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.N.2. 82/99 - Do Senhor Desembargador
Osvaldo Stefanello, Presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Rio Grande do Sul, comunicando
que o referido Tribunal deferiu a diplomação de
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N.2. 970/99 - Do Senhor Deputado Inocên
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Na 972/99·- Do Senhor Deputado Inocên-
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando a Deputada
Laura Carneiro como membro da Comissão
Especial destinada a analisar o PLP n° 10/99....... 23353
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Deputado Eduardo Paes passa a integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao PLP n° 18/99. 23353

N2 977/99 - Do Senhor Deputado Inocênc:io
Oliveira, Líder do PFL, informando que a Deputada
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N.2. 1.005/99 - Do Senhor Deputado Ino
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N2 1.007/99 - Do Senhor Deputado Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando os
Deputados do PFL que integrarão a Comissão
Especial destinada a apreciar a Mensagem n°
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N.2. 743/99 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do PSDB, que integrarão a Comissão Especial
destinada a acompanhar a aplicação da Lei n°
9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro. 23354

N2 748/99 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do PSDB, que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n° 601/98....... 23354

N2 776/99 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, solicitando a substituição
de Deputado que menciona, para integrar a Co
missão Especial destinada a analisar o PLP n°
18/99. 23354

N2 815/99 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do PSDB, que integrarão a Comissão Externa
destinada a "averiguar denúncias da ocorrência
de pesca predatória e trabalho escravo nas
águas do litoral Sul do Brasil, nos estados do Rio
Grande do sul e Santa Catarina". 23355

N2 725/99 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Líder do PMDB, indicando os Deputados
do PMDB, que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n° 627/98 (Mu-
nicípios). 23355

N2 727/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Confúcio Moura integrará, como titular,
a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC n° 627/98 (Municípios). 23355

N2 733/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Zaire Rezende deixa de integrar a Co-
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missão Especial destinada~ a apreciar-e proferir NR 289/99 - 00 Senhor Deputado José Ge-
parecer à PEC nll 498-Al97. 23355 noínc, Líder do PT, indicando o Deputado Babá

N9. 735J99 - Do Senhor Deputado Geddel para integrar a Comissão da Amazônia e Desen-
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que volvimento Regional. 23357
os Deputados Osvaldo Biochi e Renato Vianna NR 290/99 - Do Senhor Deputado José Ge-
integrarão a Comissão Externa destinada a ave- noíno, Líder do PT, indicando o Deputado João
riguar denúncias da ocorrência de pesca preda- Grandão para integrar a Comissão de Direitos
tória e trabalho escravo nas águas do litoral Sul Humanos. 23357
do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul e NR 450/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
Santa Catarina. 23355 Leão, Líder do PPB, indicando os Deputados

NR 736/99 - Do Senhor Deputado Geddel Luis Carlos Heinze e Hugo Biehl para integrarem
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o a Comissão Externa destinada a "averiguar de-
Deputado Paulo Lima integrará a Comissão núncias da ocorrência de pesca predatória e tra-
Especial destinada a apreciar e proferir parecer balho escravo nas águas do litoral Sul do Brasil,
sobre todos os PL, em trâmite nesta Casa, relau- nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Cata-
vas à regulamentação do Sistema Financeiro Na- rina-. 23357
cional. 23355 NR 501/99 - Do Senhor Deputado Odelmo

N!!. 737/99 - Do Senhor Deputado Ged- Leão, Uder do PPB, indicando o Deputado Car-
dei Vieira Lima, Uder do PMDB, indicando os los Cury para integrar as Comissões de Viação e
Deputados do PMDB, que integrarão a Comis- Transportes e da Amazônia e Desenvolvimento
são Especial destinada a proferir parecer à Regional. 23358
PEC n!!. 20/95. 23356 NR 534199 - Do Senhor Deputado Odelmo

N!!. 739/99 - Do Senhor Deputado Ged- Leão, Uder do PPB, indicando os Deputados do
dei Vieira Lima, Uder do PMDB, indicando os PPB que integrarão a Comissão Especial desti-
Deputados do PMDB que integrarão a Comis- nada a proferir parecer à PEC n2 89/95. 23358
são Especial detinada a proferir parecer à N2 543199 - Do Senhor Deputado Odelmo
PEC n2 89/95. 23356 Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Aldo

NR 754/99 - Do Senhor Deputado Geddel Rebelo para integrar as Comissões de Relações
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o Exteriores e de Defesa Nacional e de Agricultura
Deputado Freire Júnior integrará a Comissão e Política Rural. 23358
Especial destinada a apreciar e proferir parecer N2 184199 - Do Senhor Deputado Miro Tei-
sobre todos os PL, em trâmite nesta Casa, relati- xeira, Uder do PDT, indicando os Deputados
vos à regulamentação do Sistema Financeiro Na- Pompeo de Mattos e Fernando Coruja, para inte-
cional. 23356 grarem a Comissão Especial destinada a proferir

N2 755/99 - Do Senhor Deputado Geddel parecer à PEC n2 618198. 23358
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o N2185/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei-
Deputado Albérico Filho integrará a Comissão xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados
Especial destinada a elaborar anteprojeto càm Pompeo de Mattos e Dr. Hélio, para integrarem a
vista à reforma do Regimento Interno da Câmara Comissão Especial destinada a proferir parecer
dos Deputados. 23356 ao PL nll. 4.579J98. 23358

Nll. 756/99 - Do Senhor Deputado Ged- N2 186/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei-
dei Vieira Lima, Líder do PMDB, indicando os xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados
Deputados do PMDB, que integrarão a Comis- José Roberto Batochio e Fernando Coruja para
são Especial destinada a acompanhar a apli- integrarem a Comissão Especial destinada a pro-
cação da Lei n2 9.503/97, que institui o Código ferir parecer ao PL n2 2.699/92................. 23358
de Trânsito Brasileiro. 23357 N2 187/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei-

N2 761/99 - Do Senhor Deputado Geddel xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o Eber Silva e Coriolano Sales para integrarem a
Deputado Hermes Parcianello deixa de integrar a Comissão Especial destinada a aprecil'lr a Men-
Comissão Externa destinada a "averiguar denún- sagem n2 849/97.................................................... 23359
cias da ocorrência de pesca predatória e trabalho NlI. 222199 - Do Senhor Deputado Roberto
escravo nas águas do litoral Sul do Brasil, nos Jefferson, Líder do PTB, indicando os Deputados
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina". 23357 do PTB que integrarão a Comissão Especial·des-

N2 286/99 - Do Senhor Deputado José Ge- tinada a apreciar a Mensagem n2 849/97. 23359
noíno, Líder do PT, indicando a Deputada Teima NR 226/99 - Do Senhor Deputado Ro\:lerto
de Souza para integrar a Comissão Especial Jefferson, Líder do PTB, indicando os Deputados
destinada a analisar o PLP n2 10/99. 23357 do PTB que integrarão a Comissão EspecÍl;lI des-
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tinada a apreciar e proferir parecer ao PL n9 tor, Deputado Antônio Jorge, ao PL nº
2.699/92. 23359 2.598-B/96. 23361

Nº 227/99 - Do Senhor Deputado Roberto Nº 31199 - Do Senhor Deputado Gilberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado Kassab, Presidente da Comissão de Minas e
Renildo Leal para integrar a Comissão Especial Energia, solicitando a reconstituição do PL n2

destinada a apreciar e proferir parecer à PEC n2 2.035/91................................................................. 23361
89/95. 23359 Nº 85/99 - Do Senhor Deputado Paulo Ro-

N2 228/99 - Do Senhor Deputado Roberto cha, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado Resolução n296/96. 23361
Luiz Antônio Fleury para integrar a Comissão REQUERIMENTOS
Especial destinada a apreciar e dar parecer so..
bre todos os projetos de lei em trâmite nesta - Do Senhor Deputado Arolde de Oliveira,
Casa relativos à regulamentação do Sistema Fi.. solicitando a realização de Sessão Solene em
nanceiro Nacional. 23359 homenagem aos 50 anos de fundação da Escola

N2 234/99 _ Do Senhor Deputado Robertcl Superior de Guerra - ESG. 23361
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado - Do Senhor Deputado Fernando Ferro e
Duílio Pisaneschi para integrar a Comissão outros, solicitando a realização de Sessão Sole-
Especial destinada a acompanhar a aplicação dEI ne em homenagem ao cinqüentenário da Funda-
Lei n2 9.503/97....................................................... 23360 çã,o Joaquim Nabuco. 23362

Nll 60/99 _ Da Senhora Deputada Luíza - Do Senhor Deputado Gerson Gabrielli,
Erundina, Líder do Bloco PSB/PCdoB, comuni- solicitando a realização de Sessão Solene em
cando a indicação do Deputado Carlos Cury para homenagem ao Comerciante. 23362
integrar a Comissão de Agricultura e Política Ru- - Do Senhor Deputado Jaques Wagner e
ral................................. 23360 outros, solicitando a realização de Sessão So-

Nº 61/99 _ Da Senhora Deputada Luíza Iene em homenagem ao Dia Internacional do
Erundina, Líder do Bloco PSBlPCdoB, comunican- Meio Ambiente e ao Dia Nacional da Mata
do a saída do Deputado Aldo Rebelo da Comissão Atlântica. 23362
de Relações Exteriores e de Defesa NacionaL....... 23360 - Do Senhor Deputado Marcos de Jesus e

N2 65/99 _ Da Senhora Deputada Luíi:a outros, solicitando a realização de Sessão Sole-
Erundina, Líder do Bloco PSB/PCdoB, indicando ne em homenagem à Igreja Evangélica Assem-
os Deputados Paulo Baltazar e Evandro Milho- bléia de Deus. 23363
mem para integrarem a Comissão Externa desti- - Dos Senhores Deputados Maria do Car-
nada a "averiguar denúncias da ocorrência d(~ m~o Lara e José Gen9íno, requerendo a prorroga-
pesca predatória e trabalho escravo nas águas çao de Sessão Ordinária para homenagem ao
do litoral Sul do Brasil, nos estados do Rio Gran- Dia Nacional de Luta Antimanicomial. 23364
de do Sul e Santa Catarina". 23360 - Dos Senhores Deputados Nárcio Rodr;-

N2 305/99 _ Do Senhor Deputado Valde- gues e Maria Abadia, requerendo a prorrogação
mar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar de Sessão Ordinária para homenagem aos 41
PUPST/PMN/PSUPSD, indicando os Deputados anos da Rádio Nacional. 23364
Paulo José Gouvêa e Pastor Valdeci para inte- - Do Senhor Deputado Neuton Lima e ou-
grarem a Comissão Especial destinada a proferir tros, solicitando a realização de Sessão Solene
parecer à PEC n2 618/98....................................... 23360 em homenagem à Igreja Evangélica Assembléia

Nº 306/99 - Do Senhor Deputado Valde- de Deus. 23364
mar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar - Do Senhor Deputado Padre Roque e ou-
PUPST/PMN/PSUPSD, indicando os Deputados tros, requerendo a redistribuição do PL nll4.115/98
Paulo José Gouvêa e Pastor Valdeci para inte- (apensado ao n24.173/98). 23364

grarem a Comissão Especial destinada a proferir INDICAÇÕES
parecer ao PL n2 4.579/98..................................... 23361 Indicação nº 247, de 1999 - (Do Sr. Agnelo

N2 575/99 -- Do Senhor Deputado Dilceu Queiroz) - Sugere ao Poder Judiciário do Distrito
Sperafico, Presidente da Comissão de Agricultu- Federal e dos Territórios o envio de projeto de lei
ra e Política Rural, comunicando que a referida que vise a regulamentar o Cargo de Oficial de
Comissão aprovou o parecer favorável do Rela- J r A r .tor, Deputado Antônio Jorge, ao PL nº 4.749/98... us Iça va lador. 23365

23361 Indicação n2 248, de 1999 - (09 Sr. Luis
Nº 576/99 - Do Senhor DepOlad~ Dilceu Carlos Heinze) - Sugere ao Poder Executivo, por

Sperafico, Presidente da Comissão de Agricultu- intermédio do Ministério da Agricultura e do
ra e Política Rural, comunicando que a referida Abastecimento, a prorrogação do prazo de exe-
Comissão aprovou o parecer favorável do Rela- cução do Prosolo....................... 23366
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Indicação n2 249, de 1999 (Do ~r. Luis Indicação nl! 260, de 1999, (Do Sr. Luiz
Carlos Heinze) - Sugere ao Poder Executivo, por Bittencort) - Sugere ao Presidente da República
intermédio do Ministério da Fazenda, a prorroga- a adoção de providências para substituir a Taxa
ção do prazo de execução do Prosolo. 23367 Referencial (TR) como índice de correção dos fi-

Indicação nl! 250, de 1999, (Do Sr. Rubens nanciamentos habitacionais. 23378
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- Indicação n9. 261, de 1999, (Do Sr. Luiz
médio do Ministério da Agricultura e do Abasteci- Bittencourt) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
mento, do Ministério da Ciência e Tecnologia e termédio do Ministério de Minas e Energia, a
do Ministério do Meio Ambiente, a adoção de adoção de providências para a criação de um
medidas relativas aos produtos transgênicos. ...... 23369 modelo energético para a Região Amazônica....... 23378

Indicação nl! 251, de 1999, (Do Sr. Oliveira Indicação n2 262, de 1999, (Do Sr. Luiz
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé- Bittencourt) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
dio do Ministério da Previdência e Assistência termédio do Ministério do Meio Ambiente, a ado-
Social, a instituição de um "Disque-Denúncia" ção de providências contra os incêndios que to-
para coibir maus-tratos aos idosos............ ....... ..... 23371 dos os anos destroem enormes áreas no Parque

Indicação nl! 252, de 1999, (Da Comissão Nacional das Emas, em Goiás. 23379
de Constituição eJustiça e de Redação) - Suge- Indicação nl! 263, de 1999, (Do Sr. Marcos
re ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé- de Jesus) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
rio da Previdência e Assistência Social, a altera- termédio do Ministério da Educação, a inclusão
ção do valor da Pensão Especial a que se refere da Bíblia nos programas ligados à aquisição de
a Lei n2 8.077, de 4 de setembro de 1990............. 23371 material didático direcionado às escolas públicas. 23379

Indicação nl! 253, de 1999, (Do Sr. Alberto Indicação n2 264, de 1999, (Do Sr. Marcos
Fraga) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- de Jesus) _ Sugere ao Poder Executivo, por in-
médio do Ministério das Relações Exteriores, a termédio do Ministério da Cultura, a dotação de,
adoção de medidas relativas à correção de texto no mínimo, cinco exemplares da Bíblia Sagrada
de tratado internacional, quando de sua ratifica-
ção ou registro em Organismo Internacional......... 23374 no acervo das Bibliotecas Públicas do País. 23381

Indicação nl! 254, de 1999, (Do Sr. Nelson Indicação n2 265, de 1999, (Do Sr. Wellington
Pellegrino) - Sugere ao Poder Executivo a desti- Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé-
nação de verbas para obras de infra-estrutura e dio do Ministério da Educação, a liberação de re-
recuperação da Cidade de Salvador e região me- cursos para a realização do Projeto Educarte em
tropolitana, em virtude das chuvas que assolam Teresina, no Estado do Piauí. 23382
a região. 23375 Indicação n2 266, de 1999, (Do Sr. Wellington

Indicação n2 255, de 1999, (Do Sr. Alceu Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé-
Collares) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- dio do Ministério da Cultura, a liberação de recur-
médio do Ministério da Justiça, a divulgação das sos para a realização do Projeto Educarte em
leis anti-racismo nos meios de comunicação e Teresina, no Estado do Piauí. 23384
nos órgãos de segurança pública.......................... 23375 Indicação n2 267, de 1999, (Do Sr. Eber

Indicação n2 256, de 1999, (Do Sr. Cunha Silva) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé-
•Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inte- dio do Ministério da Justiça, a implantação de
médio do Ministério da Fazenda, maior agilidade presídios produtivos, com a obrigatoriedade de
administrativa, por parte da Secretaria da Recei- trabalho e de implementação de escolas profissi-
ta Federal, no trato da baixa do CNPJ. 23376 onais nas casas prisionais..................................... 23385

Indicação nl! 257, de 1999, (Do Sr. Jovair Indicação n2 268, de 1999, (Do Sr. Ivan
Arantes) - Sugere ao Senado Federal que as Paixão) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
Comissões Parlamentares de Inquérito do Siste- médio do Ministério da Justiça, no âmbito do
ma Financeiro e do Poder Judiciário intimem Conselho Nacional de Política Criminal e Peni-
para depor os envolvidos no escândalo Caixego.. 23377 tenciária, a implantação do programa "Telecurso"

(Devolva-se, a proposição, nos termos do também nas penitenciárias, através da instituição
art. 137, § 12 inciso 11, alínea c, do RICO, já que é de salas de aula televisivas................................... 23386
incabível a indicação ao Senado Federal, a teor Indicação n2 269, de 1999, (do Sr. João
do disposto no art. 113 do mesmo Regimento. Herrmann Neto) - Sugere ao Poder Executivo,
Oficie-se ao autor e, após, publique-se)................ 23377 por intermédio do Ministério da Previdência e

fridiéação n2 258, de 1999, (Do Sr. Luiz Assistência Social, que sejam reestudadas as
Bittencourt) - Sugere ao Poder Executivo a ado- medidas a serem adotadas para a reestruturação
ção de provídêncías para o combate à seca que do Instituto Nacional do Seguro Social, previstas
já atinge regiões de Alagoas e Sergipe ' 23377 no Decreto n2 2.971, de 26 de fevereiro de 1999.. 23387
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Indicação n2 270, de 1999 - (Do Sr. Jair Projeto de Lei n2 617, de 1999:'" (Do Sr.
Bolsonaro) - Suegere ao Poder Executivo, por Freire Júnior) - Dispõe sobre a fixação dos .valo-
intermédio do Ministério da Aeronáutica, a ado- res das contribuições anuais, multas disciplina-
ção de medidas determinadas punições para res, taxas e emolumentos devidos às entidades
pessoas que utilizem irregularmente aparelho ce- de fiscalização de exercício profissional, e dá ou-
lular a bordo de aviões de carreira. 23388 tras providências. 23397

Indicação n2 271, de 1999 - (Do Sr. Pedro Projeto de Lei n2 678, de 1999 - (Do Sr.
Celso) - Sugere ao Poder Executivo, por intel'- Freire Júnior) - Altera dispositivos do Decreto-Lei
médio do Ministério da Fazenda, a implantação, n2 9.760, de 5 de setembro de 1946, que "dispõe
pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica sobre os bens imóveis da União e dá outras pro-
Federal, de linhas de crédito especial destinadas vidências". 23398
aos servidores públicos federais, para os fins que Projeto de Lei n2 679, de 1999 - (Do{3r.
especifica............................................. 23389 Freire Júnior) - Dispõe sobre a apresentação do

Indicação n2 272, de 199 - (Da Sra. Vanessa preso autuado em flagrante à autoridade judiciaL. 23400
Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in- Projeto de Lei n2 680, de 1999 - (Do Sr.
termédio do Ministério da Agricultura e do Abal;- Freire Júnior) - Dispõe sobre a exploração de
tecimento, mudanças na composição do Conse- floresta na Amazônia Legal. 23401
lho de Administração da Embrapa. 23390 Projeto de Lei n2 68'1, de 1999 - (Do Sr.

Indicação n2 273, de 1999 - (Da Sra. Vanessa Freire Júnior) - Toma obrigatória a publicação da,
Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in- letra do Hino Nacional e a estampa da Bandeira
termédio do Ministro Extraordinário de Política Nacional nos cademos escolares e dá outras
Fundiária, a adoção de medidas relativas ao Pro- providências. 23401
jeto de assentamento de colonos assentados Projeto de Lei n2 682, de 1999 - (Do Sr.
pelo Incra. 23391 Freire Júnior) - Dispõe sobre a obrigatoriedade

Indicação n2 274, de 1999 - (Da sr* Va- da instalação de pára-raios nos locais que deter-
nessa Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, mina e dá outras providências............................... 23402
por intermédio do Ministério da Justiça, manuten- Projeto de Lei n2 683, de 1999 - (Do Sr.
ção dos limites das Terras Indígenas da Raposa Freire Júnior) _ Altera a redação do art. 22 da Lei
Serra do Sol, Estado de Roraima, e Vale do Ja- n2 8.501 , de 30 de novembro de 1992, permitindo
vari, Estado do Amazonas. 23391 a utilização, pelas escolas de Odontologia, de

Indicação n2 275, de 1999 - (Da Sr* Va- cadáver não reclamado, para fins de estudos ou
nessa Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, pesquisas. 23403
por intermédio do Ministério da Justiça, a agiliza- Projeto de Lei n2 684, de 1999 - (Do Sr.
ção do processo relativo ao massacre dos índios Freire Júnior) _ Obriga os hospitais, casas de sa-
Ticunas, ocorrido no Vale do Javari, Estado do úde e estabelecimentos assemelhados a manter
Amazonas, em setembro de 1989......................... 23392 enfermeiros diplomados nas condições que es-

Indicação n2 276, de 1999 - (Da Sr* Ana pecifica. 23403
Catarina) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- Projeto de Lei n2 685, de 1999 - (Do Sr.
médio do Ministério do Desenvolvimento, Indús- Freire Júnior) _ Dispõe sobre o tratamento prefe-
tria e Comércio, a inclusão da Empresa Brasileira rencial aos idosos, portadores de deficiência e
de Infra-Estrutura Aeronáutica - INFRAERO, no gestantes em eventos culturais, artísticos, des-
Programa Nacional de Desestatização. 23392 portivos e similares. 23404

PROJETOS APRESENTADOS Projeto de Lei n2 686, de 1999 - (Do Sr.
Projeto de Lei n2 673, de 1999 - (Dos Srs. Freire Júnior) - Institui normas sanitárias para

Ricardo Berzoini e João Grandão) - .Define a res- animais comercializados em leilões rurais. 23405
ponsabilidade civil das instituições financeiras e Projeto de Lei n2 687, de 1999 - (Do Sr.
empresas de crédito nos casos de assalto e dá Freire Júnior) - Dispõe sobre a exportação de
outras providências. 23394 madeira extraída da Amazônia. 23406

Projeto de Lei n2 675, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei n2 688, de 1999 - (Do Sr.
Adolfo Marinho) - Dispõe sobre a gestão da Áma Freire Júnior) - Dispõe sobre o Contrato de Tra-
de Proteção Ambiental (APA) Jericoacoara, e dá balho da Terceira Idade......................................... 23406
outras providências. 23395 Projeto de Lei n.!! 690, de 1999 - (Do Sr.

Projeto de Lei n2 676, de 1999 - (Do Sr. Freire Júnior) - Dispõe sobre a destinação de re-
Freire Júnior) - Transforma em Crédito Educati- cursos arrecadados mediante cobrança de in-
vo cinqüenta por cento dos débitos fiscais de ins- gressos nos Parques Nacionais e dá outras pro-
tituições educacionais sem fins lucrativos. 23397 vidências................................................................ 23407
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Projeto de Lei nl! 691, de 1999 - (Do Sr. grama de Créqito Educativo para estudantes ca-
Freire Júnior) - Obriga às empresas a instalação rentes." 23416
e o efetivo funcionamento de serviços odontoló- Projeto de Lei n2 721, dé 1999 - (Do Sr.
gicos aos seus empregados nas condições que Nilton Capixaba) - Estabelece a isenção do
especifica............................................................... 23408 Imposto sobre Produtos Industriàlizados para

Projeto de Lei nl! 692, de 1999 - (Do Sr. maquinaria agrícola. 23417
Ivan Paixão) - Altera a Lei nl! 7.99b, de 28 de de- Projeto de Lei n2 722, de 1999 - (Da S~

zembro de 1989..................................................... 23409 Jandira Feghali) - Dispõe sobre a obrigatorieda-
Projeto de Lei nl! 693, de 1999 - (Do Sr. de do uso de papel reciclado por parte dos ór-

João Henrique) - Altera a Lei n2 8.245, de 18 de gãos públicos federais........................................... 23418
outubro de 1991, Lei do Inquilinato, nos dispositi- Projeto de Lei nll 723, de 1999 - (Do Sr.
vos que menciona. 23410 Zenaldo Coutinho) - Define o crime de participa-

Projeto de Lei nl! 694, de 1999 - (Do Sr. Ri- ção em "trote" escolar e dá outras providências... 23419
cardo Noronha) - Torna indisponíveis os bens Projeto de Lei nº 724, de 1999 - (Do Sr.
dos seqüestrados e parentes até 2º grau e dá ou- Alberto Fraga) - Dá nova redação ao artigo 60
tras providências. .. 23411 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto

Projeto de Lei nº 696, de 1999 - (Do Sr. da Criança e do Adolescente e dá outras provi-
Enio Bacci) - Autoriza pessoas, a partir dos 35 dências 23419
anos de idade, que tenham cursado pelo menos Projeto de Lei nll 725, de 1999 - (Do Sr.
um ano do 22 grau, a prestarem exames vestibu- Nelo Rodolfo) - Dispõe sobre incentivo fiscal
lares e dá outras providências...... 23412 para contratação de trabalhadores, nas condi-

Projeto de Lei nº 700, de 1999 - (Do Sr. ções que especifica ~....................... 23420
Enio Bacci) - Altera para infração leve a condu- Projeto de Lei nº 726, de 1999 - (Do Sr.
ção de veículos com lâmpadas queimadas ou Inácio Arruda) - Altera a Lei nº 8.245, de 18 de
sistema de iluminação com defeitos. 23412 outubro de 1991, Lei do Inquilinato, nos dispositi-

Projeto de Lei nº 701, de 1999 - (Do Sr. vos que menciona. 23421
Enio Bacci) - Dá acesso à Carteira Nacional de Projeto de Lei nº 727, de 1999 - (Do Sr.
Habilitação, categorias "O" e "E", aos motoristas Couraci Sobrinho) - Dispõe sobre a figura do ou-
que não tenham cometido infrações gravíssimas, vidor, como representante dos consumidores jun-
ou reincidido em infrações graves. 23413 to à Aneel e à Anatel, e dá outras providências. 23422

Projeto de Lei nº 704, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei n2 728, de 1999 - (Do Sr.
Enio Bacci) - Permite acesso à Carteira Nacional Couraci Sobrinho) - Dispõe sobre a obrigatorie-
de Habilitação, categoria "C", a motoristas que dade de as instituições financeiras bancárias de-
não tenham cometido infração gravíssima ou re- monstrarem, nos extratos de movimentação de
incidido em infração grave...... 23413 seus clientes, todos os encargos, despesas e ta-

Projeto de Lei nº 705, de 1999 - (Do Sr. xas, e dá outras providências. 23423
Enio Bacci) - Proíbe a inserção de propaganda Projeto de Lei nS! 729, de 1999 - (Do Sr.
de armas de fogo na mídia escrita e televisiva e Couraci Sobrinho) - Proíbe a venda de cigarros
dá outras providências. 23414 e derivados às pessoas menores de dezoito

Projeto de Lei nº 706, de 1999 - (Do Sr. anos de idade e dá outras providências................ 23424
Pastor Valdeci) - Dispõe sobre a destinação de Projeto de Lei nº 730, ode 1999 - (Do Sr.
percentual da produção de vitaminas e sais mi- Edmar Moreira) - Altera a redação do art. 20 do
nerais às gestantes e crianças carentes. 23414 Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 -

Projeto de Lei nº 707, de 1999 - (Do Sr. Código de Processo Penal, determinando condi-
Pastor Jorge) - Altera a redação da alínea, f e ções de sigilo na condução do inquérito policial... 23425
acrescenta a alínea 9 ao inciso I do art. 17 da Lei Projeto de Lei nS! 732, de 1999 - (Do Sr.
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula- Júlio Redecker) - Estabelece a obrigatoriedade
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe- de reciclagem e armazenamento de baterias
deral, institui normas para licitações, e dá outras destinadas à telefonia celular e em estado de de-
providências. .. 23415 sativação. 23426

Projeto de Lei nº 720, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nº 733, de 1999 - (Do Sr.
Adolfo Marinho) - Acrescenta inciso ao art. 72 da Júlio Redecker) - Torna obrigatória a utilização
Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992, com a re- de equipamentos Jetentores de vapores nos sus-
dação dada pela Lei nº 9.288, de 1º de julho de piros dos tanques de armazenamento de com-
1996, que "altera dispositivos da Lei nll 8.436, de bustíveis em todo o território nacional e dá outras
25 de junho de 1992, que institucionaliza o Pro- providências. 23426
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Projeto de Lei n!! 734, de 1999 - (Do Sr. . põe sobre o Fundo de tv'Ianutenção e Desenvolvi-
Nilson Mourão) - Isenta do Impost9 ~~ Reflda a mento do Ensino Füntlamental e de Valorização
gratificação natalina. 23428 do Magistério': :..~ :..................................... 23436

Projeto de Lei n2 735, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei n° 748, de 1999 - (Do Sr.
Nilson Mourão) - Estabelece horário de veicula- Airton Dipp) - Altera dispositivos das Leis n°
ção, pelas emissoras de televisão, de propagan- 8.436, de 25 de junho de 1992 e n° 9.288, de 1°
da de selViço prestados por meio do sistema de julho de 1996, que instituicionalizam o Progra-
0900....................................................................... 23428 ma de Crédito Educativo para Estudantes Caren-

Projeto de Lei n2 736, de 1999 - (Do Sr. tes...................... 23437
Augusto Nardes) - Acrescenta inciso ao art. 72 Projeto de Lei n° 750, de 1999 - (Do Sr.
da Lei n2 8.436, de 25 de junho de 1992, com a Pedro Eugênio) - Altera a Lei n° 9.717, de 27 de
redação dada pelo art. 12 da Lei n2 9.288, de 1!~ novembro de 1998, que dispõe sobre "regras ge-
de julho de 1996, que "altera dispositivos da Lei rais para a organização e o funcionamento dos
n!! 8.436, de 25 de junho de 1992, que institucio- regimes próprios de previdência social dos servi-
naliza o Programa de Crédito Educativo para es- dores públicos da União, dos Estados, Distrito
tudantes carentes". 23428 Federal e dos Municípios, dos militares dos Esta-

Projeto de Lei n!! 737, de 1999 - (Do Sr. dos e do Distrito Federal, e dá outras providênci-
Augusto Nardes) - Estabelece um número limita·· as".......................................................................... 23438
do de cobrança de pedágio por mês, nas rodovi- Projeto de Lei n° 753, de 1999 - (Do Sr.
as federais, para os representantes comerciais Miro Teixeira) - Altera a Lei n° 9.478, de 6 de
autônomos e representantes de pessoas jurídi·, agosto de 1997, dispondo sobre a política ener-
caso 23429 gética nacional e as atividades relativas ao mo-

Projeto de Lei n2 738, de 1999 - (Do Sr. nopólio do petróleo. 23439
Paulo Paim) - Acrescenta parágrafo ao art. 57' Projeto de Lei n° 755, de 1999 - (Do Sr.
da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dis·, Marçal Filho) - Altera a tabela de incidência do
põe sobre os Planos de Benefícios da Previdên.. Imposto de Renda de Pessoa Física..................... 23440
cia Social e dá outras providências", para esten·, Projeto de Lei n° 763, de 1999 - (Do Sr.
der ao paraplégico a aposentadoria especial Zezé Perrella) - Altera dispositivos da Lei n°
após vinte e cinco anos de trabalho. 23430 9.615, de 24 de março de 1998, que institui nor-

Projeto de Lei n2 739, de 1999 - (Do Sr. mas gerais sobre desporto e dá outras providên-
Freire Júnior) - Modifica o caput e acrescenta os cias. 23441
§§ 32, 42 e 52 ao art. 23 da Lei n26.830, de 22 de Projeto de Lei n° 770, de 1999 - (Da SI'!
setembro de 1980, que "dispõe sobre a cobrança Marisa Serrano) - Concede isenção do Imposto
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá sobre Produtos Industrializados a maquinaria
outras providências". 23431 que especifica........................................................ 23445

Projeto de Lei n.!l 742, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei n!! 771, de 1999 - (Do Sr.
Freire Júnior) - Isenta do Imposto sobre Produ·· Fetter Júnior) - Dá nova redação ao art. 9º da Lei
tos Industrializados os bens de uso agrícola que nll 9.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe
especifica............................................................... 23433 sobre redução de emissão de poluentes por veí-

Projeto de Lei n.!l 743, de 1999 - (Do Sr. culos automotores e dá outras providências. 23446
Roberto Pessoa) - Revoga o art. 366 da Lei n!! Projeto de Lei n!! 772, de 1999 - (Dos Srs.
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o có-· Professor Luizinho e Eduardo Jorge) - Dispõe
digo Eleitoral. 23434 sobre o direito dos usuários dos serviços e das

Projeto de Lei n!! 745, de 1999 - (Do Sr. ações da saúde no âmbito nacional e dá outras
Enio Bacci) - Torna obrigatório o pagamento, providências. 23448
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, da cirurgia Projeto de Lei n2 773, de 1999 - (Do Sr.
de substituição de um órgão ou parte dele - pró.. Alceu Collares) - Dispõe sobre o aproveitamento
tese - e materiais especiais e dá outras provi.. de docente leigo na falta de profissional habilita-
dências. 23435 do. 23450

Projeto de Lei n!! 746, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei n2 774, de 1999 - (Do Sr.
José Carlos Elias) - Dispõe sobre a concessão Fernando Gabeira) - Dispõe sobre a obrigaiorie-
de incentivos fiscais às empresas de comunica- dade de produção, no País, de automóveis cujo
ção que utilizem espaço fixo para a divulgação índice de emissão de poluentes atmosféricos
de fotos e textos sobre pessoas desaparecidas... 23435 seja igual a zero, e dá outras providências. 23451

Projeto de Lei n2 747, de 1999 - (Do Sr. Ri- Projeto de Lei n.Q 776, de 1999 - (Do Sr.
cardo Izar) - Dá nova redação ao art. 22 da Lei Cunha Bueno) - Regula a adição de álcool car-
n!! 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dis- burante ao óleo diesel. :........................ 23453
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Projeto de Lei nll 777, de 1999. (09 Sr. Projeto de Lei nll 791, de Ül99 - (Do Sr.
Alberto Fraga) - Institui'as normas gerais do re- 'Wilson Braga) - Estabelece pena para quem se
gime previdenciário dos militares do Distrito Fe- recusar a prestar compromisso ou depor perante
deral, dos Estados e Territórios e dá outras provi- Comissão Parlamentar de Inquérito. 23471
dências. 23453 Projeto de Lei nll 792, de 1999 - (Do Sr.

Projeto de Lei nll 778, de 1999 - (Do Sr. Josué Bengtson) - Altera a Lei nll 9.503, de 23 de
Alberto Fraga) - Institui, na República Federativa setembro de 1997, que "institui o Código de Trân-
do Brasil, a data de 13 de maio como sendo o sito Brasileiro", para aplicar penalidade aos moto-
dia do Policial Militar. 23458 ristas flagrados fumando na direção do veículo...... 23471

Projeto de Lei nll 779 de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nll 793, de 1999 - (Do Sr.
Antônio Palocci) - Altera dispositivos da Lei nll Sérgio Carvalho) - Obriga o produtor, o fabrican-
9.533, de 10 de dezembro de 1997 - Renda Mí- te e o importador de produto alimentício a infor-
nima....................................................................... 23459 marem, no rótulo, sua composição química e o

Projeto de Lei nll 780, de 1999 - (Do Sr. número de calorias. 23472
Renato Vianna) - Dispõe sobre a divulgação de Projeto de Lei nll 794, de 1999 - (Do Sr.
informações obtidas em virtude do exercício de Adolfo Marinho) - Dispõe sobre reajuste do saldo
cargo ou função em instituição financeira ou ór- devedor dos contratos habitacionais do Sistema
gão público responsáveis pela condução da poli- Financeiro da Habitação - SFH, e dá outras pro-
tica econômica nacional. 23459 vidências................................................................ 23473

Projeto de Lei nll 781, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nll 807, de 1999 - (Do Sr. Ri-
Marcelo Teixeira) - Modifica incisos dos arts. 22 cardo Ferraço) - Altera do § 111 do art. 811 da Lei
e 24 da Lei nIl 9.503, de 1997 - Código de Trân- nll 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos
sito Brasileiro. 23460 Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 23475

Projeto de Lei nll 782, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nll 808, de 1999 - (Do Sr. Ri-
Ursicino Queiroz) - Institui o dia 2 de julho como cardo Ferraço) - Dispõe sobre a cóncessão de
Dia da Libertação do Brasil. 23461 seguro-desemprego ao pescador artesanal du-

Projeto de Lei nll 783, de 1999 - (Do Sr. Ri- rante o período de proibição da atividade pes-
cardo Izar) - Acrescenta parágrafos ao art. 6lI, al- queira..................................................................... 23476
tera o art. 811 da Lei nll 7.990, de 1989 e altera o Projeto de Lei nll 809, de 1999 - (Da sra
art. 211 da Lei nll 8.001, de 1990, que "define os Maria do Carmo Lara) - Dispõe sobre a descen-
percentuais da distribuição da compensação fi- tralização dos recursos destinados a programas
nanceira de que trata a Lei nll 7.990, de 28 de de atendimento aos desnutridos e às gestantes
dezembro de 1989 e dá outras providências". ...... 23462 em risco nutricional e dá outras providências. ...... 23477

Projeto de Lei nll 784, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nll 810, de 1999 - (Do Sr.
Dr. Hélio) - Institui declaração neo-natal e dá ou- João Herrmann Neto) - Institui, nas convenções
tras providências. 23464 e acordos coletivos de trabalho, o Contrato de

Projeto de Lei nll 785, de 1999 - (Do Sr. Primeiro Emprego e dá outras providências. 23478
Ubiratan Aguiar) - Dispõe sobre a dispensa de Projeto de Lei nlI 812, de 1999 - (Do Sr.
expedição de precatórios aos pagamentos de Antonio Carlos Biscaia) - Disciplina o exercício
obrigações de pequeno valor pela Fazenda Fe- da profissão de carregador de bagagens nos ae-
deral, Estadual e Municipal. 23465 roportos e dá outras providências. 23481

Projeto de Lei nll 787, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nll 813, de 1999 - (Da sra
Geraldo Magela e Outros) - Acrescenta inciso ao Elcione Barbalho) - Determina a adição de fécu-
art. 39 da Lei nll 8.935, de 18 de novembro de la de mandioca à farinha de trigo pura e dá ou-
1994, incluindo a possibilidade de extinção de tras providências. 23482
delegação a notário ou a oficial de registro........... 23468 Projeto de Lei nll 815, de 1999 - (Do Sr.

Projeto de Lei nll 788, de 1999 - (Do Sr. Heráclito Fortes) - Autoriza o Poder Executivo a
Marcos de Jesus) - Altera o § 311 do art. 20 da Lei transferir para o domínio do Município de Luís
n1l 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe Corrêa, Estado do Piauí, os terrenos de marinha
sobre a organização da Assistência Social e dá e seus acrescidos localizados naquele Município. 23483
outras providências", elevando o limite de renda Projeto de Lei nlI 816, de 1999 - (Do Sr.
familiar para a concessão do benefício aos porta- Corauci Sobrinho) - Altera a redação do art. 140
dores de deficiência e idosos. 23469 da Lei nlI9.503, de 23 de setembro de 1997......... 23483

Projeto de Lei nll 789, de 1999 - (Do Sr. Projeto de Lei nll 817, de 1999 - (Do Sr.
Marcos de Jesus) - Dispõe sobre medidas emer- Fetter Júnior) - Altera os arts. 143 e 144 da Lei
genciais de combate à prostituição infan- n1l 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
to-juvenil. 23470 o Código de Trânsito Brasileiro ; ;.......... 23484
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Projeto de Lei nll 819, de 1999 - (Do Sr.
Armando Monteiro Neto) - Dá nova redação aos
incisos I, " e 111 do art. 20 da Lei nll 8.167, de 16
de janeiro de 1991, que dispõe sobre a aplicação
do Fundo de Investimento do Nordeste - FINDR,
e do Fundo de Investimento da Amazônia -
FINAM. 23486

Projeto de Lei nll 820, de 1999 - (Do Sr.
Nelson Pellegrino) - Dispõe sobre procedimen
tos para recebimento de pequenos valores e in
vestimentos deixados por pessoas falecidas em
instituições financeiras. 23486

Projeto de Lei n.2 821, de 1999 - (Do Sr.
Clementino Coelho) - Dá nova redação ao art. 3.2
da Lei n.2 9.491, de 9 de setembro de 1997, que
"altera procedimentos relativos ao Programa Na
cional de Desestatização, revoga a Lei n.2 8.031 ,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providênci-
as".......................................................................... 23488

Projeto de Lei n° 822, de 1999 - (Do Sr.
Ricardo Barros) - Acrescenta dispositivo à Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, dispondo
sobre as Comissões Paritárias de Conciliação e
dá outras providências. 23490

Projeto de Lei n° 823, de 1999 - (Do Sr.
Serafim Venzon) - Altera o art. 162 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, a fim
de permitir a contratação de empresas especiali
zadas para a prestação de serviços de seguran-
ça e saúde do trabalhador..................................... 23492

Projeto de Lei n° 824, de 1999 - (Do Sr.
Agnelo Queiroz) - Dispõe sobre a distribuição
gratuita de medicamentos para portadores de
Câncer e dá outras providências. 23493

Projeto de Lei n° 825, de 1999 - (Do Sr.
Glycon Terra Pinto) - Dispõe sobre a inclusão
obrigatória da disciplina "Linguagem de Progra
mação de Computador" nos currículos escolares
dos estabelecimentos do ensino médio, das re-
des pública e privada em todo o País. 23494

Projeto de Lei n° 826, de 1999 - (Do Sr.
Pedro Fernandes) _. Dispõe sobre a concessão
de gratuidade no transporte coletivo urbano para
alunos do ensino fundamental da rede pública. .... 23495

Projeto de Lei nll 827, de 1999 - (Do Sr.
Geraldo Magela) - Altera dispositivo da Lei n.2
5.619 de 3 de novembro de 1970, que "dispõe
sobre vencimentos, indenizações, proventos e
outros direitos da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral, e dá outras providências". 23496

Projeto de Lei n2 828, de 1999 - (Do Sr.
Ary Kara) - Altera o art. 175, da Lei n.2 4.737, de
15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, e dá ou-
tras providências. 23497

Projeto de Lei nll 829, de 1999 - (Do Sr.
Ivan Paixão) - Dá nova redação ao Inciso VII do

art. 11 da Lei nll 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência
Social. 23498

Projeto de Lei nll 830, de 1999 - (Da Srl!
Rita Camata) - Dispõe sobre o financiamento pú-
blico de campanhas eleitorais. 23499

Projeto de Lei nll 833, de 1999 - (Da Srl!
Nice Lobão) - Dispõe sobre a descontinuação da
produção de automóveis. 23504

Projeto de Lei nll 834, de 1999 - (Do Sr.
Corauci Sobrinho) - Altera dispositivos da Lei nll

8.884, de 11 de junho de 1994, que transformou
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, em Autarquia. 23504

Projeto de Lei n2 845, de '1999 - (Do Sr.
Enio Bacci) - Proíbe a venda de armas de fogo
em todo o território nacional e dá outras providên-
cias. 23511

Projeto de Lei nll 849, de 1999 - (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Torna o porte de armas
fornecido pela autoridade de segurança pública,
requisito obrigatório para compra de qualquer
tipo de arma de fogo.............................................. 23512

Projeto de Lei n2 851, de 1999 - (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Exige assinatura de Termo
de Compromisso do solicitante, para a obtenção
de arma de fogo ,............................... 23513

Projeto de Lei nll 856, de 1999 - (Do Sr.
Eduardo Jorge) - Institui o Serviço Civil Profissio-
nal e dá outras providências.................................. 23513

Projeto de Lei nll 857, de 1999 - (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) - Reduz o prazo de filia
ção partidária e de domicílio eleitoral para o can
didato que concorrer às eleições que se realiza-
rão no ano de 2000. 23514

Projeto de Lei nll 858, de 1999 - (Do Sr.
Freire Junior) - Dispõe sobre o crime de assédio
sexual. 23514

Projeto de Lei nll 859, de 1999 - (Do Sr.
Aldo Rebelo) - Torna obrigatório o exame prévio
de DNA para a cremação de cadáveres. 23515

Projeto de Lei nll 860, de 1999 - (Do Sr.
Roberto Pessoa) - Regulamenta o § 311 do art.
100 da Constituição FederaL............................... 23515

Projeto de Lei nll 872, de 1999 - (Do Sr.
Alberto Fraga) - Cria o Sistema Nacional Integra
do de Fiscalização e Policiamento nas divisas
dos Estados........................................................... 23516

Projeto de Lei nll 873, de 1999 - (Do Sr.
Alberto Fraga) - Institui a identificação genética
aos militares e servidores públicos e dá outras
providências. 23517

Projeto de Lei nll 874, de 1999 - (Do Sr.
ALberto Fraga) - Estabelece normas gerais para
o aviso de óbito e controle de agentes funerários
no território nacional e dá outras providências...... 23517
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Projeto de Lei nQ 877, de 1999 - (Do Sr. da Grilagem, da Assembléia Legislativa do Esta-
Luiz Sérgio) - Suspende o pagameno das.-pres- do. 23530
tações habitacionais dos mutuários desemprega- RENATO VIANNA - Depoimento do Secre-
dos do Sistema Financeiro de Habitação. 23518 tário da Receita Federal, Everardo Maciel, pres-

Projeto de Lei nQ 879, de 1999 - (Do Sr. tado na Comissão Parlamentar de Inquérito do
Serafim Venzon) - Altera o parágrafo único do Sistema Financeircil. Necessidade urgente da re-
art. 22 da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de alização da reforma tributária. 23531
1965....................................................................... 23519 JORGE COSTA - Promoção de campa-

Projeto de Lei n2 887, de 1999 - (Do Sr. nhas preventivas de doenças mentais. Engaja-
Arthur Virgílio) - Estabelece como crime o trote mento de psicólogos no combate às citadas pa-
estudantil. ' 23520 tologias. Fectmmento de hospitais psiquiátricos

Projeto de Lei n2 888, de 1999 - (Do Sr. somente após a implantação de medidas de as-
Edinho Araújo) - Proíbe a aquisição de armas de sistência aos doentes mentais. Delegação a hos-
fogo por pessoas físicas e dá outras providências. 23520 pitais gerais públicos da responsabilidade pelo

Projeto de Lei nQ 894, de 1999, (Do Sr. Luiz tratamento de pacientes com crises psicóticas. .... 23532
Ribeiro) - Altera o inciso 11 do § 12 do art. 10 da ALBÉRICO CORDEIRO - Apelo ao Presi-
Lei n2 9.437, de 20 de fevereiro de 1997............... 23521 dente da República, por segmentos da socieda-

Projeto de Lei n2 898, de 1999 - (Do Sr. de alagoana, a favor da construção do Hospital
Luiz Carlos Hauly) - Revoga dispositivos da Lei Regional de Arapiraca. Denominação à entidade
n2 9.796, de 5 de maio de 1999, que "dispõe so- de Hospital Ceci Cunha......................................... 23533
bre a compensação financeira entre o Regime ARTHUR VIRGíLIO - Confiança do orador
Geral de Previdência Social e os regimes de pre- na determinação do Governo Fernando Henrique
vidência dos servidores da União, dos Estados, Cardoso para superação da crise econômica bra-
do Distrito Federal e dos Municípios nos casos sileira. Equívoco da metodologia utilizada pelo
de contagem recíproca do tempo de contribuição Departamento Intersindical de Estatísticas e
para efeito de aposentadoria, e dá outras provi- Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE e pela
dências", estende sua aplicação à compensação Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
financeira entre os regimes próprios de previdên- Estatística - IBGE no cálculo da taxa de desem-
cia social dos servidores de que trata, e dá ou- prego. Considerações sobre o programa de ren-
tras providências. 23522 da mínima proporcionado pelo Instituto Nacional

Projeto de Lei n2 900, de 1999 - (Do Sr. do Seguro Social- INSS aos brasileiros. 23534
Rubens Bueno) - Dispõe sobre a denominação UBIRATAN AGUIAR - Participação de
de "Rodovia Alfeu Teodoro de Oliveira" ao trecho eventos realizados por ocasião do transcurso do
da BR-272 situado entre as cidades de Campo 422 aniversário de emancipação políti-
Mourão e Goioerê, no Estado do Paraná. 23523 co-administrativa do Município de Groaíras, Esta-

Projeto de Lei n2 918, de 1999 - (Do Minis- do do Ceará - 23 de maio. 23535
tério Público da União) - Mensagem PRG N2 V - Grande Expediente
01/99 - Dispõe sobre a criação e a transforma- VANESSA GRAZZIOTIN _ D • . d _
ção de Procuradorias da República em municípi- t d tA' ~nuntclasé edsa

. . queamen o e erras na mazoma a rav s as
os e dá o~tras provl~ênclas. 23524 ações de grilagem ou de aquisição e posse ilegais

Projeto ~e LeI n2 920, de 1~99 -: ~Do Sr. de terras, de desmatamento irregular e de prática
Ben-Hur F~rr:ma) - Acrescenta diSPOSitiVOS ao de biopirataria. Pedido de apoio para a criação de
Decre~o-Lel n- 2.848, de 7 de dezembro de. 1940 Comissão Externa da Câmara dos Deputados des-
- Código Penal, para estabelecer como crime o finada à investigação de aquisição e posse ilegal
trote estudantil. 23526 de terras na região amazônica 23535

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24-5-99 DARCíSIO PERONDI ·~ ..~·~~~~~i~~~~ ..~~
IV - Pequeno Expediente reordenamento da política agrícola para supera-
RODRIGO MAIA - Propostas do orador ção da crise socioeconômica brasileira. Votos de

para superação da crise econômica e geração de confiança na agenda pró-ativa proposta pelo Go-
mais empregos no País......................................... 23529 verno Federal. 23540

REGIS CAVALCANTE - Indícios de com· EDUARDO PAES (Como Líder) - Urgente
prometimento da Construtora C.R. Almeida, do realização da reforma tributária. Aprovação, pela
Pará, na prática de irregularidades no Estado. Casa, de projetos de lei sobre estabelecimento
Alerta ao Ministro Renan Calheiros, da Justiça, de legislação infraconstitucional para melhoria da
sobre ameaças contra a integridade física dos in- arrecadação de impostos e combate à sonega-
tegrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito ção fiscaJ................................................................ 23547
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SAMPAIO DÓRIA - Louvor às iniciativas HERMES PARCIANELLO ~Pela ordem) -
do Deputado Michel Temer, Presidente da Câ·· Caráter perverso da política de juros altos p.r~ti-
mara dos Deputados, em favor da instituição e cada no País :.................... 23564
reativação de Comissões Especiais de reformas AGNELO QUEIROZ (Como Líder) - Alto
constitucionais e da apresentação de proposta índice de sonegação fiscal no País, de acordo
consensual de regulamentação da edição de me.. com depoimento do Secretário da Receita Fe-
didas provisórias. Perda de eficiência do serviço deral, Everardo Maciel, à Comissão Parlamen-
de telecomunicações no Estado de São Paulo. tar de Inquérito do Sistema Financeiro Nacio-
Necessidade de melhor estruturação e fortaleci.. nal. Contrariedade à retirada da isenção do re-
mento da Agência Nacional de Tefecomunica.. colhimento de contribuições previdenciárias
ções - ANATEL. 23548 de universidades e de instituições filantrópi-

SÉRGIO CARVALHO (Como Líder) - Ma.. caso 23565
logro das previsões pessimistas da Oposição e ANTONIO FEIJÃO - Audiência do Gover-
dos economistas quanto à evolução da crise eco.. nador do Estado do Amapá, João Alberto Capi-
nõmica nacional. Reconhecimento da competên.. beribe, com o Sr. Presidente da República.
cia do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do Importância de instalação da Comissão Parla-
Presidente do Banco Central, Arminio Fraga, na mentar de Inquérito da Funai. 23566
condução da crise. 23552 CEZAR SCHIRMER (Como Líder) - Decla-

DA. BENEDITO DIAS - Prioridade gover.. rações prestadas pelo Secretário da Receita Fe-
namental à política de segurança pública. Refor.. deral, Everardo Maciel, na Comissão Parlamen-
mulação, pelo Congresso Nacional, das legisla.. tar de Inquérito do Sistema Financeiro Nacional,
ções penal e processual brasileiras. Apoio à sobre evasão de divisas e não-pagamento de
proposta de emenda constitucional sobre cria.. Imposto de Renda por instituições bancárias e
ção da pena de prisão perpétua com trabalho grandes empresas. Participação do Secretário da
obrigatório para praticantes de crimes hedion.. Receita Federal em reunião do PMDB para de-
dos. Escalada da violência no País. Repúdio à bate do tema.......................................................... 23569
decisão da Justiça amapaense favorável ao re.. ELTON ROHNELT (Como Líder) - Críticas
faxamento da prisão de Luis Cláudio Pereira do .jornal O Globo em relação à precipitada de-
Amanajás, assassino de Diogo Bika de Carva.. núncia dos Deputados Marcelo Déda e Luiza
lho, filho do orador. 23553 Erundina sobre contratação da cantora Elba Ra-

LAVOISIER MAIA - Necessidade de crité.. malho e do ex-jogador de futebol Pelé para a fes-
rios rígidos na aplicação dos recursos oriundos ta de aniversário do Presidente Fernando Henri-
da privatização de empresas estatais brasileiras. que Cardoso. 23571
Inconveniência da privatização da Petrobras, da ANGELA GUADAGNIN - Congratulações
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco -. com o Líder do PMDB pelo pronunciamento so-
CHESF, do Banco do Brasil SA e da Caixa Eco.. bre sonegação fiscal e evasão de divisas. Fato-
nõmica Federal. Irregularidades no processo de res determinantes do aumento da dívida externa
privatização da Álcalis, da Alcanorte e da Com.. brasileira. Sacrifícios impostos à área social para
panhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do pagamento da referida dívida. Veredicto do Tri-
Norte - COSERN. 23555 bunal da Dívida Externa realizado no Rio de Ja-

GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Solici.. neiro, Estado do Rio de Janeiro. 23572
tação à Presidência de concessão da palavra ao VI- Comunicações Parlamentares
orador pela Liderança do Partido dos Trabalha·· NELSON MARCHEZAN _ Encaminha-
dores...................................................................... 23559

mento de correspondência à Presidência da Co-
PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Atendi.. missão Especial da Reforma Tributária sobre a

mento ao pedido do Deputado Geraldo Magela... 23559 existência de brechas na legislação atual para
JULIO SEMEGHINI - Evolução do setor de pagamento, pelos bancos, de menos impostos

informática, telecomunicações e automação no que os assalariados. Anúncio de apresentação
Estado de São Paulo e no País............................. 23559 de projetos de lei sobre alterações na legislação

GERALDO MAGELA (Como Líder) - Inclu·· referente à organização da seguridade social e
são, no projeto de lei sobre estabelecimento das à isenção da contribuição previdenciária para as
carreiras exclusivas de Estado, de fiscais de vigi·· entidades filantrópicas e sobre o Programa de
lância sanitária federais e de servidores do Ban.. Crédito Educativo e a criação de Fundo de Fi-
co Central, da Comissão de Valores Mobiliários _. nanciamento e de Equalização. Notas do Minis-
CVM e da Superintendência de Seguros Priva.. tro Paulo Renato Souza, da Educação, sobre o
dos - SUSEP. 23563 assunto. 23575
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RICARDO NORONHA - -Excelência da gues de Lima, Maristela Angélica Sartore Do-
atuação do Centro de Assistência Judiciária - nini......................................................................... 23621
CEAJUR. Artigo "Um novo transporte", de autoria e) Designação: Jesus Bazílio Teixeira(*),
do jornalista Luiz Solano, publicado no jornal DF Myriam de Fátima Mello(*). 23622
Notícias. 23592 (*) Republicação

PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Realiza- 3 - PORTARIAS N2s 40,41 e 42, de 1999
ção, às 10h do dia 25 de maio, de sessão solene - da Primeira Secretaria, referentes a credencia-
em homenagem ao transcurso do 5Q2 aniversário mento de entidades de classe............................... 23623
da República Federal da Alemanha. 23593 COMISSÕES

VII - Encerramento 4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
2 - ATOS DO PRESIDENTE a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
a) Alteração de Aposentadoria: Iná Ro- . - I f át' Q 13 d 24599 23623mUnlcaçao e n orm Ica n ,e - - ..

land Araújo(*)......................................................... 23621 5 _ REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
b) Exoneração: Ana Paula Sobreira Góis,

M . I A 'I' S rt D .. 23621 a) Comissão de Seguridade Social e Famí-anste a nge Ica a ore Onlnl .
c) Tornar sem efeito nomeação: Valmira lia, n2 2, em 24-5-99. 23623

Anfrísio Pinto. 23621 6 - MESA
d) Nomeação: Ana Paula Sobreira Góis, 7 - LíDERES E VICE-LfDERES

Elizabeth Carrião Guimarães, Lucilane Lopes 8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
Ribeiro, Lydia Giachetto, Maria Lúcia Rodri- 9 - COMISSÕES

Ata da 81ª Sessão, em 24 de maio de 1999

Porto Alegre, 6 de maio de 1999

Do Sr. Desembargador Osvaldo Stefanello,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul, nos seguintes termos:

OF.P.SJ/CRIP N2. 82/99

Ao Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da câmara Federal.
Brasília - DF

Senhor Deputado,

Cumprimento Vossa Excelência cordialmente,
oportunidade de comunicar-lhe que este Tribunal, em
sessão realizada em 15-4-99, tendo em vista o § 22

.do art. 29 da Lei n2 9.504/97, deferiu a diplomação de
.candidatos nas eleições de 1998, com contas presta-
das após o prazo legal, conforme cópia autenticada
do acórdão e notas taquigráfica em anexo.

Na oportunidade, renovo-lhe a segurança da
minha consideração. - Desembargador Osvaldo
Stefanello, Presidente.

11- LEITURA DA ATA

Presidência dos Srs.: Nelson Trad, 29 Secretário; Rodrigo Maia, Saulo Pedrosa
§ 29 do art. 18 do Regimento Interno

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Não ha

vendo quorum regimental para abertura da sessão,
nos termos do § 32. do art. 79 do Regimento Interno,
aguardaremos até trinta minutos para que ele se
complete.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas e 5 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Havendo
número regimental, está aberta a sessão.

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

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

O SR. PAULO PEDROSA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 12. Secretário,
procede à leitura do seguinte
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-Arquive·...
Em 24-5-99 - Michel Temer, Presidente

'.,.
TRlliJUNAL REGIONAL ELEITORAl.

RIO GRANDE DO SUL
Coord.madoria de Taquigrafia e Acórdãos

PRoCESsQ N~' 15000899
PROCEDÊNciA: PORTO ALEGRE
INTERESSADA: JUSTiÇA ELEITORAL

.. ' .. ". ,I 1,.>ji. -'. " .:~. -", ..._~.__.~ __ -_.,._.------------- ---------------------------------------------
Consolidação e efeitos das contas prestadas
após o prazo legal. Eleições 1998.
Deferida a diplomação de candidatos. uma
vez apresentadas as suas prestações de
contas. Determinada a comunicação da
decisão deferitória à Assembléia Legislativa
do Estado, à Câmara Federal e ao TSE.

ACÓRDÃO

CUMPftA-SE.

. VãstO$, etc.

ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitora ( à
unll1lmàdadé,' ~preciando os presentes autos, ouvida a ~rocuradoria Re ionaI
Eleitoral e nos tennos das neltas taquigráficas inclusas, de~erir a diplomaç o, por
meio de co~ignaçãO em i!ta de'sessão desta Corte, dos catididatos relaei ados à
fi.': 04. ,00tl'O$sim, determinam seja essa decisão compnicada à As embléia
Legislativa do Estado, à Câmara Federal e ao coIerdo Tribunal Superior
Eleitoral. 1

,w~ "~"~!I.'>~' ~,~.

. .. "Pakiciparam do julgame to, al~m do' signatário, o eminentes
DesembargadorJosé.Eúgênic;.Tedesco e Drs. Fãbio Bittencourt da R sa, Antonio

Cat..IOS AntuneS.'d.o.,N~imen~1'" e i1vt, Nelso 10 é 'Gonza a, Sulamita
Terezinha Santos Cabral e OSClU'·· '~en Stahrlke; b c m Dr Vera Maria

Nu~e~ Michels,p~~~r R.eg~O ai E eitbral. I
P~Alegre\ISdela ri! d I9J. •

: \" :

\: \ \ i
\ I

:'\ '. \
J I \.

\ 1 ,IJsU Stefune lo,
Presidente e Relator.

.,.o"e"' ...... '. REGIONAL
ELEITORAl.

RIO GRANDE tO SUL

COORDr,..."rrr:
DE REGIST"'DS' 1 " ··,"' ...çO; s

PROCE: s IS

AUTENT ':AÇAQ;

Confere com o Oll~,,,al I

POA._;.'..:..J...::....;./.:_.
:. ;~~ tf'-»~"'.4I ....

.- CRI~
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PROCESSO Nl! 15000899
RELATOR: DES. OSVALDO STEFANELLO
SESSÃO DE 15.04.99

RELATÓRIO

Recordam os eminentes Colegas que as prestações de contas
dos candidatos a cargos eletivos nas eleições de 1998 deveriam ser todas
realizadas até a data da diplomação, ou seja, 18 de dezembro. No entanto,
a própria Lei Eleitoral prevê a possibilidade de essa prestação ser
posterior. E, a partir do momento em que o candidato a cargo eletivo 
eleito ou não - fez a sua prestação de contas, ele passa a ter direito à
respectiva diplomação, mesmo que a sua prestação de contas tenha sido
posterior à data designada. Há previsão expressa, e é o que está
acontecendo com vários candidatos.

Menciono os nomes daqueles que estão em condições de
receber os respectivos diplomas - evidentemente, como suplentes, porque
todos os candidatos eleitos já receberanl os seus diplomas: deputado
federal pela Coligação Rio Grande Vencedor, Moacir José Dias; deputado
federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, Francisco Nichele; deputado
estadual pela Coligação Frente Popular, Jairo Marques Santerra
Madureira; deputado estadual pela Coligação Frente Popular, Telmo
Borges Rossi; deputaâo estadual pela Coligação Rio Grande Vencedor,
Glademir Vieira de Moura; deputado estadual pela Coligação Rio Grande
Vencedor, Jorge Guaraci Ravara. O primeiro está na 27i'spplência~ o
~egundo, na 25"; o terceiro, na 33"; o quarto, na 55"; o quipto, na 15"; e; o
sexto, na 34" suplência. .' /-'

que seja deferida a diplomação, observadas;áquel ~ÍI: ~ que são
necessárias, inclusive, com a comunicação ~~ ÀS1\embléia
Le~islativa do Estado, à Câmara Federal e/~o c ,e I I ria~luperior
Eleitoral. V· y ;, ,,'

'. ---1/É°relatório.
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Ressaltei. de início, que não há nenhum óbíce legal a que se
defira a diplomação desses candidatos, na medida em que prestarem suas
contas, mesmo que não o tenham feitl:i:naquela previsão primeira, que seria
até o dia da diplomação, ou seja, no dia 18 de dezembro de 1998.

Em assim sendo, tomando como fundamentos para o
deferimento do pedido o bem lançado parecer da eminente Procuradora
Eleitoral, estou a deferir a diplomação dos referidos candidatos, com as
diligências que se fizerem necessárias, ou seja, comunicação à Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, à Câmara Federal e' ao
colendo Tribunal Supe:fior Eleitoral.

É o voto.

(Todos de acordo.)

DECISÃO

Deferiram a diplomação, por meio de consignação epl..ata de
sessão desta Corte, dos candidatos Moacir José Dias, Deputado Fedà:al,
n° 1157, Coligação Rio Grande Vencedor - RS (PPB/PL); Francis~o
Nichele, Deputado Federal, nO 1432, PTB; Jairo MàI:.q,ue~ SanteJa
Madureira, Deputado Estadual, Coligaç~ó Ifl'êt;';tj/ I Populp.
(PTIPSB/PCdoBIPCB), nO 13688; Telmo ~6rgesf~9~S~/Deputado
Estadual, n° 13011, Coligação Frente Popular;.Glad h. Y'éilalc f Moui-a,
Deputado Estadual, nO 1521 I, Coligação ~o G

1
4~/ ir or - f 'DE

(PMDB/PFLlPRP); Jorge Guaracy Ravara'6Depu (i.E á n° 15789,
Coligação Rio Grande: Vencedor - DE. utr()ft . narain seja
comunicada a decisão à Assembléia Lei~lat&~, I. o,/à""Câmara
Federal e ao colendo Tribunal Superior EleÇr~1. •..
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Do Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal; 110S- seguintes
termos:

OF. N2 114/99-CN

Brasília, em 19 de maio de 1999

ExmSlSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lida na sessão do Se
nado Federal realizada nesta data, às quatorze horas
e trinta minutos, a Mensagem do Congresso Nacional
n2 414, de 1999, ·que "Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União 
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor de R$42.623.000,OO para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento",
e foi despachada à comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Ex! calendário
para a tramitaçaõ do projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex·
protestos de estima e consideração. - Antonio
Carlos Magalhães - Presidente do Senado Federal.

SF-19-5-99 - 14H 30 min .

Sobre a mesa mensagem presidencial que
será lida pelo Senhor Primeiro Secretário.

A mensagem que acaba de ser lida encaminha
o Projeto de Lei n2 3, de 1999-CN, e vai à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução n22, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
até 23-5 publicação e distribuição de avulsos;
até 31-5 prazo final para apresentação de emendas;
até 5-8 publicação e distribuição de avulsos das emendas;
até 15-6 encaminhamento do parecer final à Mesa
do Congresso Nacional.

Mensagem n2 414, de 1999-CN (n2 628/99), na
origem), encaminhando o Projeto de Lei nS! 3, de
1999-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União - Recur
sos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédi
to suplementar no valor de R$42.613.000,OO (qua
renta e dois milhões, seiscentos e treze mil reais),
para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento."

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira Lider do
PFL, nos seguintes termos:

OFíCiO N2 0941-L-PFU99

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Par

tido da Frente_Liberal que farão parte da comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei n2 4.579, de 1998, que "dispõe sobre o
acesso a recursos genéticos e seus produtos deriva
dos, a proteção ao conhecimento tradicional a eles as
sociados, e dá outras providências".

Titulares
Deputado Airton Roveda
Deputado José Melo
Deputado José Thomaz Nonô
Deputado Luciano Pizzatto
Deputado Neuton Lima
Deputado Ney Lopes
Deputado Zezé Perrella

Suplentes
Deputado Elton Rohnelt
Deputado Roberto Argenta
Deputado Roland Lavigne
Deputado Rubens Furlan
Deputado Sérgio Barcellos
Deputado Valdomiro Meger
Deputado Wilson Braga

Indico para Relator o Deputado Ney Lopes.
Atenciosamente, Deputado Inoo6nclo Oliveira,

Líder do PFL.

OFíCIO N2 097Q-L-PFU99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

Roberto Argenta passa a fazer parte, na qualidade
de memb'ro suplente, da Comissão Especial destina
da a prof,erir parecer à Proposta de Emenda à Cons
tituição tis! 627/98, do Senado Federal, que "altera
os arts. 29 e 212 da Constituição Federal (municfpi
os), emvaga existente.

Atenciosamente, Deputado InocIncIo Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Te......, Presi

dente.
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OFíCIO NQ 0972-L-PFU99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência a Deputada Laura
Carneiro como membro da Comissão Especial desti
nada a analisar o Projeto Lei Complementar nQ10,
de 1999, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o
Regime de Previdência Complementar e dá outras
providências", em substituição, ao Deputado Rober
to Pessoa.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.
Em 24-S-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 0976-L-PFU99

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputado
Eduardo Paes passa a fazer parte da Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar nQ 18, de 1999, do Po
der Executivo, que "Regula o art. 163, incisos I, 11, 111
e IV, e o art. 169 da Constituição Federal, dispõe
sobre princípios fundamentais e normas gerais de fi
nanças públicas e estabelece o regime de gestão
fiscal responsável, bem assim altera a Lei Comple
mentar nQ64, de 18 de maio de 1990", em substitui
ção ao Deputado Ciro Nogueira.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.
Em 24-S-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 0977-L.-PFU99

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que a Deputada
Laura Carneiro passa a fazer parte, como titular, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nQ 601, de
1998, do Senado Federal, que "Altera a redação do
art. (32 da Constituição Federal", em substituição ao
Deputado p,i.rton Roveda.

" Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.
Em 24-S-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 0993-L-PFU99

Brasília, 13 de maio de 1999.

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputados
abaixo relacionados passam a fazer parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
à PEC nQ618, de 1998, que "acresce inciso ao art.
20 da Constituição Federal", incluindo entre os bens
da União o patrimônio genético.

Titulares

Deputado Antônio Jorge
Deputado Benedito Dias

. Deputado Cláudio Cajado
Deputado Francisco Rodrigues
Deputado Jairo Azi
Deputado Moreira Ferreira
Deputado Rubens Furlan

Suplentes
Deputado Gérson Gabrielli
Deputado Gervásio Silva
Deputado Joel de Hollanda
Deputado José Carlos Coutinho
Deputado Medeiros
Deputado Paulo Marinho
Deputado Zezé Perrela

Indico para Relator o Deputado Cláudio Cajado

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

OFíCIO NQ 100S-L-PFU99

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei nQ2.699, de 1992, do Senado Fe
deral, que "dispõe sobre os crimes de sonegação
fiscal, de apropriação indébita de tributo ou de con
tribuição social, modifica a Lei n2 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e dá outras providências".

Titulares

Deputado Gérson Gabriell
Deputado Joel de Hollanda
Deputado José Carlos Coutinho
Deputado: José Thomaz Nonô
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Deputado Maluly Neto
Deputado Marcondes Gadelha
Deputado paulo Magalhães

Suplentes
Deputado Aldir Cabral
Deputado Arolde de Oliveira
Deputado Cleuber Carneiro
Deputado Costa Ferreira
Deputado Darcy Coelho
Deputado IIdefonço Cordeiro
Deputado José Carlos Vieira

Indico, ainda, como relator o Deputado José
Thomaz Nonô.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

OFíCIO N2 1007-L-PFU99

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar a Mensagem n2

849, de 1997, do Poder Executivo, que "submete a
consideração do Congresso Nacional, o texto da
Convenção Internacional para Estabelecimento de
um Fundo Internacional da Compensação de Danos
por Poluição com Óleo, de 1971 (FUND-71) de seu
protocolo de 1992 à Convenção Internacional sobre
responsabilidade Civil em danos Causados por Po
luição por Óleo, de 1969".

Titulares

Deputada Almerinda de Carvalho
Deputado Francisco Coelho
Deputada Laura Carneiro
Deputado Luciano Pizzatto
Deputado mauro Fecury
Deputado Pastor Reginaldo de Jesus
Deputado Valdomiro Meger

Suplentes
Deputado Airton Roveda
Deputado Deusdeth pantoja
Deputado Expedito Júnior
Deputado Hildebrando Pascoal
Deputado Lael Varella
Deputado Sérgio Barcellos
Deputado Wison Braga

Indico, ainda, como relator o Deputado Luciano
Pizzatto.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

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

OF. PSDB/I/NQ 743/99

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a V. Ex!! os senhores deputados Coronel
Garcia e Chico da Princesa, como membros titula
res, e Chiquinho Feitosa e Aloízio Santos, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Especial "destinada a acompanhar a aplicação da
Lei n.2 9.503, de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro".

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

OF. PSDB/I/N2 748/99

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa. os senhores deputados
Adolfo Marinho, Marisa Serrano, Dino Fernandes,
Flávio Arns e Lídia Quinan, como membros titula
res, e Danilo de Castro, Marinha Raupp, Fátima
Pelaes e Badu Picanço, como membros suplen
tes, para integrarem a Comissão Especial destina
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nQ601, de 1998, do Senado Federal,
que "altera a redação do art. 62 da Constituição
Federal".

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

OF. PSDB/I/N2 776/99

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Venho solicitar a V. Exa. a gentileza de deter
minar a substituição do Deputado Aécio Neves pelo
Deputado João Almeida, como membro suplente,
para integrar a Comissão especial destinadaa anali
zar o Projeto de Lei Complementar nQ 18, de 1999,
do Poder Executivo, que "regula o art. 163, incisos I,
11, 111 e IV, e o art. 169 da Constituição Federal, que
dispõe sobre princípios fundamentais e normas ge
rais de finanças públicas e estabelece o regime de
gestão fiscal responsável, bem assim altera a Lei
Complementar n2 64 de 18 de maio de 1990.

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB. .
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OF. PSDB/I/N2 815/99

Brasnia, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Senhores Depu
tados Vicente Caropreso e Veda Crusius, como
membros titulares e Nelson Marchezan, como mem
bro suplente, para integrarem a Comissão Externa
destinada a "averiguar denúncias de ocorrência de
pesca predatória e trabalho escravo nas águas do li
toral sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina".

Atenciosamente, Deutado Aécio neves, Líder
do PSDB.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/N2 725

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM/P n2 108/99, enca
minho a Vossa Excelência a relação com 08 nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n2 627, de 1998, que
"Altera os arts. 29 e 212 da Constituição Federal"
(Municípios).

Titulares

Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Suplentes

Gastão Vieira
Pinheiro Landim
Wilson Santos

Outrossim, informo que as vagas restantes se
rão preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/N2 727

Brasília 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência qua o Deputado
Confúcio Moura passa a integrar, na qualidade de ti
tular, a Comissão Especial destinada a proferir pare-

cer á P-ropolita de Emenda à Constituição n2627, de
1998, que "Altera os arts. 29 e 212 da Constituição
Federal" (Municípios), em substituição ao Deputado
Waldemir Moka.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima - Uder do PMDB

Defiro.
Em: 24-5-99. - Michel Temer - Presi

dente.

OF/GAB/I/N2 733

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Zaire Rezende deixa de integrar a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e dar parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n2 498-Al97.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima - Uder do PMDB.

Defiro.
EM/99. - Michel Temer - Presidente.

OF/GAB/I/N2735

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que os Deputa
dos Osvaldo Biolchi e Renato Vianna passam a par
ticipar, na qualidade de titular, da Comissão Externa
destinada a averiguar denúncias da ocorrência de
pesca predatória e trabalho escravo nas águas do li
toral sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, em substituição aos Deputados
Domiciano Cabral e Hermes Parcianello que pas
sam à qualidade de Suplente, da aludida
Comissão.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Líma - Líder do PMDB.

Defiro.
Em; 24-5-99. - Michel Temer - Presi

dente.

OF/GAB/I/N2 736

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Paulo Lima passa a integrar, na qualidade de titular,



Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Freire Júnior passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Especial destinada a apreciar e
dar parecer sobre todos os projetos de lei, em trâmi
te nesta Casa, relativos à regulamentação do Siste
ma Financeiro Nacional, conforme previsto no art.
92 da Constituição Federal, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddei Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/N2 755

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM/P n2 1'91/99, enca
minho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos
Deputados do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer á Proposta de
Emenda à Constituição n2 20, de 1995, que "Estabe
lece o Parlamentarismo".

Titulares
Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
MúcioSá
Rita Camata
Zaire Rezende

Suplentes
Cezar Schirmer
Germano Rigotto

Outrossim, informo que as vagas restantes se
rão preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima - Líder do PMDB.

OF/GAB/I/N5! 737
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a Comissão Especial.c\estinada-·a apreciar- e dar pa-· dos os limites de no mínimo sete é no máximo de
recer sobre todos os projetos de lei, em trâmite nes- vinte e um nos municípios de até dois milhões de
ta Casa, relativos à regulamentação do Sistema Fi- habitantes e cinqüenta e três vereadores para os mu-
nanceiro Nacional, conforme previsto no art. 192, da nicípios de população superior a cinco milhões de
Constituição Federal, em Substituição ao Deputado habitantes, alterando a nova Constituição Federal}.
Henrique Eduardo Alves. Titulares

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro- Ana Catarina
testos de estima e consideração. - Deputado Ged- Aníbal Gomes
dei Vieira Lima - Líder do PMDB. Igor Avelino

Defiro. João Magalhães
Em: 24-5-99. - Michel Temer - Presi- Norberto Teixeira

dente. Zé índio
Suplentes

Hermes Parcianello
João Mendes

Outrossim, informo que as vagas restantes se
rão preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/N5! 754

OF/GAB/I/N5! 739

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM/P n2 398/99, enca
minho a Vossa Excelência a relação com os nomes
dos Deputados do PMDB que comporão a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n2 89, de 1995, que "Dá
nova redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição
Federal", (Determinando que o TRE fixará o número
de vereadores proporcional à população, observa-

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Albérico Filho passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão Especial destinada a elaborar an
teprojeto com vistas à reforma do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, em substituição ao De
putado Pedro Novais.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do PMDB.
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Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/N2 756

Brasília, 20 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nQ 11 0-SGM/P/9!~, enca
minho a Vossa Excelência a relação com os nomes
dos Deputados do PMDB que comporão a Comis
são Especial "destinada a acompanhar a aplicação
da Lei nQ 9.503, de 1997, que Institui o Código de
Trânsito Brasileiro".

Titulares
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen

Suplentes
Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/N° 761

Brasília, 20 de mé;l.io de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Hermes parcianello deixa de integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão Externa destinada a "ave
riguar denúncias da ocorrência de pesca predatória
e trabalho escravo nas águas do litoral sul do Brasil,
nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catari
na".

Por oportuno, renovo a vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em: 24-05-99. - Michel Temer. Presi

dente.
Do Sr. Deputado José Genoíno, Líder do

PT, nos seguintes termos:

OFíCIO W 286/PT

Brasília, 18 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar a deputada Teima de Souza
(PT/SP), como suplente, para integrar a Comi13são
Especial destinada a analisar o Projeto de L~i Com-

plementar n° 10, de 1999, do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre o Regime de Previdência Comple
mentar e dá outras providências".

Atenciosamente, Deputado José Genoíno, lí
der do PT.

Defiro.
Em 24 de maio de 1999. - Michel Temer,

Presidente.

OFíCIO NQ 289/PT

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar o Deputado Babá (PT-PA) para
integrar, como titular, a Comissão da Amazônia e
Desenvolvimento Regional em substituição ao De
putado João Grandão (PT-MS). Informo ainda que o
Deputado Babá era suplente da mesma Comissão,
deixando esta vaga.

Atenciosamente, Deputado José Genoíno, Lí·
der do PT.

Defiro.
Em 24 de maio'de 1999. - Michel Temer,

Presidente.

OFíCIO NQ 290/PT

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar o Deputado João Grandão
(PT-MS) para integrar, como titular, a Comissão de
Direitos Humanos em substit~ição ao Deputado
Babá (PT-PA).

1

Atenciosamente, Deputadp José Genoíno, Lí-
der do PT.

Defiro.
Em 24 de maio de 1999. - Michel Temer,

Presidente.

Do Sr. Deputado Odel~~o Leão, Líder do
PPB, nos seguintes te~mos':

OFíCIO N2 450/99

Brasílial :22 de abril de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar, Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Luis Carlos Heinze como titular e Hugo Biehl..'
como suplente, para integrarem a Comissão Externa
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destinada a "averiguar denúncias ·da ocorrência de Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
pesca predatória e trabalho escravo nas áglias do Ii- Líder"do PPB.
toral sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Defiro.
Sul e Santa Catarina", a requerimento do Senhor Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi-
Deputado Fernando Marroni. dente.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí- Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
der do PPB. PDT, nos seguintes termos:

Ofício n2 501./99 Ofício n2 184/99-PDT

Brasília, 3 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Carlos Cury'como suplente para integrar a Co
missão de Viação e Transportes e a Comissão da
Amazônia e Desenvolvimento Regional, em substi
tuição ao Deputado Simão Sessim.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício n2534/99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados João Pizzolatti, Cunha Bueno e Carlos Cury,
como titulares, e Antônio Joaquim Araújo e Hugo Bi
ehl, como suplentes, para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 89, de 1995, do Senhor
Deputado Nícias Ribeiro e outros, que "Dá nova reda
ção ao inciso IV do art. 29 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Ofício n2543/99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
Deputado Aldo Rebelo, em vaga cedida pelo Bloco
PSB/Bloco PCdoB, como titular, para integrar a Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal e suplente na Comissão de Agricultura e Política
Rural, em substituição ao Deputado Airton Casca
vel.

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente.

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Senhores Deputados Pompeo de Matos e
Fernando Coruja para integrarem, como membros
Titular e Suplente, respectivamente, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda Constitucional n2 618/98, que "Acrescenta
inciso ao art. 20 da Constituição Federal".

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

OFíCIO N2 185/99 - PDT

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Senhores Deputados Pompeo de Mattos e
Dr. Hélio para integrarem, como membros Titular e
Suplente, respectivamente, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n.2
4.579/99, que "Dispõe sobre o acesso a recursos
genéticos e seus produtos derivados, a proteção ao
conhecimento tradicional a eles associados, e dá
outras providências".

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

OFíCIO N2 186/99 - PDT

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Senhores Deputados José Roberto Bato
chio e Fernando Coruja para integrarem, como
membros Titular e Suplente, respectivamente, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de Lei n22.699/92, que "Dispõe sobre os crimes
de sonegação fiscal, de apropriação indébita de tri
buto ou de contribuição social, modifica a Lei n2
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8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dá outras pro- OFíCIO N2 226/99
vidências".

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

OFíCIO N!2 187/99 - PDT

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Senhores Deputados Eber Silva e Coriola
no Sales para integrarem, como membros Titular e
Suplente, respectivamente, a Comissão Especial
destinada a apreciar a Mensagem n2 849/97, do Po
der Executivo, que "Submete à consideração do
Congl asso Nacional o texto da Convenção Interna
cional para Estabelecimento de um Fundo Internaci
onal de Compensação de Danos por Poluição por
Óleo, de 1971 (FUND-71), de seu Protocolo de
1992 à Convenção Internacional sobre Responsabi
lidade Civil em Danos Causados por Poluição por
Óleo de 1969".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO n2 222/99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, os Senhores Deputados Osvaldo Sobrinho
(PTB - MT) e Fernando Gonçalves (PTB - RJ),
como Titulares, e Nilton Capixaba (PTB - RO) e
Eduardo Seabra (PTB - AP), na qualidade de Su
plentes, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a apreciar a Mensagem n2 849, de 1997, do
Poder Executivo, que "Submete à consideração do
Congresso Nacional o texto da Convenção Interna
cional para o Estabelecimento de um Fundo Interna
cional de Compensação de Danos por Poluição por
Óleo, de 1971 (FUND-71), de seu ProtOGolo de
1992 à Convenção Internacional sobre Responsabi
lidade Civil em Danos Causados por Poluição por
Óleo, de 1969".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, os Senhores Deputados Caio Riela (PTB 
RS) e José Carlos Elias (PTB - ES), na qualidade
de Titulares, e Duílio Pisaneschi (PTB - SP) e Wal
frido Mares Guia (PTB - MG), na qualidade de Su
plentes, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de lei
n2 2.699, de 1992, do Senado Federal, que "Dispõe
sobre os crimes de sonegação fiscal, de apropriação
indébita de tributo ou de contribuição social, modifi
ca a lei n2 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dá
outras providências".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

OFíCIO N2 227/99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, o Senhor Deputado Renildo leal (PTB 
PA), para integrar a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons
tituição n2 89, de 1995, que "Dá nova redação ao
inciso IV do art. 29 da Constituição Federal,de
terminando que o TRE fixará o número de verea
dores proporcional à população..., alterando a
nova Constituição Federal", na qualidade de Su
plente, em substituição ao Senhor Deputado Wal
frido Mares Guia.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jeffer
son, líder do PTB.

Defiro.
Em: 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 228/99

Brasflia, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, o Senhor Deputado Luiz Antonio Fleury
(PTB - SP), para integrar a Comissão Especial des
tinada a apreciar e dai parecer sobre todos OI proje
tos de lei em trâmite nesta Casa relativos a regula-



Defiro.
Em: 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a saída do De
putado Aldo Rebelo, da vaga de Primeiro Suplente
da Comissão de Relações Exteriores.

Atenciosamente, - Deputada Luiza Erundina,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.
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mentação do Sistema Financeiro Nacional, confor- OFíCIO/NPSB/061199.
me previsto no art. 192 da Constituição Federal, na
qualidade de Suplente, em substituição ao Senhor
Deputado Renildo Leal. ;

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Defiro.
Em: 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 234/99

Maio de 1999

Brasília, 12 de maio de 1999

Brasília, 18 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, o Senhor Deputado Duílio Pisaneschi (PTB
- SP), atualmente Suplente, para ocupar a vaga de
Titular, na Comissão Especial destinada a acompa
nhar a aplicação da Lei n2 9.503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, em substituição ao
Senhor Deputado Chico da Princesa (PSDB - PR),
informando que a vaga de Suplente, será indicada
oportunamente.

No ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima e consideração. - Deputado
Roberto Jefferson, Líder do PTB.

Defiro.
Em: 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente;

Da Sra. Deputada Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

OFICíOINPSB!060/99.

Brasília, 12 deftaio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vóssa Excelência â indié~ção
do Deputado Carlos Cury (PPB), como membro
Titular da Comissão de Agricultura rf Política Au
ral, em substituição -aCLDe.puta,do Aldo Rebelo
(PCdoB).

Atenciosamente, - Deputada Luiza Erundina,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Defiro.
Em: 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIOINPSB/065/99.

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Paulo Baltazar (Titular) e Evandro Mi
lhomem (Suplente) como membros da Comissão
Externa destinada a "averiguar denúncias da ocor
rência de pesca predatória e trabalho escravo nas
águas do litoral sul do Brasil, nos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina", a requerimento do
Senhor Deputado Fernando Marroni.

Atenciosamente, - Deputada Luiza Erundina, ,
Llder do Bloco PSB/PCdoB.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, lí
der do Bloco Parlamentar PUPST/PSUPMNlPSD,
nos seguintes termos:

OFICIO N2 305/99

Brasília, 11 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exª- que o Bloco
PLlPST/PSLlPMN/PSD indica o Deputado Paulo
José Gouvêa (PST - RS), como Titular, e o Depu
tado Pastor Valdeci (PST - RJ), como Suplente,
para integrarem a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-
tuição n.Q. 618, de 1998, do Poder Executivo, que
"Acresce inciso ao artigo 20 da Constituição Fe
deral", incluindo entre os bens da União o patri
mônio genético.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª- os
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco PUPST/PMN/PSUPSD.
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OFíCIO N2 306/99

Brasília, 11 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex!! que o Bloco
PUPST/PSUPMN/PSD indica o Deputado Paulo
José Gouvêa (PST - RS), como Titular, e o Deputa
do Pastor Valdeci (PST - RJ), como Suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei n2 4.579, de 1998, do Se
nhor Deputado Jaques Wagner, que "Dispõe sobre
o acesso a recursos genéticos e seus produtos deri
vados, a proteção ao conhecimento tradic:ional a
eles associados, e dá outras providências".

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!! os
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco PUPST/PMN/PSUPSD.

Do Sr. Deputado Dilceu Sperafico, Presi
dente da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 575/99

Brasília, 14 de maio ele 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58 do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
12 de maio do corrente ano, esta Comissão aprovou
o parecer favorável do Relator, Deputado Antônio
Jorge, ao Projeto de Lei n2 4.749/98, contra os votos
dos Deputados João Grandão, Luci Choinacki, Nil
son Mourão, Geraldo Simões e Valdir Ganzer.

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

Respeitosamente, - Deputado Dilceu Sperafico,
Presidente.

OFíCIO NQ 576/99

Brasília, 14 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58 do Regimento Interno des
ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em 12 de
maio do corrente ano, esta Comissão aprovou o pare
cer fa,vorável do Relator, Deputado Antônio Jorge, ao
Projeto de Lei nQ 2.598-B/96, abstiveram-se de votar
os Deputados Geraldo Simões, João Grandão, Luci
Choinacki, Nilson Mourão e Valdir Ganzer.

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

.'--- - ..-
Respeitosamente, - Deputado Dilceu Sperafico,

Presidente.

Do Sr. Deputado Gilberto Kassab, Presiden
te da Comissão de Minas e Energia, nos seguin
tes termos:

OFíCIO NQ 31/99

Brasília, 5 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Solicito a V. EXª, com base no art. 106 do Regi
mento Intemo, a reconstituição, por extravio, do Proje
to de Lei n2 2.035/91, de autoria do Senado Federal
(PLS n2 15/91), que "dispõe sobre a matriz energética
no plano plurianual, e dá outras providências".

Na oportunidade, reitero a V. Ex!! meus protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Gilberto
Kassab, Presidente.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Paulo Rocha, nos seguin
tes termos:

OFíCIO N2 85/99

Brasília, 20 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regi
mento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
EXª o desarquivamento do Projeto de Resolução n2

96/96 por mim apresentado na última Legislatura.

Atenciosamente, - Paulo Rocha, Deputado
Federal- PT/PA.

REQUERIMENTOS

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único do RICD, o desarquivamento do
Projeto de Resolução nQ 96/96.

Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Arolde de Oliveira e ou
tros, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Arolde de Oliveira)

Solicita realização de sessão solene
em homenagem aos 50 anos de fundação
da Escola Superior de Guerra - ESG.

Senhor Presidente,

Nos termos regimenfais, requeiro a Vossa
Excelência, a realização de sessão solene em ho-
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menagem aos 5Q anos de fundação da Escola Su
perior de Guerra _ ESG, para o' dia 22 de junho de
1999.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. 
Deputados Arolde de Oliveira - Ayrton Xerez
(PSDB/RJ) -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Fernando Ferro e outros,

nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Exmll Sr. Deputado Federal

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 10 de Junho de 1999, às 10h.

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o dia 10 de junho de 1999, às 10h,
a fim de comemorarmos em plenário o cinqüentená
rio da Fundação Joaquim Nabuco; entidade vincula
da ao Ministério da Educação, e oriunda do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, criado, pio
neiramente, na cidade do Recife, a partir de um pro
jeto de lei do Legislativo, dentro das comemorações
do centenário do nascimento de Joaquim Nabuco,
apresentado em 1948, pelo Deputado Federal cons
tituinte - o sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre-,
aprovado pelo Congresso Nacional' e sancionado
pelo Presidente da República Eurico Gaspar Dutra,
por meio da Lei nll 770, de 21 de julho de 1949, "de
dicado ao estudo sociológico das condições de vida
do trabalhador brasileiro da região agrária do norte
e do pequeno lavrador dessa região, que vise o me
lhoramento dessas condições".

Por força do Decreto nll 84.561, de 15 de mar
ço de 1980, o Instituto Joaquim Nabuco de Pesqui
sas Sociais foi transformado na Fundação Joaquim
Nabuco, seguindo a orientação pioneira do seu Ide
alizador Gilberto Freyre, que incluiu a Fundação Jo
aquim Nabuco em suas linhas de ação a defesa da
ecologia, o desenvolvimento sustentável e o desen
volvimento do homem situado no trópico, que enca
ra no seu complexo socioeconômico e cultural, o
seu Seminário de Tropicologia, o Seminário Panora
ma Econômico e o Fórum de Idéias e Debates que

completam a trilogia, incluindo a economia e a políti
ca nacional como temas de discussão por intermé
dio de especialistas e de representantes da comuni
dade.

Em linhas gerais, estas são as atividades de
senvolvidas atualmente pela Fundação Joaquim Na
buco, que faz por merecer um registro especial da
Câmara dos Deputados pelos relevantes serviços
prestados a sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. 
Deputados Fernando Ferro - Marcelo Déda 
José Genoíno.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Gerson Gabrielli, nos se

guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do artigo 68 do Regi
mento Interno, a realização de sessão solene, dia
28 de junho próximo, destinada a homenagear "o
Comerciante, pelo transcurso do seu dia, comemo
rado em 16 de julho.

Sala das Sessões, 15 de abril de 1999. - Gerson
Gabrielli - Inocêncio Oliveira.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Jaques Wagner e outros,

nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jaques Wagner e outros)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 27 de maio, às 10 horas.

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. ExA, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 27 de maio, às 10 horas, a fim de
comemorarmos o Dia Internacional do Meio Ambien
te e o Dia Nacional da Mata Atlântica.

Sala das Sessões, 8 de abril de 1999. 
Jaqu•• Wagner, Deputado Federal (PT/BA) 
Deputado José Genoíno Neto, Líder do PT 
Deputado Marcos Afonso (PT/AC).
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Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Marcos de Jesus e outros,

nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Marcos de Jesus e outros)

Requer a convocação de sessão so
len~ da Câmara dos Deputados para o
dia 17-6-99, às 10 horas.

Senhor Presidente,

Requeremos, em nome dos parlamentares
evangélicos desta Casa, a Vossa Excelência, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 17-6-99, às 10 horas, a fim de ho~

menagearmos a Igreja Evangélica Assembléia de
Deus que estará comemorando no dia 18-6 do cor
rente ano seu 882 aniversário.

Justificação

A homenagem que ora prestamos à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus no transcurso do
88Q aniversário de sua fundação no Brasil, se justifi
ca, pela sua longa história de realizações, como ve
remos a seguir:

Em Menomiee, Michigan, morava um jovem
pastor, que se chamava Gunnar Vingren, nascido
em Ostra Husby, Suécia, em 8 de agosto de
1879.

Desde então, Gunnar Vingren participava ati
vamente de convenções de igrejas evangélicas, em
Chicago, onde conheceu outro jovem que se cha
mava Daniel Berg que também fora batizado com o
Espírito Santo. Daniel Berg, nasceu na aldeia de
Vargon, na Suécia, onde viveu até a idade de 17
anos. Os dois jovens trocaram idéias e chegaram à
feliz conclusão que Deus os guiava para a obra mis
sionária; restava saber onde.

Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar
Gunnar Vingren. Nessa ocasião, em uma reunião de
oração na casa de um irmão de nome Adolpho
Ulldin, por meio de uma mensagem profética, Deus
falou ao coração de Gunnar Vingren e DaniEl1 Berg,
que partissem a pregar o Evangelho em terras dis
tantes.

Gunnar Vingren e Daniel Berg, despediram-se
da igreja local e dos irmãos em Chicago, e com uma
pequena ajuda financeira e orações de irmãos e
amigos, a bordo do navio Clement, partiram a 5 de

novembro de 1910, da cidade de Nova Iorque, para
Belém do Pará. Quatorze dias depois, isto é, a 19
de novembro do mesmo ano, os dois missionários
desembarcaram na cidade de Belém. Não possuíam
eles amigos ou conhecidos nessa cidade. Não trazi
am endereço de alguém que os encaminhasse a al
gum lugar. Vinham encomendados unicamente pela
graça de Deus, e tinham a protegê-los o Deus de
Abraão. Sentado em um banco da atual Praça da
República, em Belém, fizeram a primeira oração em
terras brasileiras.

Foi assim que, juntos, no dia 18 de junho de
1911, à rua Siqueira Mendes 67, na cidade de Be
lém, deu-se a fundação da Assembléia de Deus no
Brasil.

Não obstante as perseguições e dificuldades
-sofridas, as boas novas do Evangelho e o ardor
pentecostal, espelhavam-se pelo interior do Estado
do Pará com tanta rapidez, como se fossem condu
zidos por asas de anjos velozes. Fortes trabalhos
surgiram da noite para o dia, aqui e ali, em uma de
monstração incontestável de que essa obra nascera
do rio das intenções de Deus. Enquanto Gunnar
Vingren concentrava m~ior parte de seus esforços
com a obra em Belém, Daniel Berg, com infatigável
lavor, visitava o interior do estado distribuindo exem
plares das sagradas Escrituras e pregando o Evan
gelho transformador.

A partir de, 1914 outros missionários foram
chegando a Belém. Nesse ano chegou o missioná
rio Otto Nelson. Em 1916 chegou Samuel Nystron.
No dia 21 de março de 1921, chegou a Belém vindo
da América do Norte, o missionário Nels Nelson.
Muitos obreiros nacionais de indescritível valor, sur
giram nessa época, os quais fizeram da cidade de
Belém o ponto catalisador de esforços para expan
são da Assembléia de Deus e do Movimento Pente
costal em todo o Brasil.

Quando Gunnar Vingren deixou Belém, no
mês de abril de 1924, de mudança para o Rio de
Janeiro, a Assembléia de Deus já era uma realida
de presente nas principais cidades do interior do
Pará e em algumas capitais de estados e territórios
brasileiros.

Concluo informando, que a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus realiza programas sociais, pos
sui dezenas de orfanatos, colégios, albergues e ca
sas de recuperação, além de prestar contribuição
social e filantrópica nos programas de rádio e televi
são no Brasil. Possui cerca de 35.000 (trinta e cinco
mil) templos em todo o território brasileiro, que são
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REQUERIMENTO NR , DE 1999
(Do Sr. Padre Roque e outros)

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nQ 4.155/98 (ao qual está

apensado o PL nQ 4.173/98) aprova o Plano Nacio
nal de Educação cumprindo determinação prevista
no artigo 214 da Constituição Federal e nos artigos
9l:!, I e 87, § 1Q da Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional (Lei nQ 9.394/96).

Sendo que, entre as várias questões de que
trata a referida proposição está a política nacional
de oferta da educação superior, seja de graduação
e de pós-graduação, e que, dado o que a pesquisa
e o desenvolvimento científico e tecnológico estão
estreitamente ligados às universidades, mormente
às universidades públicas federais, nada mais justo
que esta Comissão se proponha a apreciá-Ia no mé
rito, considerando o que reza o artigo 32, inciso 11,
alínea a, do Regimento Interno desta Casa.

administrados por 50.000 ministros -evangélicos pos- Defiro.
suindo cerca de 20 milhões de membros no País. Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi-

Esse resumo sucinto, demonstra a força da dente.
Igreja Evangélica Assembléia de Deus no Brasil, o Do Sr. Deputado Neuton Lima e outros, nos
que, justifica esse requerimento de homenagear seguintes termos:
essa prestigiosa Igreja. REQUERIMENTO

Defiro. (Do Sr. Deputado Neuton Lima)
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi- _ Requer a convocação de sessão so-

dente. Iene da Câmara dos Deputl:ldos para o
Dos Senhores Deputados Maria do Carmo dia 17 de junho de 1999, às 17 horas.

Lara e José Genoíno, nos seguintes termos: Senhor Presidente,

REQUERIMENTO Representando um décimo da composição da
(Da Srâ Maria do Carmo Lara) Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce-

Requer prorrogação de sessão ordi- lência, com base, no art. 68 do Regimento Interno, e
nária para homenagem ao Dia Nacional ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
de Luta Antimanicomial. desta Casa para o dia 17-6-99, às 17 horas, a fim

Senhor Presidente, de homenagearmos a Igreja Evangélica Assembléia
de Deus que estará comemorando no dia 18-6 do

Representando um décimo da composição da corrente exercício seu 88Q aniversário.
Câmara dos Deputados, requeremos a V.Ex!!, com
base no art. 68, § 1Q do Regimento Interno, a prorro- Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. -
gação da sessão ordinária desta Casa, no dia 21 de Neuton Lima, PDT/SP - Luiza Erundina, Líder do
maio de 1999, a fim de homenagearmos o Dia Naci- Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando Gabei-
onal de Luta Antimanicomial comemorado todo ano, ra, PV/RJ - Aldo Rebelo, PCdoB - Walter Pinheiro,
no dia 18 de maio, a partir de sua instituição no 11 Vice-Líder do PT - Miro Teixeira, Líder do PDT.
Encontro Nacional dos Trabalhadores de Saúde Defiro.
Menta/ realizado em Bauru São Paulo, de 4 a 6 de Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi-
dezembro de 1987. dente.

Sala das sessões, 27 de abril de 1999. - Maria Do Senhor Deputado Padre Roque e outros
do Carmo Lara, Deputada Federal (PT - MG) - De- nos seguintes termos:
putado José Genoíno, Líder do PT.

Defiro.
Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.
Dos Srs. Deputados Nárcio Rodrigues e Ma

ria Abadia nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Requer a prorrogação/de·sessão a
realizar-se no dia 11 de junho de 1999.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com base
no art. 68, § 1~, a prorrogação de sessão desta
Casa, no dia 11 de junho de 1999, a fim de homena
gearmos, em plenário, os 41 anos de atuação da
Rádio Nacional.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1999. - De
putados Nárcio Rodrigues, Vice-Líder do PSDB 
Maria de Lourdes Abadia.
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Ante o exposto, requeremos que essa Comis
são, com base no Regimento Interno da Casa, soli
cite ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Michel Temer, que redistribua o projeto (e seu
apenso), a fim de que esta Comissão possa apre
ciá-Io.no mérito.

Sala da Comissão, 12 de maio de 1999. 
Padre Roque (PTIPR) - Walter Pinheiro (PT/BA) 
Nelson Pellegr.no (PT/BA) - Babá (PT/PA) 
Valdeel Oliveira (PT/RS).

Indefiro a redistribuição solicitada por
entender que a matéria constante do PL n2

4.155/98 e seu apensado guarda pertinên
cia, nos termos regimentais, tão-somente

com o mérito da CECP, embora tangencial
mente, possa afinar-se com alguns aspec
tos concernentes ao mérito da CCTCI. Res
salto, no entanto neste particular que o Re
gimento Interno prevê instrumento da au
diência prévia (RICO, art. 140), mediante o
qual a comissão de mérito pode solicitar a
Presidência o pronunciamento de outro 6r
gão técnico se assim entender necessário,
hipótese em que se possibilita, eventual
mente, a colaboração de Comissão não di
retamente afeta ao mérito da proposição.
Oficie-se aos Requerentes.

Em 24-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.

INDICAÇAO NQ 247, DE 1999
(DO SR. AGNELO QUEIROZ)

Sugere ao Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios
o envio de projeto de lei que vise a regulamentar o Cargo de
Oficial de Justiça Avaliador.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Presidente:

Sugerimos o mconhecimento das reivindicações históricas
dos Oficiais de Justiça - Avaliador, da Carreira dos Analistas
Judiciários da Justiça do Distrito Federal e Territórios, mediante a
regulamentação do Cargo, e dando igualdade com os demais
Tribunais.

Sala das Sessões, em de de 1999.
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REQUERIMENTO
(DO Sr. AGNELO QUEIROZ)

Excelentl~simos Senhores Ministro da Agricultura e do

Abastecimento e Ministro da FEizenda.

Senhor Presidente:

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

INDICAÇAO N~ 248, DE 1999
(DO SR. LUIS CARLOS HEINZE)

Nos tennos do art. 113. Inciso I e § 1° do Regimento Interno

da CAmara dos Deputados. sugiro ao Ministério da Agricuttura e do

Abastecimento e ao Ministério da Fazenda que seja prorrogado. até o ano de

2003. o prazo de execução do PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DE

CORRETIVOS DE SOLOS - PROSOLO. instituído em agosto de 1998, com o

objetivo de apoiar financeiramente a utilização de calcário agrícola nas

propriedades rurais.

Conforme é de seu conhecimento. o PROSOLO foi

anunciado de fonna auspiciosa. pelo Exmo. Sr. Presidente da República. no
Programa "A Voz do Brasil·, de 1716198 e foi objeto de regulamentaçAo pelo

Conselho Monetário Nacional. mediante a edição da Resolução nO 2.534. de
17/8198. Pretende, este notável programa, viabilizar a utilização da importante

tecnologia de correção dos solos. mediante a concessão de financiamentos aos

agricultores para adquirir. transportar e aplicar o calcário.

Desnecessário dizer-se das reconhecidas vantagens do uso

de tal tecnologia nos solos brasileiros. com repercussões importantes na

produtividade das lavouras. A ci6ncia e a pesquisa agropecuária já demonstraram

os inquestionáveis benefícios que a aplicação de calcário proporciona às plantas.
me~a' capacidade de absorção dos nutrient~s-dó s~i~-;;'n;-eih~r<i'nck;

suas condições gerais. com refiexos na sanidade. no vigor e, consequentemente,

na produção agricola.

Em diferentes momentos a politica agricola brasileira

incorporou a idéia de estimulo ao uso do calcário. Talvez uma das mais antigas e

bem sucedidas iniciativas haja sido a famosa ·Operação Tatu". desenvolvida no

Rio Grande do Sul. nas décadas de 60 e 70 e que deu base a uma importante

alavancagem da produção agrícola do Estado.

Nos úttimos anos, lamentavelmente, não se tem registrado

preocupação oficial com essa questão. Afortunadamente. no ano passado o

Governo Federal lançou o PROSOLO. o que significa um resgate daquilo que

deve ser uma preocupação pennanente da política agricola nacional.

Todavia, o PROSOLO não logrou. ainda, o sucesso que

mereceria e se esperava. em parte devido à problemática fase por que passava

(e ainda passa) o setor agropecuário, às voltas com endividamento, baixos

preços de seus produtos e altas taxas de juros. Também. contribuiu, em maior

grau. para a reduzida demanda pelo programa, uma importante questão ligada á

sazonalidade da correção dos solos: em virtude do periodo certo. para o preparo

da terra (no caso da safra de verão do Centro-Sul), época em que se deve e se

pode aplicar o produto e, ainda. pelo alto valor do frete (que. em realidade é fator

detenninante no custo da tecnologia, pelo alto preço. em relação ao preço do

insumo) que obriga o produtor a traçar estratégias sazonais de utilização da frota

de transporte em épocas de menor demanda de outras cargas, toma-se

concentrada e bem definida a época apropriada para o agricultor utilizar tal

tecnologia.

Assim, para. o Centro-Sul. a época mais acertada para a

plena utilização desse importante insumo. é entre junho e outubro. Como o

Programa. no ano de 1998 somente foi regulamentado em final de agosto. toma

se óbvio que não poderia ter obtido a aceitação prevista inicialmente.

Entretanto, ao se considerar o apoio que o Governo Federal

promete conceder ao setor agropecuário - consubstanciado na politica

atualmente desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento - e.

face à previsão de incremento da área plantada e melhoria dos índices

tecnológicos na agricultura brasileira. que se desenham a partir do previsto

crescimento do setor. deduz-se ser essenCial que se mantenham e ampliem os

mecanismos de apoio ao uso de tecnologias que elevem a produtividade média

dos solos brasileiros.

Pelos motivos já expostos, toma-se razoável aceitar a idéia

de prorrogação do prazo de execução do PROSOLO (que se encerra em junho

do corrente ano). mantendo as condições do financiamento, de forma a

compatibiliztir a concessão do crédito às especificidades da tecnologia. que é,

car~cteristicamente. um investimento nas propriedades rurais e que significa um

aprimoramento da base produtiva do campo.

Dessa forma, entendemos importante sugerir. aos

Ministérios responsáveís pela instituição do PROSOLO, sua prorrogação até

dezembro de 2003, com os financiamentos concedidos em prazos de pagamento

de 1999.deSala das Sessões, em

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Capitulo li!
DAS INDICAÇÕES

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Requer o envio de Indicação ao
Poder Judiciário do Distrito Federal e
Territórios, relativo a regulamentação
do Cargo de Oficial de Justiça 
Avaliador.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao
Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios a Indicação em
anexo, sugerindo a regulamentação do Cargo de Oficiais de Justiça 
Avaliador, da Carreira dos Analistas Judiciários da Justiça do Distrito
Federal e Territórios.

"I.EGlSLAÇ,\O CITADA A!'IEXADA PELA
COORDE~AÇ,\O DE ESTt'DOS LEGISLATIVOS - CeDI~

SU97re ao Poder Executivo,' por intermédio do Ministério da
Agr1cultura e do Abastecimento, a prorrogaçao do prazo de
execução do PROSOLO.

Art. I 13. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ I° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do ('ongresso .\'aciona/.
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de até 5 anos, com até dois anos de caréncia e com juros iguais, no máximo, aos
juros praticados nos financiamentos de custeio agrícola.

Sala das Sessões, em 1/ de t?S- de 1999.

~

Depu~~os HEINZE

REQutRIMENTO
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Requer . o eneaminbamento, aos Srs.
Ministros da Agricultura e do AbastecimeJ1!C!.
e da Fazenda, dâ índii:açio em anexõ,
sugerindo a prorrogaçio do prazo de execuçio
doPROSOLO.

Senhor Presidente:

Requeiro a V.Ex.a., nos termos do art. 113, inciso I e
§ 1° do Regimento Intemo, seja encaminhada aos Srs. Ministros da
Agricultura e do Abastecimento e da Fazenda a Indicação em anexo,
sugerindo a prorrogação do prazo do Programa de Incentivo ao Uso de
Corretivos de Solos - PROSOLO.

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1999.

"'P~.IHZE
,

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESl1JDOS LEGISLATIVOS - Cem

RESOLUÇÃO BACEN N° 2.534, DE 17 DE AGOSTO DE 1998

Institui o Programa de Incentivo ao
Uso de Corretivos de Solos
(PROSOLO), ao amparo de recursos
administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

o Banco Central do Brasil, na fonna do art. 9° da Lei n' 4.595, de
31.12.64, toma público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em
14.08.1998, tendo em vista as disposições dos arts. 4°, inciso VI, da citada Lei. e 4°
e 14 da Lei nO 4.829, de 05.11.65, resolveu:

Art. 1°. Instituir o Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de Solos
(PROSOLO), ao amparo de recursos administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinado ao financiamento de
correção de solos, sob as condições gerais aplicáveis ás operaçães da espécie e as
seguintes especiais:

I - itens fmanciáveis: aquisição, transporte e aplicação de corretivos;
II • beneficiários: os do crédito rural;
III -limite de crédito: RS 40.000,00 (quarenta mil reais) por produtor/ano,

independentemente de outros créditos ao amparo de recursos controlados do crédito
rural;

IV • encargos fmanceiros: taxa efetiva de juros de 8,75% aa. (oito inteiros
e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);

V - prazo: 5 (cÚlco) anos, Ú1cluidos 2 (dois) anos de carência;
VI - amortizações: semestrais ou anuais, de acordo com o fluxo de

receitas da propriedade beneficiada;
VII • recursos:
a) RS 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no ano de 1998; e
b) RS 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), no primeiro semestre

de 1999.
Parágrafo único. Os créditos somente podem ser concedidos mediante a

apresentação, ao agente financeiro, de comprovante de análise de solo e respectiva
recomendação agronômica.

Ar!. 2°. Ficam as Secretarias de Acompanhamento Econômico, do
MÚlistério da Fazenda, e de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, autorizadas a defmir, em co~unto, as medidas complementares
necessárias à implementação do disposto nesta Resolução, que serão divulgadas
pelo Banco Central do Brasil.

Ar!. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publícação.
GUSTAVO H. B. FRANCO
Presidente

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matêria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO N2 249, DE 1999
(DO SR. LUIS CARLOS HEINZE)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, a prorrogação do prazo de execução do PROsoLO.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimos Senhores Ministro da Agricuttura e do
Abastecimento e Ml~trº_da Faze!!Q..a~

Nos termos do art. 113. Inciso Ie § 1° do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, sugiro ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e ao Ministério da Fazenda que seja prorrogado, até o ano de
2003, o prazo de execução do PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DE
CORRETIVOS DE SOLOS - P~OSOLO, instituído em aliaste de 1998, com o
objetivo de apoiar financeiramente a utilização de calcário allrícola nas
propriedades rurais.

Conforme é de seu conhecimento, o PROSOLO foi

anunciado de forma auspiciosa, pelo Exmo. Sr. Presidente da República, no
Programa 'A Voz do Bràsil", de 17/6/9B e foi objeto de regulamentação pelo
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Conselho Monetário Nacional, mediante a edição da Resolução nO 2.534, de
17/8/98. Pretende, este notável programa, viabilizar a utilização da importante
tecnologia de correção dos solos, mediante a concessão de financiementos aos
agricultores para adquirir, transportar e aplicar o calcário.

Desnecessário dizer-se das reconhecidas vantagens do uso
de tal tecnologia nos solos brasileiros, com repercussões importantes na
produtividade das lavouras. Aciéncia e a pesquisa agropecuária já demonstraram
os inquestionáveis beneficios qu!!.a.~p1i~~ de al;1C!&.~o. fl.f?P!?~!.'.l! .à~Jlla~a~,

melhorando sliã capacidade de absorção dos nutrientes do solo e melhorando
suas condições gerais, com reflexos na sanidade, no vigor e, consequentemente,
na produção agricola.

Em diferentes momentos a política agricola brasileira
incorporou a idéia de estimulo ao uso do calcário. Talvez uma das mais antigas e
bem sucedidas iniciativas haja sido a famosa ·Operação Tatu·, desenvolvida no
Rio Grande do Sui, nas décadas de 60 e 70 e que deu base a uma importante
alavancagem da produção agricola do Estado.

Nos últimos anos, lamentavelmente, não se tem registrado
preocupação oficial com essa questão. Afnrtunadamente, no ano passado o
Governo Federal lançou o PROSOLO, o que significa um resgate daquilo que
deve ser uma preocupação permanente da politica agrícola nacional.

Todavia, o PROSOLO não logrou, ainda, o sucesso que
mereceria e se_esperava, em parte devido à problemática fase por que passava
(e ainda passa) o setor agropecuário, às voltas com endividamento, baixos
preços de seus produtos e altas taxas de juros. Também, contribuiu, em maior
grau, para a reduzida demanda pelo programa, uma importante questão ligada à
sazonalidade da correção dos solos: em virtude do periodo certo, para o preparo
da terra (no caso da safra de verão do Centro-Sul), época em que se deve e se
pode aplicar o produto e, ainda, pelo alto valor do frete (que, em realidade é fator
determinante no custo da tecnologia, pelo alto preço, em relação ao preço do
insumo) que obriga o produtor a traçar estratégias sazonais de utilização da frota
de transporte em épocas de menor demanda de outras cargas, toma-se
concentrada e bem definida a época apropriada para o agricultor utilizar tal
tecnologia. .

Assim, para o Centro-Sul, a época mais acertada para a
plena utilização desse importante insumo, é entre junho e outubro. Como o
Programa, no ano de 1998 somente foi regulamentado em final de agosto, toma.
se óbvio que não poderia ter obtido a aceitação prevista inicialmente.

Entretanto, ao se considerar a apoio que o Governo Federal
promete conceder ao setor agropecuário - consubstanciado na politica
atualmente desenvolvída pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento - e,
face à previsão de incremento da área plantada e melhoria dos indices
tecnológicos na agricultura brasileira, que se desenham a 'partir do previsto
crescimento do setor, deduz-se ser essencial que se mantenham e ampliem os
mecanismos de apoio ao uso de tecnologias que elevem a produtividade média
dos solos brasileiros.

Pelos niotivos já expostos, toma-se razoável aceitar a idéia
de prorrogação do prazo de execução do PROSOLO (que se encerra em junho
do corrente ano), mantendo as condições do financiamento, de forma a
compatibilizar a concessáo do crédito às especificidades da tecnologia, que é,
caracteristicamente, um Investimento nas. propriedades rurais e que significa um
aprimoramento da base produtiva do campo.

Dessa forma, entendemos Importante sugerir, aos
Ministérios responsáveis pela instituição do PROSOLO, sua prorrogação até
dezembro de 2003. com os financiamentos concedidos em prazos de pagamento
de áté 5 anos, com até dois anos de carência e com juros iguais, no máximo, aos
juros praticados nos financiamentos de custeio agricola.

Sala das Sessões, em (1 de t:!?:;,- de 1999.

y
Deputad~S HEINZE

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Requer o encaminhamento, ao~ Srs.
Ministros da Agricultura e do AbasteCimento
e da Fazenda, da Indicação em anexo,
sugerindo a prorrogação do prazo de execução
doPROSOLO.

Senhor Presidente:

Requeiro a V.Ex.a., nos termos do art. 11~, .incisa I e
§ 10 do Regimento Interno, seja encaminhada aos .Srs._ MInistros da
Agricultura e do Abastecimento e da Fazenda a Indlcaç~o em anexo,
sugerindo a prorrogação do prazo do Programa de IncentiVo ao Uso de
Corretivos de Solos - PROSOLO.

Sala das Sessões, em 13 de maia de 1999.

'Deputa~EINZE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

RESOLUÇÃO BACEN N° 2.534, DE 17 DE AGOSTO DE 1998

Institui o Programa de Incentivo ao
Uso de Corretivos de Solos
(PROSOLO), ao amparo de recursos
administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

o Banco Central do Brasil. na fonua do art. 9° da Lei n° 4.595, de
31.12.64, toma público que o Conselho Mouetário Nacional, em sessão realizada em
14.08.1998, tendo em vista as disposições dos arts. 4°. inciso VI, da citada Lei, e 4°
e 14 da Lei UO4.829, de 05.11.65, resolveu:

Art. 1°. Instituir o Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de Solos
(PROSOLO), ao amparo de recursos administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinado ao fmancíamento de
correção de solos, sob as condições .!lerais aplicáveis ás operações da espécie e as
seguintes especiais: .. .

I - itens fmaneiávéis: aquisição, transporte e aplicação de corretivos;
II • beneficiários: os do 'credito rural;
III -limite de crédito: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por produtor/ano,

independentemente de outros créditos ao amparo de recursos controlados do crédito
rural;

IV - encargos financeiros; taxa efetiva de juros de 8.75% aa. (oito inteiros
e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);.

V - prazo: 5 (cinco).anos, incluídos'Údois) anos de carência:
VI - amortizações: semestrais ou anuais, de acordo com o fluxo de

receitas da propriedade'ben~ficiàda; .
VII -'recursos: '. . . ,
a) RS 200.000.000,00 (duzentos inilhões de reais), no ano de 1998; e
b) RS 300.000.000,00 '(trezentos milhões de reais), no primeiro semestre

de 1999.
Parágrafo único. Os créditos somente podem ser concedidos mediante a

apresentação, 'ao agente fmanceiro, de comprovante de análise de solo e respectiva
recomendação agronômica. .

Art, 2°.. Ficam as Secretarias de' Acompanhamento Econômico, do
Ministério da Fazenda. e de Política Agricola. ,do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, autol'izadas a defmir, em conjunto. as medidas complementares
necessárias .àimplementaçãp do disposto nesla..ResoluçãO. que serão divulgadas
pelo Banco Central do Brasil. , ..

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ÚUSTAVO H: É. FRANCO '. ., '.

, Presidente .
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REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N- i1 DE 1919

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÓES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o DcpUlado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providencia, a rcalízaçio de ato

administrativo.ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a mllléria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais COIIIisslics acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de inil:iativa da Cámara.

§ l° Na hipótese do inciso I a indicaçio será objeto de rcqucrimcnto estrito,
despachado pelo Presidente e publitado 110 Diário do Congresso Nacional.

IND::AÇ~O }IO 250, DE 1999
(CO SR. RUBENS BUENO)

Sugere ao Poder Executivo, por interméãio do ~inistério da
Agricultura e do AbasLecimento, dó Ministério da Ciência e
Tecnologia e do l1inistério da Meio Ambient.e, a adoçào de medidas
relativas aos produtos transgênicos.

(PUBLIQUE-SE. ENC;~INHE-SE)

Excelentissimo Senhores Ministros da Agricultura e do

AbasteCImento; da Ciência e Tecnologi~: e do Mlio Ambiente

Nos termos do art. 113. Inciso I e § 1· do Regimento Interno

da Câmara dos Depu1ados. sugiro aos Ministérios da Agricultura e do

Abastecimento: da Giência e Tecnologia: e do Meio Ambiente, que revejam a

política naCIonal relativamente ao uso de produtos transgênicos na agricultura

brasileira, adotando, dentre outral, ai 5lIgUinleI provid6ncia:

1 - Inrtituiçio de uma "moratâria" na liblnçio de produloI

que contenham OGMI- Para tal, devw* ser vedada a liberaç.to de produkIa que
contenham OGMs ou obtidos com o concurso deIIes pwdutoe. durante ~
próximos 5 al1Ol, quando seria pouivel melhor avaliar 00 impac:toa de _
utilizaçio, rela1ivamente ao meio ambiente, • saúde e • alimentaçio da

população. Tal avaliação seria pouivel pela intenli1lcaçlo de pesquiIH e testn,
conduzidos ou moni1orados pelas illltiluiç6el oficiais de puquilll • por um amplo

debate nacional sobre o tema. que envolvelle, pelo menos, 01 produIoree nJIIIÍI.

os médicos e nutricioniltas, as autoridades~I, os ernpraúrioa e OI

consumidores.

2 - ReVisão dos Decretos nO 1.752. de 20 de dezembro de

1995 e nO 2.577. de 30 de abril de 1998. que regulamentaram 11 Lei n" 8.974, de 5

de janeiro de 1995. denominada Lei de Biossagurança, visando a seu

aperfeiçoamento. pelo menos quanto a:

2.1) Exigência de elaboração de Estudo de Impado

Ambientai - ElA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a liberaçlo de

qualquer OGM.

2.2) Detalhamento dos critérios de aMlise, nos processos
de avaliação, para atender às preocu~ relativa aos impactos do UIO de

OGMs na saúde humana.

2.3) Inclusão de critérios para a avaliação de impactos
sócio-económicos em relação aos efeitos do uso de OGMs e seus produtos

derivados.

2.4) Modificação da composIção da CTNBio. garantindo a

representação da SOCIedade ciVil (entidades da sociedade civil reconhecidamente

atuantes nas àreas de agncultura. meio ambiente, saúde pública, defesa 00.
consumidores, pesquisa científica. além de entidades de classe) e a participaçio

efetiva da sociedade no debate e nas deliberaçães.

3 - Elaboração, pelaCTNBio, de uma proposta de Polltica

Nacional de Biossegurança, a ser discutida em audiências públicas com~ vilrioa
segmentos da sociedade envolvidos com o tema.

4 - EstabelecImento de uma política de ampla divulgaçlo

dos atos e decisões da CTNBio. Incorporando total transparência ao pr_

decisório. pela divulgação de todas as informaçães pertinentes.

5 - Estabelecimento de um sistema de sagregaçIo
obrigatória dos produtos que contenham OGMs, desde o procesao produtivo,

passando por sua eventual transformação industrial e, também, ao nlvel do
consumo, instituindo-se, ainda, um sistema adequado e completo de rotuIIicaem
de tais produtos.

6 - Estabelecimento de mecanismos de ampla coneulla •
audição da sociedade civil organizada e órgãos públícos envolvidos com o lema.

por parte do Ministério de Relações Exteriores, anteriormenle ao

desenvolvimento de negociações internacionais que envolvam os produt~ com
OGMs. em especial nos fóruns do Codex Alímentarius, na Organizaçlo MIltlc*l
do Comércio e nos fóruns relacionados à Convenção da Biodiversidade. tendo

em conta, sempre, a primazia do interesse público nas áreas de saúde e lIIIio
ambien1e, em relação aos aspectos comerciais envolvidos.

7 - EstabelecImento de mecanismos que estirnulem os

Estados a ieglslar concorrentemente sobre o tema biossegurança, de lICOIdo com

o previsto na ConstitUição Federal.

A questão da Biossegurança e do impacto dos produtos

transgênlcos na economIa. na saúde e no meIo ambiente vem repercutindo de
forma expressiva. no Brasil de hoje.

A polêmica se acirra e parece que o Pais desperta da
letargia até então dominante sobre o tema.

Recente encontro realizado em Guerapuava • PR,

denominado "' Seminário Estadual sobre Plantas Transgênicas", resullou em

competente manifestação em prol da cautela relativamente ao tratamento oftciaIa

ser dado relativamente à política de OGMs. Do encontro resultou a "ea.ta de
Guarapuava' Que incorpora a totalidade das sugestões aqui apqsanladas,

conSideradas pertinentes e necessárias. CQmo norteadoras de uma poIltica
relacionada aos OGMs que incorpore o -Principio da Cautela", previIlo na

Convenção da Biodiversidade. asslnaoa pelo BraSIl.

Dessa forma. entendo fundamental sugerir 805 MiniItirIoa
citados, a adoção das medidas elencadas, com o que. tenho ClIIleZa, M

propiciará o apnmoramento das políticas públicas num campo MMivel • de
importância científica e econômica que caracteriza os produtos tranag6nicoa,
ampliando sobremodo o debate e a transparência das decisões tomadas.

Sala das Sessões, em /3 de .~ de 1M,

/L-------'--
DeputadGl RUBENS BUENO
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REQUERIMENTO

(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o encaminhamento, aos Srs.

Ministros da Agricultura e do Abaste<:imento.

da CiênCia e Tecnologia e do Meio Ambiente,

da Indicação em anexo. sugerindo a adoção

de medidas relacionadas aos produtos

transgênicas.

Senhor Presidente:

DECRETO N° 2.577. DE 30 DE ABRIL DE 19':'8

Dá nova redação ao art. 3" do Decreto
n° 1.752. de 20 de dezembro de 1995,
que regulamenta a Lei nO 8.974, de 05
de janeiro de 1995. que dispõe sobre a
vinculação, competência e
composição da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio).

. . O Presidente da Repilblica. no uso das atribuições que lhe confere o art,
K4 inCISOS IV e Vi, da Conslituição. c tendo em vista o disposto na Lei n° 8.974 de
05 de janeiro de 1995. '

DECRETO IV' 1.752, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Regulamenta a Lei n· ~.974, de 5 de
janeiro de 1995. dispõe sobre a
Vinculação, Competência e
Composição da Comissão Técnica
:-Iacional de Biossegurança - CTNBio,
e dá outras providências.

Requeiro a V. Exa.• nos termos do art. 113, inciso I e § 1"

do Regimento Interna. seja encammhada aos Srs. Ministras da Agricu"ura e do

Abastecimento. da CiênCia e Tecnologia e da Meio Ambiente a IndicaçAo em

anexo. sugenndo a adoção de providências concernentes à política nacional

adotada e a adotar, relativamente aos produtos que contenham Organismos

Geneticamente Modi1icados-OGM.

CAPiTULO I
Da Vinculação da CTNBio

. Art. 1° A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBil\
Vincula-se à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Parágrato único. A CTNBio contará com uma Secretaria Executiva, que,
proverá o apoio técnico e administrativo à Comissão. .

. Art. 1°. O art. 3" do Decreto nO 1.752. de 20 de dezembro de 1995. passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°. A CT!'JBio. composta de membros efetivos e suplentes,
deSignadOS pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. será
constituída por:
V • um ~epresentante de associações legalmente constituídas,
representatIVas do setor empresarial de biotecnologia, a ser escolhido
pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. a partir de listas
triplices encaminhadas pelas associações referidas;
§ ~o: Os especialistas referidos no inciso I serão escolhidos pelo
Ministro de Estado da Ciência c Tecnologia. a partir de nomes de
cientistas com grau de Doutor. que lhe torem recomendados por
instituições e' associações científicas e tecnológicas relacilllllldas ao
segmento de biotecnologia.
§ 5°. O representante de que trata o inciso IV deste artigo será
escolhido pelo Ministro de I;:stado da Ciência e Tecnologia, a partir
de sugestões, em lista tríplice, de instituiçôcs públicas ou nio
governamentais de proteção e defesa do coosumidor, obsetvada a
mesma sistemálica de consulta e indicaçílo prevista no § 3°.
§ 8". O representante de que trata o inc:iso VI deste artigo será
escolhido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir
de sugestões dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e de
organizações não-govemamentais de proteção a saúde do
trabalhador. observada a mesma sistemática de consulta e indicação
prevista no § 3°," (NR)

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 30 de abril de 1998; 177"dalndependênciae 1l0"daRepilblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas

DECRETA:

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

de 1999.

~,-......J'--.-.
Deputada RUBENS BUENO

Sala das Sessões. em .1:; de .~

LEGISL.\Ç.i.O CITADA A:'/EXADA PELA
COORDE~.\C10 OE ESTl'DOS LEGISLA f1VOS" CeDI

LEI N° 8.974, DE 05 ,)E JANEIRO DE 1995

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Regulamenta os Incisos 11 e V do § 1°
do art.225 da Constituição Federal,
Estabelece Normas para o Uso das
Técnicas de Engenharia Genética e
Liberação no Meio Ambiente de
Organismos Geneticamente
Modificados. Autoriza o Poder
Executivo a Criar, no Âmbito da
Presidência da República, a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança, e
dá outras providências.

Art. 1°. Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética na construção. cultivo.
manipulação. transporte. comercialização. consumo, liberação e descarte de
organismo geneticamente modificado (OGM1, visando a proteger a vida e a saúde
do homem. dos animais e das plantas, bem como o meio. ambiente.

Titulo IV
DAS PROPOSIÇOES

Caplmlo 1II
DAS INDICAÇOES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a a~lIo de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestílo. ou o envio'ôe projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da CâmD.*1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

•• , ••••••••• 0 o. o ~ 0.0 o o o o. o 00 o o o. 00 •• o o •• o' o. 0 •• 0 .. o o o o. o o •• o o o o o o. ~ o. 00 o. o' o.' o. o • o o o o. o. o. o. 0.00 o 00 o o. o. 0 •• 0 o o •• o. o •••••• o.•••••••000.
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INDICAÇAO NO 251, DE 1999
(DO SR. OLIVEIRA FILHO)

Sugere ao poder Executivo, por intermêdi~ d~ ~inistério
Previdéncia s Assistência Social, a ~n~t~tu1çãO de
"Disque-Denúncia ll para coibir maus-tratos aos1.dosos.

da
um

LEGISLAÇ,\O CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"AC.\O DE E5TrDOS LEGISLAT1\'OS - CeQI

LEI N° 8.842, DE 04 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a Politica Nacional do
Idoso. Cria o Conselho Nacional do
Idoso e dá outras providências.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro:

o Deputado Pastor Oliveira "ilho no exerclclo de seu
mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. vem respeitosamente a Vossa
Excelência reivindicar o que se segue:

\_ Reputamos de alta signilicação a lei n° 8.842, de 4 de
janeiro de 1994. que dispõe sobre a Politica Nacional do Idoso, por representar
um avanço da consciência social no sentido da responsabilização de todos,
sociedade civil e poderes públicos, para com a garantia de condições de vida e
bem-estar a este segmento vulneralizado em função da idade:

2- Particularmente, destacamos o disposto no § 3° do art. 10,
que pontifica ser dever de todo cidadão "denunciar a autoridade competente
qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso", lembrando, todavia,
que na pratica essa medida é extremamente dificultada por não haverem canais
de comunicação disponiveis aos cidadãos comuns:

3- Em vista disso, entendemos que medidas objetivas devam
ser tomadas no sentido da viabilização do efetivo cumprimento do preceito retro
mencIOnado. por meic da implantação no sIstema de telecomunicações, de um
sen'lço do tipo "Disque-Denúncia" , que certamente se conligurara relevante
II1strumento para a divulgação de ações danosas aintegridade lísica e mental das
pessoas idosas. tais como omissão. negligência. desrespeito ou maus tratos de
toda ordem.

Pelo exposto. solicitamos a Vossa Excelência providências
para a implantaçito do "Disque-denúncia" alvitrado. .

Sala das Sessões em 13 de maio de 1999.

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

CAPiTULO IV
Das Ações Governamentais

Art. lONa implementação da politica nacional do idoso. são
competências dos órgãos e entidades públicos:
...................................................................................................................................

~ I° É_assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens. proventos.
pensões e beneltclos. salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada.

§ 2° Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus
bens. ser-Ihe-á nomeado Curador especiai em juizo. -

§ 3° Todo cidadão tem o dever de denunciar aautoridade competente
qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso.
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPl>SIÇ()ES

Requer o envio de indiclçio ao Ministério
da Previdência e Assistencia Social.
5u2erindo ,:1 instituiçio de um ~Dilque

Denuncia" em defesá do idoso.

,: I' l. .
::;.,! ~:' >:.. -:"""- :... .' ..

PASTOR OLlVEIRkJ1lLHO'-
Deputado Federál

REQlIERIME"'TO
(Do Sr. P.\STOR OLIVEIRA FILHO)

(

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
,I ,- sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

admmlstratlvo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
l.:xclusiva:

II - sugere a manilestaçào de uma ou mais Comissões acerca de determinadn
a.<sunto. visando a elaboração de projeto sobre materia de iniciativa da Câmara.

~ I° Na hipotese do inciso I a indicação sera objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Dlál'lo do t 'ongresso .\'aclOnal.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I' e § 3°, do Regimento
Interno. Requeiro a Vossa Excelência, que seja encaminhada ao Poder
Executi~~. a indi~ação e~ ~nexo. sugerindo a instituição de um "Disque
DenunCia em delesa dos dIreItos dos idosos.

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1999.
I

"-",'

l.

--

INDICAÇAO NO 252, DE 1999
(DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a alteraçAo do valor da PensA0
~~~~~ial a que se refere a Lei n2 8.077, de 04 de setembro de

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistêricia Social,

Em razão dô falecimento do ex-Presidente do' Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrària - fNCRA, Senhor JOSÉ EDUARDO
VIElRA RADUAN, causado por acidente aéreo havido durante o cumprimento I
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de missão institucional, foi editada a Lei n° 8.077. de 04 de setembro de 1990,
a qual instituiu uma pensão especial destinada á sua progenitora. Senhora
MARIA REGlNALDA VIEIRA RADUAN.

Uma vez que o valor dessa pensão, fixado na referida lei,
encontra-se defasado, equivalendo hoje a aproximadamente RS 90,00 (noventa··
reais), a sobrevivência da beneficiária de modo condigno tomou-se
praticamente impossivel, impondo-se, portanto, o seu reajuste para adequá-lo à:"
realidade sócio-econômica vigente.

o Senador Ernandes Amorim, com o intuito de preservar a vida
condigna da beneficiária da Lei nO 8.077/90, apresentou, ante o Senado
Federal. o Projeto de Lei n° 261195. que "autoriza o Poder Executivo a alterar o
valor da Pensão Especial a que se refere a Lei nO 8.077, de 4 de setembro de
1990".

. Argumentou-se. durante a discussão da matéria. que o valor
pod.ena guar~ar uma correlação com o que fora originalmente proposto no
Projeto de LeI do Senado na 17, de 1988, de autoria do então Senador Fernando
Henrique Cardoso, que originou a mencionada Lei nO 8.077/90. Com efeito, o
v~o: da pensão contemplada nessa lei foi fixado. á época. em vinte salários
mmlIDos de referência. unidade já extinta em razão da superveniência do ano 50
da Lei nO 7.789, de 03 de julho de 1989.

Sustentou-se. assim. a conveniência de se adotar um valor
c~rrespondente a 20 ~vintel salários minimos, fixados em moeda, uma vez que
ha vedação constitucIOnal de vmculação ao salário minimo. nos termos do ano
7°, IV, infine. da Magna Cana.

"S:017;"de 04;'~ setembrõ de 1990. ao Senhor Mitlistro de Estado da
Previdêncj;ieÁssistência Social.

Brasilia. 28 de abril de 1999.

. Excelcntis~in1o Senhor. .',
Depu~MICHELTEMER:' ..
JI~idêJÍÍédaCAMARA DoS'DEPUTADOS

o'; • <, .:

."' ".I~E<;t~[..\c,:"\()crr:\I).\ A:'\EX.\I>.-\ PEI..\
('~):!?Rm:~A(:.\()DEt:SlTDOS I.EGISI..\TIVOS - CeDI"

CÔNSTITUIÇÃO
.,' .' ;~',<;:'~ ;.~. ~':\
REPl.!BtKA FEDERATIVA DO BRASIL. ';l?1l8 .

Federal.
Referida proposição obteve, enfim. aprovação por pane do Senatk,

., '.,' ".~

,;.".. :..t

. , . '~:" ..., .-TITVLO 11. .
1~~{D.~el\~)ú .l!Uramias riin.dam~nlais

,". ',' •. ~••• ,.;;;. '; •• , •••••..,."•.~,;>••••• ;:, ~:..-••••••••••••••• , ••. -••..•

Na Câmara dos Deputados, entretanto, agora como Projeto de Lei
n° 1.726. de 1996. a proposição veio a ser considerada inconstitucional pela .
Comi.ssão de Constituição e Justiça e de Redação. sob o fimdamento de qu~.
aUlOnzar a outro Poder que exerça competência própria. já atribuida por norma'
constitucional, significa vulnerar a Cana Magna.

. . Contudo, em face dos objetivos colimados pela intenção
legislativa, cujo caráter é eminentemente humanitário. a presente Indicação tem
por fim sugerir ao Poder Executivo que determine, nos termos estatuídos pelo
ano 10, parágrafo único. da Lei nO 8.077. de 04 de setembro de 1990, o reajuste
da pensão concedida à Senhora MARIA REGlNALDA VIEIRA RADUAN,
de modo a adequar o seu valor à atual realidade sócio-econômica de nosso
Pais.

Sal. da Comissão, 28 de abril de 1999.

'~,iCi'J~
Deputado.l<fs'É CARLOS ALELl~IAI Presidente

~/

REQUERIMENTO
(DA COMISSÃO DE CO"lSTlTl'IÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)'

Requer o encaminhamento
de Indicação ao Senhor Ministro da
Previdência e Assistência Social.

Senhor Presidente.

Requeiro a Vossa Excelência. nos termos do ano 113, § 1°, do
Regimento Interno desta Casa. o encaminhamento da anexa Indicação.
concernente à alteração do valor da pensão especial a que se refere a Lei 'lo

CAPlTt'LOll
. D!IS Oireilos Sociais

",....C\~. 1::';;: <in dir~ih's dns lTabalhadllT~nlrba\lOs e ruraIS. alem de oulToS que
.\ isem .~ mclho~l~ ~~~j~!l ctl.J1I,hção stlcial. .

....... , .••_ : •.• ;~:.-..' :' ..·.. h.· ;.'I,. .. ;.' , , '.....•.... , .. ' .

}y :..s.alano m:min\~l. Ih.udo em i;'l.·nacionalmeme unilicado. capaz de atender a
suas.:. n~e;sSid:ldes.;~,ilaisbasl.êas."c .as de ,ua Iàmlha com moradia. alimentação.
cducilçàll; saudc. lazer. \c,túano. higlcile. transpone e pre, Id~ncta social. com
r~llju~tes"':n~riollll;OS 'ijUclh~ ··pr.c~~r"em \l poder aquisiti,li. ,endo vedada ,tia
\ i.llcul;içüopara'lÚpi~ú~r!j!ri: .. . .
:..:.~:::';~/:: .•..• ': .••j.y;",i:: ::!: ..;:.. ,.':_~ "'.::'. _.;~'~'.:~ .... ,,", .... ,- ..'.. '... 0.0··

l1TL'l.O rv
.,riaOrganização dos Poderes

.c.APiTULO I
:. I)jyf'o<;1cr Legislativo

.................. ,., · :,L , ,.." C ; .

SE<;'\() Vtll
J)ú Processo l.cgislativo

..... .~'i;B~(:(\() 111
, ....,t.:.. ..<.

_, y ;;~.':: • ,,' ,'(._,:' ,/ • '. ,,' fX1S"1 '~I"i

;..A'ií:·'jIt -"'j:'>;' (ní~i~ú\ a das Ids complcmcntares c nrdmarias cabe a 'lualqu~r

t)'iéi1jhro ou. Ccim!ss;io da t:;itnárasfl)Ji ÍJ<:putados. 'do Senado Fed~ral ou do Congresso
'~;~iim;lI. Í:Il) 'Presid~nt.e da~Rep(lblica. ao Supremo fribunal Federal. aos TribunaIS
Stii\l:ripri:s. :aol'rQçuril~llr'(jerul da Republica e aos. cidadão,. na forma e nos caso,
pre.tisl,)s (íes!aC~nsi.l\UIl;ã\;.. .

·..·§·I·'.S~o óéjnic.i,ati\a pm ativa do Presidente da Republica as Icis que:
1.ljs~'n).llli'inwlitíquem os e[c,ti\os das Flirças Armadas:

. 1l - dIsponham sobre:
al·ctiàl;.ã~ ite c3fj!os. runçõ~s ou ~mpregos pubhcos na admmlstração direta ~

alitárquíca:ou.atlmeIjIÓ de sua remuneração:
'. .b) .'![iá!lizaç~* i,l9I'1i1i)llsuaiiw e jUdiciária. .materia tributaria e orçamentilria.
sel:'!i!iO,spúbliw. c ~ss.óaldáa.dmini•.iração dos TeITIIÓnos:

. ',: ·.c.1 $ervido~es públicos 'da 'lJiiiã<le Territórios. seu regIme juridico. provimento
d.e eái1(l.s..cs!,lib.i!iund..: e apoS~'I)taciona: '

"'~'~'.:IUJlJ.à.\~" i·m;i'f'i.·du(,joJatiLl paUEl1lf':'''''',"j '11J\tl/ltL'ltJll,lIl1' J". d~'1J5 te Jf)f)k.
-,::~;~;"..:::.:'.:,>.:~ ._:}.~.,~;~.' ';".-:':~ ,:' .

.·~:·i··;~"": :.~~~ : .•.•••; ..• ;.;;<;;.:.~ : ;; .
,..-;~.". >~ -;.:~
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LEI ;-'<°7.789, DE 03 DE JULHO DE 1989

DISP(')E S( JBRE () SALÁRIO MI]\iIMO.

Art. 5° - A Pal.. :Ia publicaçãu desta Lei. deixa de eXistir o Salário Minimo dc
RclerênclU e o Piso Nacional de Salmos. I Igorando apenas o salário minimo.

LEI N? 8.0n, DE 4 DE SETEMBRO DE 1990

Autoriza o Poder Executivo a conceder
pensâo especial aSt'nhora ;\,Jaría ReginaJda
Vit'ira Raduan.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a conceder pensão
especial, no valor correspondente· a CrS35.183,OO (trinta e cinco
mil, cento e oitenta e três cruzeiros). no mês de junbo de 1990, à
Senhora Maria Reginalda Vieira Raduan; progenitora do ex·_
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária IIncra} , falecido em conseqüência de acidente, no de·
sempenho de suas funções.

Parágrafo único. A pensão de que trata este artigo é vi
talícia e reversível, conforme o disposto na Lei n? 3.373, de 12
de março de 1958. e será reajustada segundo os índices adotados
para as demais pensões pagas pelo Governo Federal.

Art. 2? É vedada a acumulação deste benefício com quais
quer outros recebidos dos cofres públicos. resguardado o direito
de opção.

\ Art. 3? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de
Encargos Previdenciários da União - Recursos sob supervisão
do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento.

Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília. 4 de setembro de 1990; 169? da Independência e
da República.

FERNANDO COLLOR

Zélia M. Cardoso de Mello

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLl'ÇÃO ;\lO 17 DE 1989

APROVA () RE(iIMENTO INTERNO DA C,\MARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSl<;(JrS

l"apnulo 111
DAS I~DIl',\(.:()1:S

.\rl. 113. Indicação ê a propo51ção atrales da 4ual o Deputado;
I .. sug.ere a outro Poder a adoção de providênCia. a realização de ato

administramo ou de gestão. ou o enVH) dc proJeto ,ohre a matena de sua imclUlIVa
exclUSiva:

11 .. ,ugere a manifestação de uma ou matS Cll1TI1SSÕeS acerca de dctenninado
assunto. I \Sando a elahoração de projeto ,ohre mUleria de II1ICml1Va da Câmara.

§ I" 'ia hipótese do incIso I a II1dicação será obJeto .de requerimento escrito.
despachado pelo PreSidente e puhlieado no Duirw do ( 'I)/)gresso .\"aclOnal. .

"COMiSSAO DE CONSTiTuiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 1.726-8, DE 1996
(PLS N° 261/95)

Autoriza a Poder Executiva a alterar a

valor da Peosão Especial a que se refere a Lei

n° 8.077, de 4 de setembro de 1990.

Autor: SENADO FEDERAL

Relator: Deputado GERSON PERES

PARECER REFORMULADO

Em nosso relatório e voto. concluimos pela

constitucionalidade. Juridicidade e boa técOlca legislativa da presente proposiçãO,

mas. na decorrer da discussão nesta Comissão, afloraram pronunciamentos de

importãncia da parte dos ilustres parlamentares que muito honram este Coieglado

com o seu saber e erudição.

Destarte. acolho as manifestações no sentida da

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 1.726-B, de 1996 (PLS nO 261/95), em

face do art. 61, § 1°, li, "c", da ConstItuição, e da Súmula da Jurisprudência nO 01.

desta Comissão.

Com efeito, o mencionada projeta de iei dispõe sabre

maténa atinente ao regime Juridlco dos servidores públicas federais. ao pretender

corrigir o vaiar da Pensão EspeCial concedida à progenitora do ex-presidente do

INCRA. autarquia federal. faleCido em virtude de acidente. no exercicio de suas

funções.

Sucede que, neste caso. a iniciativa legisiallva ê privallva

da Presidente. a tear do art. 61, § 1°, 11. "c", da Carla Magna.

Além disso, a citada proposição contraria o entendimento

da Súmula da Jurisprudência nD 01, vazada nas seguintes termas:

"Projeta de Lej, de autoria de Deputado ou Senador,
que autoriza a Poder Executjvo a tomar determinada
provjdência que é de sua compefência exclusjva, é
inconstitucional. "

.~

Em face do exposto, reíormulamos nosso primitivo parecer

no sentido da inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 1726-B. de 1996 (PLS nO

261195), ficando prejudicada a anàlise dos demaiS aspectos pertinentes a esta

ComIssão.

Sala da Comissão. em .:6" dO 01 de 19~9----,--- "./

_ {-~~,:,t/..~
Deputado GERSON PERES

Relator
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INDICAÇAO NO 253, DE 1999
(DO SR. ALBERTO FRAGA)

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alberto Fraga)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das
Relações Exteriores, a adoção de medidas relativas à correçâo de
texto de tratado internacional, quando de sua ratificação ou
registro em Organismo Internacional.

Requer o envio de Indicação da
Comissilo de Relações Exteriores e
Defesa Nacional ao Poder Executivo.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.) Senhor Presidente,

Excelentissimo Senhor Ministro das Relações Exteriores:

Sala da Comissão.

PRESIDÊ;IICIA DA REP(·BUC.-\

COMISSÃO DE RELÀÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

"I.EGISI..\C;.\O (·IT.\I>.\ .\:'\EX.\O..\ I'EI..\
COOROE:'<..\(.\o I)E ESTI'OOS I.E(OlSI..\T1\'()S - ('eDl"

Brasília. 13 de maio de 1999

Senhor Presidente.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional. reunida em 12 de maio do corrente ano. aprovou requerimento
da Sr.. Deputado Alberto Fraga. em que requer o envio de indicação
desta Comissão ao Poder Executivo, propondo a adoção de medidas
relativas à correção de texto de tratado internacional. quando de sua
ratificação ou registro em Organismo Internacional.

Encaminho a V. Exa. o texto da indicação para
conhecimento e providências cabíveis.

.~-
ALBERTO FRAGA

Deputado

\IE:'iS.\GDI ". 1.437, de 26 de novembro de 1997. Encaminhamento ao
l'ongr.'Sso ~aclOnal do texto do Acordo de Asslstêncm Judiciàna em Maténa Penal.
c~lebrado eotrc o (iovcmo da Republica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
LOIdos da Al11Cnca. em Braslli•. em 14 de outuhro de 1997.

Of. nO CREDN/P-71/99

Requeiro a Vossa ExceMncia que. de acordo com os termos
regimentais. seja apro\'ada por esta Comissilo e enviada ao Poder Executivo a
Indicação anexa. que sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas relativas
à correção de texto de tratado internacional. quando de sua ratificação ou
registro em Organismo Internacional.

I. Estando em via de aprovação pela Càmara dos Deputados o texto do
referido tratado. entendo que devem ser tomadas as providências para a
correção do texto. se houverem. ames dc sua ratificaçào e ou rej,,'1stro
em Organismo Internacional. vez que o próprio instrumento acordado.
prevê no seu § 3". Artigo XX. essa possibilidade;

2. As possíveis tàlhas verificadas não lerem direitos e garantias
individuais. vez que o entendimento global do acordo é claro.:

3. Salvo melhor juízo. veritiquei que podem ser passiveis de tàlhas na
tradução. merecendo uma rc\isào mais acurada. as seguintes partes do
acordo:

3.1 O Artigo V. § 2~:-;;t~belece que a Autoridade Central do Estado
Requerido tera que arcar com todas as despesas do Estado
Requerente: parece-me que hã um confronto com o Artigo VI, pois,
este estabelece que os custos são do Estado Requerente. o que atende
à IÓbrica global do tratado. que é a do Estado Requerente custear as
despesas do Estado Requerido, quando do pedido;

3.2 O Artigo X. § 2", estabelece que o "Autoridade Central do Estado
Requerente, a seu critério, discriminará as garantias que o Estado
Requerido" podera conceder à pessoa convidada; vê-se que a
expressão contradiz a parte final do próprio § 2°, quando diz que o
Estado Requerente dira ao Estado Requerido se ele pode estender tal
salvo conduto, conflitando. ainda, com o Artigo 2, § 2°, onde estabelece
que o Estado Requerido impõe condições ao Estado Requerente para
proceder ao pedido e que tais condições deverão ser respeitadas.
Assim. a lógíca juridica é que aquele que vai cumprir o pedido é que
negocia e estabelece as condições mínimas de garantia para a pessoa
convidada. Portanto, parece-me que a expressão correta seria
"Autoridade Central do Estado Requerido";

3.3 O Artigo X. § 2". também prevê que a "pessoa será intimada pelo
Estado Requerente" esta expr~ssão contraria o § 1° do mesmo artigo,
que prevê a solicitação para o, comparecimento e o convite. além do
que o próprio § 2" prevê condições em que a pessoa não estará sujeita a
intimação e outros constranj,,~mentos. Portanto. a expressão adequada
parece-me ser "convidndn".

A discussão sobre os termos do Acordo de AssIs~cncia Judiciária em
Matéria Penal. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasilla, em I~ de outubro de
1.997, enviado ao Congresso Nacional pela Mensagem n' 1.437197. para fins de
referendo. foi extremamente polêmica nesta Comissão d~ Relações Exteriores e
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Essa polêmica revelou-se. em
l,'l'ande parte, oriunda de possíveis falhas do texto traduzido, <lue uma análise
mais lógica e detalhada permitiu perceber. Assim. como relator da matéria nesta
Cqmissão.e face ã SUí\ relevància. dirijo-me a Vossa Excelência para rei~indicar
o segumte:

~. O Artigo IX. § 3" prevê que a autenticação será teita pelo funcionário:
porém pela relevàneia e sij"rilo das informações, seria de medida
preventiva, de maneira a evitar vazamento de informações, que a
autenticação fosse feita também pela autoridade central, uma vez que o
processo começa e termina nela. Assim sugerimos que seja acrescentada
a expressão "e da autoridade central~. após a expressão "pelo
funcionário responsável~.

Atenciosamente.
/'

. / ?----::::>-.
~Útado Aníõnio CaOOflanrnmzio

Presiáefile

Sala das Sessões, em O~ de maio de 1.999.

'\--- '/ Deputj{d~ :\I:iiERTO fRAGA
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEl. TEMER .
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
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INDICAÇAO NQ 254, DE 1999
(DO SR. NELSON PELLEGRINO)

sugere ao Poder Executivo a destinaçAo de verbas para obras de
infra-estrutura e recuperaçAo da Cidade de Salvador i B regilo
metropolitana, em virtude das chuvas que assolam a reg ao.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República:

o Deputado Nelson Pelleghno se dirige a V.Excil. para expor
e refV1ndicar o seguinte:

AmanhA estará compllltando dez anos que uma llllTivel
tragédia abalou Salvador. Em decorrência do inverno rigoroso que costuma
marcar a CIdade nessa época do aoo e das chuvas que aumentam neste pariodo,
um deslizamento de tt!lTas SOlerrou parte dos 50 apartamentos de um molel de
Salvador, deixando como saldo a morte de 16 pessoas.

Agora, novlll1lllllle a Regiio Metropolitana de l"vador vive
uma nova tragédia. Em Simões Filho, treze casas desabaram e dezenas de
CUlras llSIio amellÇlldas de ruir, onde de_á _ decre\lldll estado de
emergência pala prllfailura local. Em Candeias, vários deslízernentos de tl!TllS
deixam, alé o momento, 70 famílias des8tlriglIdu e 500 resk16ncias inslIIadas em
local de l1li0 risco. Na Avenide Suburbana, em Salvador, ocorreu ontem um novo
deslizlllllllnto de terras, cujo nümero parcial de vitima. aponta para 11 mortos.

Segundo a Defesa Civil, 30 mil peSIOGS moram em ""as
consideradas de risco, lIOlIllIOIe na cidade da Salvador. O Cornandanla da PM
baiana na área meItopoIn- CAR I . Coronel Valter Leite -, dedarou que só
restava à populaçlo razar para que nAo acontSCllsse urna nova trag6dia.

~ do conhIcirnenIo da todos que vivem rtaqueIIJ cidade, qUI
Sllvador padece da inümeros problemas da infra-elllrulura e drenag<tm. Somenta
30% da ctdadll é prOVida da saneam8l1lo básico. Sabemos também que o
dllsMIlo topográfico de salvador, com SUllS inümerlls ladeiras a morros, contribui
panI o agravamento desla situaçio quando chega o pariodo das chuvas. Além
para o agravamento desta situação quando chega o período das chuvas. Além
disso o fenômeno da maré alta tem provocado 'números estragos por toda a orla
marítima de cidade.

Porém, isso por si só nAo juSliflCll o verdadeiro eslado de
calamidade püblica que se abateu sobre Salvador neste momento. Há tampos que
partamantares, sindicatos, associações de moradores, enfim movimentos CIvis
organizados, preocupados com as conseq~as decorrentes des águas, vêem
denunciando e reivindicando junto às autoridades competentes do Es\lldo uma
soluçA0 para a sUuaçlIo antes da chegada das chuvas.

Neste sentido estlllllOl reivindicando ao Presidente da
República a dastinaçio de recursos para viabilizar as obras de rvcuparaçAo 8
infrlHlSIIUIlKa da cidade 00 Salvador e de sua Regillo Metropolitana.

Sala das sessões, em 18 de maio de 1999.

REQUERIMENTO,
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

RetJller " ellvi" ck IlIdicllçiJtJ Q" l're.,idcllJe
da Repliblica. sugerilldo a ckstl,1OÇikJ de
verbas para obras de in.fra-eslNlINI11 e
nCllperaçiJtJ da CidatJe de Salvodor e
RegiiJtJ Melropo/ilaflil "fi ''irtllde das
chuva, tjIIt! av.w1_ a ngiiJtJ.

Senhor Presidente:

Nos termos do artigo 113, Inciso I, e § 1~, do 'Regimento Interno da
Cim.a dos Deputados, requtlirO a V. Excia. seja encliminllada a~ em

anexo sugerindo ao Exmo. Sr. Presidente da República, destinaçã~ de verbas 'para
obras de infra-estrutura e recuperação da Cidade de Salvador e RegIão Metropolitana
em virtude das chuvas que assolam a região,

Sala das sessões, em 18 de maio de 1999.

-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!liAÇÃO DE ESTl;DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 1Il
DAS INDICAÇÕES

Art, I 13. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de'sua iniciativa
exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NS 255, DE 1999
(DO SR. ALCEU COLLARES)

Sugere ao Poder Executiva, por intermédio do Ministério da
Justiça, a divulgaç30 das leis anti-racismo nos meios de
comunicaçao e nos 6rgAos de segurança pública.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissímo Senhor Ministro da Justiça:

Tendo em vista a crescente manifestação de desrespeito ao ser
humwlO e o cometimento sistemático de crimes de preconceitos de raça ou de
cor que se alastra em todo o território brasileiro;

Considerando que a violência e os crimes contra a população
negra e a visivel ímplUlidade revelam que a sua condição humana e o seu direito
á cidadania ainda estão distantes da igualdade constitucional e dos princípios
cticos que norteiam a convivência de pessoas civilizadas;

Considerando que existe no pais um incômodo silêncio diante
dos crimes de preconceito de raça ou de cor, entendemos que se toma necessária
a adoção de mecanismos pedagógicos que coíbam a prática de tais delitos. como
a divulgação das leis anti-racismo nos meios de comlUlicação, bem como nos
órgãos de segurança pilblica.
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Assim. acreditamos quc tms mcdidas possibilitarão a reeducação
do povo brasileiro. extraindo-sc desse silêncio histórico o debate êmico. haja
vista ser a problemática racial não somente dos e para os negros, mas toda a
nossa sociedade.

Sala das sessões. em I,f,de maio 1999.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alceu Collares)

Requer o envio de Indicação ao
Ministêrio da Justiça. relativa à divulgação das leis
anti-racismo nos nteíos de comunicação e nos
órgãos de segurança publica.

Senhor Presidente:

_ Nos termos do ano 113. inciso I e § 1°. do Regimento Interno da
Camara dos Deputados. requeiro a V. Ex". seja encaminhada ao Poder Executivo
a Indicação em anexo. sugerindo a divulgação das leis anti-racismo nos meios
de comunicação e nos órgãos de segurança pública.

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. I 13 Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a oUtro Poder a adoção de providência. a realizaçã~ d~ ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a maténa de sua InIClallVa
exclus>va:

li - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de ~eterminado

assunto. visando a elahoração de projeto sobre matéria de iniclallva da Camara.
§ lONa hir(\le'~ do inCISO I a indicação será objeto de requerimento escnto.

despachado pek .'residente e publicado no Dlárto do Congresso .\aclOna/.
.................................. j .

,·································1········ ", .
\ INDICAÇAO NQ 256, DE 1999
. (DO SR. CUNHA BUENO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, maior agilidade administrativa, por parte da Secretaria
da Receita Federa~, no trato da baixa do CNPJ.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)
I

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Fazenda:

Pela presente indicação. sugenmos a V.Exa. a adoção por
parte da Secretaria da Receita Federal, no trato das baixas do CNPJ, solici~das
pelos cidadãos nisso interessados, do procesSfJ adttado pela Prefeitura da

cidade de São Paulo, com relação a proeess4s de natureza tributária, nela
tramitados.

Em resumo, trata-se de limitar a ida do contribuinte à
Repartição competente a tão-só duas oportunidades. Uma, para dar entrada no
processo respectivo; outra, recebida informação do elenco completo de
documentos faltantes, para completar sua instrução.

Tudo isso, a rigor, para que se evitem entraves burocráticos
q~e,. muitas vezes, podem levar a inumeráveis comparecimentos ao órgão
publico competente, consumidores de tempo do empresário, o que se toma
economicamente indesejável.

Sala das Sessões. em If?de mail~e 1999.

I~VIJ{ W~
"""",,t;·lli;,~

Sala das Sessões, em (3' de~ a

I; ) I Ij) /~;/}
qéput{C,I;;ha B':Zl I,

REQUERIMENTO

(Do Sr. Cunha Bueno)

de 1999.

"LEGtSLAC.:l.O CIT.\DA A:-iEXADA PELA
COORDE:"ACAo DE ESTI' DOS LEGISL.\T1YOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O'REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Fazenda. como especifica.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § 10,
do Regimento Interno. se encaminhe ao Poder Executivo a anexa Indicação, que
sugere maior agilidade por parte da Secretaria da Receita Federal, com relação 'a
baixas do CNPJ (ex-CGG).

,Sala das Sessões, em{'5 de f.-<-,..,..., c. de 1999.
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"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXAÍlA PELA
COORDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGisLATIVOS:" c.Dt,·

REGIMENTOIN1JtRNO' {'. . - ~ .. '

DA
CÂMARA DOS DEPUTAD9S

RESOLUÇÃO N° l' DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DACÃMÃRÂ o:JS 6É>UTAtioS ":
.-,.' .. ~.

· ;.. ~h'''' '.--:-" "~~::~ ..~ ...........•~.:.::..:~•..'10 ;;'•••• ••:.,: :',~~;}:

-LEGISLAÇ,\O errADA A:>óEXADA PELA
COORDESACÁO DE ESTrDOS LEGISLAnvos - Ce!!l"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO ND 17 DE 1989

APROVA () REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTAOOS

Título'IV.,
DAS PROPOSIl;:ÕES

'. ~. Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

CapilUlo 11I
DAS INDlC\ÇÕES

· ~ .•... ~ ~; ,:.::~.~'..•.•.;:f~.· '?~:~.. ':''' ,,~ ; .
Ca.pítuliÍin" '

DAS INDICAÇÕES"

Art. I 13. Indicação é a proposição ain!vé;'daquá o D~õ; , .' " Art. 113, Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoçA0- de provi4ênci~'~à reali~.;.dê' lUo,., I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio deprójéilo sobre a,matéria àe sUá iniciativa administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva; . ' ", , '. , '. . . ': ' '::,' exclusiva:

li - sugere a manifestação de uma ou mais'CilttÍiSSÕes acetca ~ dctenninado II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativll:Íi& c&narií, A, assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Càmara.

§ ID Na hipótese do inciso I a indicação será objelo de 'reqtterirneIj1o'~scrito, § 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congre~~o N"a,cío,ip'1: despachado pelo Presideme e publicado no DiáriO do ('ongresso Xacional.
•• •• ••• ••••••••• •• •••••• •••••• •• •• •••••••••• •• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~ ~'••••••• ~'." .'.1 ~l ••Ú! ~ •• ;; .~-:••••• ~!.~•••••••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , :~~ ~ : •••• ~••• '0.-:~:. <t': H ,.:~ .-••• ::--:-. •• ,;.•• ,:.: •• l~" ~, ,.. •

INDICAÇAO NO 25B, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITTENCOURT)

INDICAÇIlO NO 257 i DE 1999"":'
(00 SR. JOVAIR I\R,l\NTES) ,

Sugt!re ao Poder Executivo a adoção de providências para o
combate à seca que já atinge regiões de Alagoas e Sergipe.

Sugere ao Senado Feder'al que as', COlll1"-lIÕes ,pait.'tm-ell-,,'''a.
Inquérito do Sistema Financeiro e do, ,Poder JUdicU%:1o .•, i ..t1....
para depor os envolvidas no esçândalo _<;:AlXEGO. ... "" ; "~h~>

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇllO,NOS:TE~~ DQ,lUIT •. 131i 's ):ll>.IIÍf;lSO"
lI, ALtNEA "c", DO RICO, JA QUE t;' ,tNéliàiVI!:L. A Ilf!lf~~ ...A~""
SENADO FEDERAL, A TEOR DO DISPOSTO NO. AR'!'. 113" 00 'MESMO'
REGIMENTO. OFICIE-SE AO AUTOR E, APOS, PUBLIQUE-SE) ;:" " • .

:-',:

Senhor Presidente:

Nos termos do art~'113. dó'R~ntO'lri(elTllldICÀ~ra
dos Deputados, que na espécie são aplicã~eis'iíb(a~aIO\íiii;'requi!Í(O ,li V.Ex". "
seja encaminhada ao Senado Fed(lral ain4Í'cação em ~nÍlxo! SU\lêiindjl',:~. às
Comissões Parlamentares de Inquérito (Cl'ls). qué Correm, Í1P -l3uii.lÍácr federal
para analisarem recentes eséaridalos" dó "Sistema Fin*qCê'Iín::lJ no Poder
Judiciário. intimem para depor, osenVorvldbS 'flÓ;~ €A1XSQ.b 'JClixa
Econômica de Goiás), recentemente noticiatiti- ~la~itÍ1prellÜ'íÚici!>I'àl.·" ,c' "- , . ~.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

. Nos tennos do art. 113, inciso I e parágrafo I ,do
R~glmento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa.
seJa. enc.ammhada ao Sr. Presidente da República Indicação
relatIva ~ adoção de providências para o combate à seca que já
atile reglOes de Alagoas e Sergipe.

Registre·se que mais de 500 mil pessoas sofrem as
consequências da estiagem nos Estados de Alagoas e Sergipe. Já
são l6 meses sem chuva e 81 municípios dos 102 estados
a1.agoanos decretaram estado de calamidade pública. Esta situação:0. pode s~r resolVIda com o apoio da União. Em Sergipe, o semi.
ando registra uma das maiores secas do século. Já são dois anos
sem chuva.

Sala das sessões, em 1'&(O~1S4

~
.,-",~J

Luiz ittencourt
eputado
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"LEGISLAÇ,\O CITADA ANEXADA PELA
COORDDiAÇ,\O DE ESTl DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 1I1
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de prqjeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

Si" Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso -"acIOnai.

INDICAÇAO NO 260, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITTENCOURT)

Sugere ao Presidente da República a adoç~o de providªncias para
substituir a Taxa Referencial (TR) como indice de correÇao dos
financiamentos habitacionais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

. Nos termos do art. I 13, inciso [ e parágrafo I ',do
Rel,'lmento Interno da Cãmara dos Deputados. requeiro a V. Exa.
seja encaminhada ao Sr. Presidente da República Indicação
relativa à adoção de providências para substituir a Taxa
Referencial(TR) como índice de correção dos financiamentos
habitacionais e a adoção do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor(INPC) como indexador.

Sala das sessões, em) ~ \u;f'l'l

Il~v-~
Luii Bittencourt

,.Deputado

"LEGISLAÇ.\O,CITADA A:'iEXADA PELA
COORDESAÇ.\O DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - ('eDl"

,

REGIMENT9INTERNO
DA.

CÂMARA DOS: DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 1I1
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara,

§ I" Na hipótese do inciso I a indicação será ohjeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do ('ongresso .Vacional.

INDICAÇAO No 261, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITTENCOURT)

Sugere ~o Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas
e Energ1a, a adoça0 de, providências para a criação de um modelo
energético para a Região Amazônica.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo I',do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a V. Exa.
seja eneaminhada ao Sr. Ministro das Minas e Energia Indicação
relativa à adoção de providências para a criação de um modelo
energético para a Região Amazônica.

Registre-se que cerca de 50% da população da Região
Amazônica não têm energia elétrica ou são precariamente
atendidos, fato gràvíssimo que sinaliza para a urgente definição da
reivindicação aCima apresentada.

Sala das sessões, em ~& (OS'ff\

,"0",. ./
l/lvlL<~

LuizjBittenconrt
Deputado
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~1.EGlSI.,\(:,\O <:ITADA A:'\EXADA PELA
c()()Rm::liA(.\O DE ESTl'I>OS I.EGISL\TIVOS-CeDl"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA o REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• : ••• o••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••• 0.0 •••••• 0.0 ••••• 0.0.

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capilulo 111
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição alravés da qual o Depulado: .
I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a reahzaç~ .d~ ~IO

adminislrativo ou de geslão. ou o envio de projeto sobre a maténa.de sua IDI.Cl3l1va
exclusiva: .

11 • sugere a manilcslação de uma ou mais ~omis~~ :.u:~rca de ~el~rmlOado

assunto. visando a claboração de projeto sobre matena de ImC1311\a~ Camara. .
§ Jo Na hipótese do inciso J a indicação será objelo de requenmento escrllo.

despachado pelo I'residente e publicado no Diário do Congresso .\aclona/.

INDICAÇAO N2 262, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITTENCOURT)

i t médio do' Ministério do Meio
Sugere ao Poder Executivo'i~~r '~se~ontra os incêndios que todos
Allbiente, a adoçA0 de pro~ nC1 Parque Nacional das EIlllB, eaos ano~ destroem enor.es areas no
Goiás.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senbor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo l",do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa.
seja encaminhada ao Sr. Ministro do Meio Ambiente Indic:açio
relativa à adoção de providências contra os incêndios que todos os
anos destroem enormes áreas no Parque Nacional das Emas.

Sala das sessões, em )9,(os.I9C:;

"I.EGlSI.AÇ,\O nTADA A:liEXADA PEL,\
COORD[:liAÇ'-\O DE ESn'DOS I.EGISLAT1VOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
. .

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Capitulo 1Il
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro' Poder a adoção de providência. a realização de alo

administrati'fo ou de-gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assumo. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ I" Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Saciona/.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

INDICAÇAO NO 263, DE 1999
(DO SR. MARCOS DE JESUS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio ~o Ministér~o da
EdueaçAQ, a inclusao da Bíblia nos programas 119~dos à aqu1siç40
de material didático direcionado às escolas púbI1cas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Educação:
Excelemissimo Senhor Ministro de Es(ado da

~~U<-/Lui . ittenc:ourt
eputado

/

Nos termos do ano 113. inciso I e § IOdo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e respaldado no anigo 208. inciso VII
da Conslituição Federal e ria Lei nO 9.475. de 22 de julho de 1997.
propomos que. no âmbito dos programas ligados à aquisição de material
didàtico direcionado às escolas pública~. do Ministério da Educação. seja
incluida a !3ihli.,
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Jl'STIFlCAÇAo

A Carta Magna de 1988 representou um avanço
considenivd ao definir a educação como um direito de todos. de~endo o
Estado garJlltir sua eletiva realização. Para a consecução desse mister, o
texlo constitucional determina que ao Poder Público incumbe atender o

educando, no ensino timdamental. através de programas suplementnes
de materilll didático-escolllr. transpone. alimentação e assistência á
saúde (art. 208. inciso VII).

Neste contexto. ~imos. através deste expediente.
solicitar que. no âmbito dos programa~ ligados á aquisição de material

didático direcionado à~ escola~ pública~. do Ministério da Educação. seja
incluida a Bíblia. Estamos nos rderindo ao Programa Nacional do Livro
Didálico (PNLDI e Programa Nacional de Sala~ de LeItura e Bíblioteca~

Escolares. ambos gerenciados pelo FNDE.

Como sabemos. o Programa Nacional do Livro
Didático procura suprir toda~ as escolas pública~ de ensino fundamental
com livros didáticos. escolhidos pelos próprios prolessores par~ toda, aS
'i1isCiplinas i1e I" á 8"-s~ri.:..Por sua vez. além de livros didáticos. o FNDE

envia .para a' escola~ obra; de rderência e livros de literatura

infanto-juvenil. E o Programa :'-iacional de Salas de Leitura e
Bibliotecas Escolnes. que atende prolessores. alunos e a comunidade em
geral. tendo por objetivo estimular a lilrmação de nova~ biblioteca,
escolares e incentivar o hábito prazeroso da leitura.

A inclusão da Bíblia nesses programa~ se laz
necessària uma vez que é ela uma obra inigualável. Patrimônio IIistórico
da cultura ocidental e limle para toda, a~ religiôes de caráter monoteisla.

Particularmente. por I(lrça de nossa lilrmação
histlirico-social. marcada pela inlluência da civilização cristã ocidental. a

religião a,sume um papel preponderante 00 imaginàrio coletivo da

população brasileira. E preciso. pois, dotar as bibliotecas cscolarcs de

exemplares da Biblia respeitando-oco logicamente. á diversidade religiosa
e cullural de nosso Pais.

Ademais, conforme prevê a Lei n° 9.475/97. o ensino
religioso. embora se constitua em disciplina de matricula lacultatha deve

ser minislrada nos boràrios normais das escolas públicas de ensino
lundanlental. sendo parte integrante da lormação básica do cidadão. Há.
ponanto, espaço curricular na escola onde a Biblia pode ser utilizada
como material de ensino-aprendizagem e obra de rderência. razão pcla
qual solicitamos de V. S" o empenho necessàrio para a viabilização desla
nossa proposição legislativa.

Sala das Sessôes. em \'6 de maio de 1999.

~..
Deputado :\J.\R'CbS DE ,IESI'S

REQllERIMENTO N° ,DE 1999
(Do Sr. MARCOS DE JESUS)

. Requer o. ~ncaminhamento de
IndIcação ao MinIstro de Estado da
Educação. solicitando a inclusão da
Biblia nos prOtrramas ligados á aquisição
de material -didático - direcionado à~
escolas públicas.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência. na lorma do artigo
I 13. inciso I e § I° do Regimento lotemo da Câmara dos Deputados. seja

encaminhada. ao Ministério da Educação, a Indicação anexa que propõe a
inclusão da Biblia nos programa~ ligados á aquisição de material didático
direcilmado à, escola, públicas.

Sala das Sessiies. em}~ de mfio de 1999.

-"' .. h\'·r;...=-.
.....:::.'!. \•••1f.::"......I .
'~ =...-'.

Deputado :\[(RCOS DE .JESI·S

"U:GISI.AÇ,\O ClTAD.\ A:'-iEXAD.\ PELA
COORDENAÇ,\O DE ESn:OOS LEGISUTIVOS-CeDl"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULO 111
Da Educação. da Cultura e do Dcspono

SEÇÃO I
Da Educação

An. :!OS - O dever do Eslado com a educação scrá efctivado medianle a garantia
de:

VII - llIcndimento ao educl1l1do. no ensino fundamental. através de programas
suplementares de material didàtico-cscolar, transpone. alimentação e assistência á
saúde.

LEI N" 9.47S. DE 22 DE JULHO DE 1997

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

An. (" - () ano 33 da I.ei n" 9.394. de 20 de dezembro de 19%. passa a vigorar
com a seguinte redação:

"An. 33 - O ensino religioso. de matricula làcultaliva, é pane
integrante da Ibrmação básica do cidadão e constitui disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
assegurado o respeito á diversidade cuhural religiosa do Brasil.
vedadas quaisquer lormas de proselitismo.
§ I" Os sistemas de ensino regulamentarào os procedimentos
para a delinição dos conteúdos do ensino religioso e
estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos
prolessores.
§ 2" Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituida
pelas diferentes denominações religiosas. para a delinição dos
conteúdos do ensino religioso."

An. 2" - Esta Lei mtra em vigor na data de sua publicação.
An. 3" - Revogam-se as disposições em contrário.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

,\\'ROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS
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ritulo IV
DAS PR(JPOSI(ÕES

Capitulo 111
DAS IC;D1CA(;(J1:S

An. 113. Indicação e a proposlÇÜO alra\':s da qual o Deputado:
I - sugere a outro Pndcr a adoção de providência. a realização de ato

admlnlStrati\ o ou de gestão. ou " ell\ \0 de proJeto sohre a matéria de sua iniciativa
eXclUS1\ a:

I1 - sugere a mmllfestaçüo de uma ou mais CumlSsôes aeerca de determinado
assullW. \ "alldo a elahuraçüo de projeto ,ohre malena de il1lcmtl\ a da Câmara.

~ I" Na hipotese do incIso I a Indicação sera ohjeto de requerimento escnto.
despaehado pclo Presidente e puhlicado 11l) IJu;r/IJ do ("JI1gresso "aCionai.

INDICAÇAO NQ 264, DE 1999
(DO SR. MARCOS DE JESUS)

Sugere ao Pdder Executivo, por intermédio do Ministério da
Cultura, a dotação de, no mínimo, cinco exemplares da Biblia
Sagrada no acervo das Bibl iotecas Públicas do Pais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Nos termos do art 113. inciso I e ~ I° do Regimento
Interno da Cãmara dos Deputados e respaldado no art. 215 da Constituiçüo
I'ederal c nos Decretos nO 519192 e 520/92. l"0pomos que ° Ministério da
Cultura dote o acervo cultural as Blhlioteeas Púhlicas de. no minimo. cinco
exemplares da l3ihlia Sagrada

.n:STlFIc-\Ç,.i,.o

A Constituiçüo I'ederal de 1988 representou um avanço
consideràvel no tocante ao reconhecimentl) dos direitos de cidadania como

pré-requisito timdamental para a construçüo de uma sociedade democrática.
Entre esses direilOs atiguram-se aqueles relacionados à educação e acultura
como direitos sociais de todo cidadão.

Neste sentido. os direitos culturais constituem direitos
limdamentais da pessoa humana. devendo o Estado garantir a todos o seu
pleno exerctcio e acesso às I,mtes da cultura nacional. meditmte o apoio e

mcentivo na valorização e difusão das mÚltiplas manifestaçôes culturais de
nosso Pais (art. 215 "caput"). -

o incentivo á cultura por parte do Poder Púhlico inclui.
necessunam~ntc. o acesso ;i ínfonnaçào e {} fomento :i leitura. Monteiro
Lohato. o mUlor escritor hra.~ileiro da literatura inlimto-juvenil. já dissera que
"lIm Pai,,' seJa:. com homens e livros". () acesso demOl;ratíco a h~jtura e ao

livro é uma da.s conquistas mais impprtantes nUi[Jlstórii.l da lIumanidade.
Apropriar-se da arte da leitura é condi,ção indispensável ao exercicio da plena
cidadania e garanlla para que o 13ra.~il. efetivamente. ingresse na modernidade.

1" .'lte' I'

No contexto da civilização ocidental. podemos alirmar
que a Bíblia é o "livro dos livros". Não há quem possa negar o valor hist6rico
e religioso desse texto sagrado. Sem somhra~ de dúvida a Bíblia é uma ohra

iniguulável. Patrim"nio Ilist6ríeo da cultura ocidental e timte para t(id'a~:.a.s
religiôes de caráter monoteista. ..

Particularmente. por t,)rça de nossa t,)rmação
hist6rico-social. marcada pela inlluêncla da civíhzação cristã OCIdental. a
religião assume um papel preponderante no Imagináno coletivo da população

hrasileira. É preciso. pOIS. dotar aS Bibliotecas Publicas de cxemplares da
l3iblia. respeitando-se. logicamente. á diversidade rehgiosa e cultural de nosso
Pais.

Neste sentido. \ imos. atraves deste e>.pedlente. solicitar

de Vossa Excelência o empenho necessilrio para que. no contexto do Sistema

:'iacional de Bibliotecas Públicas (Decreto nO' 5201921. do PROLER
Programa Nacional de Incentivo à Leitnra (Decreto nO 519192) e do
Programa {'ma Biblioteca em Cada Monicípio. a.s Bihliotecas Púhhcas de
todo o Pais sejam dotadas. em seu accr\o bibliogràlico. de. no minimo. cinco

exemplares da Bíblia Sagrada.

Sala das Sess"es. em 1b de ma~~~.99,99~9~.

-~
Deputado \I.\R~·bi?:rÉ:Sl·S

REQlIERI\IENTO iV' ,DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

. Requer . o encaminhament,! de
Indlcacão ao MinIstro de Estado da Cultura
solicitando a dotação de. no mínimo. cinco
exemplares da Bíblia Sagrada no acervo das
Bihhotecas Pública.~ do P"ais.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa E"celência na tilrma do artigo 113.
inciso I e § I" do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. seja
encaminhada. ao Mínistério da Cultura (Mine). a Indicação anexa que propõe
a dotaçào de. no minimo. cinco exemplares da BihIía Sagrada no acervo das
l3ihlioteca~ Públicas do Pais.

Sala das SesSlie,. em :l~ de maio de 1999.
~

~~.
Deputado \IAgç6'!;DE:;,~si's

"LEGISLAÇ,\O CITADA A:\'EXADA PELA
COORDENAÇ,\O DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO IH
Da Educação. da Cultura c do Desporto
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SEÇÃO 11
Da Cultura

Art. 215 • O Estado garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso às lontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão
das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares. indigenas e
afro-brasileiras. e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para os diferentes segmentos étnieos nacionais.

DECRETO N° 519. DE 13 DE :\IAIO DE 1992

INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO
A lEITURA PROlER. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art.l° • Fica instituido. junto a Fundação Biblioteca Nacional. o Programa
Nacional de Incentivo à leitura - PRülER.

Art. 2° - Constituem objetivos do PROlER:
I • promover o interesse nacional pelo hábito da leitura:
11 • cstruturar uma rede de projetos capaz de consolidar. em caráter permanente.

práticas leitoras:
111 - criar condições de acesso ao IÍ\TO.
An. 3" - () PROlER desenvolver-se-á a partIr dos seguintes mecanismos:
I - Instalação de centros de estudos de leitura. para capacitar e lormar

educadores por meIO da famIliarização com o livro e a bIblioteca:
11 - dinamização de salas de leitura. medIante supervisão de atividades e

distribuição de materiais com sugestões de promoções:
111 - consolidação da liderança das bibliotecas publicas. visando á integração de

ações que incenllvem o gosto pela leitura:
IV - provisão de espaços de leitura. abenos regularmente ao publico:
V- promoção e divulgação de medidas incentivadoras do hábito da leitura:
VI - utilização dos meios de comUnIcação de massa. para incentivo á leitura.
An. -l" - Constituem receitas da Fundação Biblioteca Nacional. destinadas ao

PROlER:
I - recursos do orçamento da União:
11 - doações e contribuições nacionais e internacionais:
111 - participação Iinanceira dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios.
Art. 5° - O PROlER será dirigido pelo Presidente da Fundação Biblioteca

Nacional. cabendo-Ihe:
I • genr os seus recursos financeiros na torma da lei:
11 - celebrar convênios com instituições publicas ou privadas, nacionais ou

internacionais. para a execução dos seus programas:
111 • lirmar contratos de prestação de serviços. visando ao desenvolvimento de

projetos a ele vinculados.
,\n. Ó·'· "ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO N° 520, DE 13 DE :\IAIO DE 1992

INSTITUI O SISTEMA :--iACIONAl DE BIBLIOTECAS
Pt'JBLlCAS. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica instituido. junto á Fundação Biblioteca Nacional o Sistema
N~ci~nal de .Bibliotecas Publicas. com vistas a proporcionar á populaçã~ bibliotecas
p~bhcas ra.clOnalmente estruturadas. de modo a tavorecer a tormação do hábito de
leItura. estImulando a comunidade ao acompanhamento do desenvolvimento sócio
cultural do Pais.

An. 2° - O Sistema Nacional de Bibliotecas Publicas tem os seguintes objetivos:
. I - incentivar a Implantação de servIços bibliotecános em todo o território

naCIOnal:
11 - promover a melhona do funcionamento da atual rcde de bibliotecas. para

que atuem como centros de ação cultural c educaCIOnal permanentes:
111.- desenvolver atividades de tremamento e qualilicação de recursos humanos.

para o lunclonamento adequado das bibliotecas brasileiras:
IV • manter atualizado o cadastramento de todas as bibliotecas brasileiras:
V- incentivar a cnação de bibliotecas em municlplOs desprovidos de bibliotecas

publicas:
VI • proporcionar. obedecida á legislação vigente. a cnação e atualização de

aeervos. mediante repasse de recursos Iinanceiros aos sistemas estaduais e
mUnIcipais:

VII • lavorecer a ação dos coordenadores dos sistemas estaduais e municipais.
para que atuem como agentes culturais. em favor do livro e de uma política de leitura
no Pais:

VIIl • assessorar tecnicamente as bibliotecas e coordenadorias dos sistemas
estaduais e mUnICIpais. bem assim fornecer material inlormativo e orientador de suas
atividades:

IX • tirmar convênios com entidade~': culturais. visando á promoção de livros e
de bibliotecas. .

Art. 3° - Respeitado o principio federativo. o Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas. atuará no sentido de tonalecer os respeclivos sistemas dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municipios.

An. -lO - Para consecução dos objetivos do Sistema Nacional de Bibliotecas
Publicas. poderão ser celebrados convênIOS e comratus de prestação de servIços que
vIsem:

I - à especmlizaçü,' do quadro de recursos humanos:
11 - à onentação tecnica. dentro dos padrões biblioteconõmicos e normas comuns

ou para ca.,os localizados:
III - ao incremento da circulação de bens culturais:
IV - ao apOIo a progratnas de atualizaçào profissional. com a colatJração das

unIversidadcs. especialmente mediante seUS cursos de biblioteconomia e de ação
cultural:

V - à colaboração em prõJetos que envolvam entidades nacionais c
internaCionais.

An. 5° - Constitucm receitas da Fundação Biblioteca Nacional. destinadãs ao
Sistema Nacional de Bibliotecas Publicas:

I - recursos do orçamento da União:
11 • doações e contrihuições nacionais e interna.cionais:
III - partIcipação tinanceira dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios.
An. 6" - () Sistema Nacional de Bibliotecas Publicas será dirigido pelo

PreSIdente da Fundação Biblioteca NaCIOnal. competindo-lhe:
I ~ genr 05 seus recursos financeiros na tbrma da 1~1:

11 • celebrar convênios com instituições publieas ou privadas, nacionais ou
internacionais. para a execução dos seus programas:

III - Iirmar contratos de prestação de serviços. visando ao desenvolvimento de
projetos a ele vinculados.

Art. 7° - Este Decreto entra ero. vigor na data de sua publicação.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA () REGIMENTO INTERNO DA C.\MARA D'.)S DEPUTADOS
. , .

Titulo IV
DAS PROPOSIÇOES

Capitulo 111
DAS INDIC\(,'(jES

An. 1l3. Indicação ê a proposição atraves da qual o Deputado:
I - sueere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

admmistrati~o ou de gestào. ou o envIo de projeto sobre a materia de sua iniciativa
~xclusíva:

11 • sugere a manitestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sohre materia de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hlpotese do inCISO I a indicação sera objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado nO DiárIO do Congresso SaclOnaJ.
...................... , .
., , .

INDICAÇAO NO 255, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação, a liberação de recursos para a realização do Projeto
Educarte em Teresina, no Estado do Piauí .

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenlissimo Senhor Ministro da Educação,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados e respaldado nos anigos 205, 206 e 212 da Constituição

Federal, propomos que o Ministério da Educação libere recursos para o Projeto

Educarte em Teresina, no Estado do Piauí.
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o Projeto Educarte é uma iniciativa do Centro de Educação

Comunitária do Parque Piaui, na cidade de Teresina (PI). Pretende oferecer

inicialmente a 200 alunos, na fase da implantaçlio, atividades esportivas e

culturais nas modalidades de judõ, capoeira. futebol de campo. futsal, canto coral

e dança.
Podará ser ampliado mediante resultado satisfatório de sua

avaliação para os 670 alunos do Ensino Fundamental (1" a B" séries), do Centro,

na faixa atária de 07 a 14 anos.

Salientamos que este Centro possui caracteristicas diferenciadas

das demais escola públicas municipais, dentre elas, ressalta-se, infra-estrutura

necessária ao desenvolvimento do processo ensino·aprendizagem, semi-internato

assegurando oito horas/dia de atividades educativas, oferta de cursos de iniciação

profissional á clientela escolar. aprofundamento do processo ensino

aprendizagem e instrumentalização da comunidade para intervir em uma ação

coletiva organizada.

O Centro funciona dasde 19B9 e a comunidade onde estil inserido é

constituida de familias de baixo poder aquisitivo. e, na maioria, sem ocupação

definida.

A equipe do Centro vem enfrentando dificuldades com relação aos

distúrl~os de comportamento dos alunos, tais como agressividade, apatia,

indisciplina, desajuste familiar e desrespeito aos colegas e professores, além de

grande indice da evasão e repetência.

O oferecimento de atividades de caráter artistico-cultural-espor1ivo

visa trabalhar o equilibrio fisico·emocional dessas crianças e jovens adolescentes

a fim de melhorar a convivência, a vontade de aprender e dar-lhes maior

estabilidade emocional.

A busca de novas alternativas com vistas ao aprimoramento da

qualidade de ensino e a adoção de novas estratégias que respondam á

diversidade das necessidades e capacidadas dos alunos, resultarão naturalmente

no melhor desempenho escolar dos alunos com distúrbios de

comportamento/dificuldade de aprendizagem.

Nossa Constituição preconiza em seus arts. 205, 206 e 212, que a

educação é direito de todos e dever do Estado. que o ensIno será ministrado com

base no pluralismo de idêias e de concepções pedagógicas e que a União

aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento da receita de impostos,

na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Neste sentido. vimos, através deste expediente. sugerir a Vossa

Excelência o empenho necessário para que, no contexto da atual politica

educacional do governo. sejam liberados recursos para o Projeto Educarte em

Teresina, no Estado do Piau!.

Senhor Ministro, tamos plena convicção que a efetiva realização

desse projeto em Teresina contribuirá para a melhoria da realidade educacional

dos estudantes piauienses.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 1999.

'\ -=-'l7'-- - __ I

" '--
We(LINGTON DIAS
DeputadO Federal ~ PT/PI

REQUERIMENTO N° --'99

(Do Sr. WelJington Dias)

Requer o envio de Indicaçlo ao

Excelentlssimo Ministro de Estado da

Educação, sugerindo a Iiberaçlo da

recursos para o Projeto Educarte, em

Teresina, no Estado do Pialli.

Requeiro a Vossa ExcelênCIa. na forma do art. 113. inciso I. e § 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. seja encaminhada ao

Excelentissimo Ministro de Estado da Educação. a Indicação anexa que sugere a

libaração de recursos para o Projeto Educarte em Teresina, no Estado do Piauí.

Sala das Sessões. em 17 de maio de 1999.

.I-=--·
........., -.=-"

WELLINGTON DIAS
D~putado Federal- PTIPI

"l.EGISLA(:Ao CITADA A~EXADA PELA
('OORDElIiAÇAo DE ESTl'DOS LEGISL,\T1VOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
I>A

REPl'BLlC.\ FEDERATIV.\ DO BRASIL
1988

..........................................................................................................................
TiTULOVIJI

Da Ordem Social
..........................................................................................................................

CAPiTULO IJI
Da Educação. c.la Cultura e c.lo Despono

SEÇÃO I
Da Ec.lucação

Art. 205. A educação. c.lireito c.le toc.los e c.lever c.lo Estado e da família será
promovic.la e incentivada com a colaboração c.la >ocledade. visando ao pleno
c.lesenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
quali ficação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes principias:
I • igualdade de condições para o acesso e pennanência na escola:
11 • liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e c.livulgar o pensamento. a arte

e o saber:
111 - pluralismo de idéias e de concepções pec.lagógicas. e coexistênci'l de

instituições públicas e privadas de ensino:
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos aliciais:
V • valorização dos protissionais do ensino. garantidos. na fonna da lei.

planos de carreira para o magistério público. com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e titulas:

* Int:l:m V ....om redação JadapeJu HmelUia(',m."'llw:wnul n° 19. de (N 06 199X.
VI - gestão democrática do ensino público. na fonna da lei:
VII • garantia de padrão de qualidade.

..\rt. 212. A União aplicará.. anualmente. nunca menos c.le deZOito. e os
Estados. o Distrlto Federal e os Municipios vinte e cmco por cento. no mmlmo. da

receita resiiltante de Impostos: compreendida a prOVemente detransferências. na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1° A parcela c.la arrecadação de impostos transferida pela União aos
Estados. ao Distnto Federal e aos Municipios. ou pelos Estados aos respectivos
Municipios, não é considerada para efeito c.lo cálclllo previsto neste artigo, receita do
governo que a transferir.

§ 2° Para efeito do cumprimento c.lo disposto no "capot" deste artigo, serão
considerados os sistemas de ensino federal. estadual e municipal e os recursos
aplicados na lonna do Art. 213.

§ 3° A c.listribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao
atendimento das necessidades do ensino obrigatóno. nos tennos do plano nacional de
educação.

§ 4° Os programas suplementares de alimentação e assistência á saúde
previstos no Art, 208. VII. serão finanCiados com recursos provenientes de
contribuições sociais e outros recursos orçamentários,

§ 5° O ensino limdamental publico terá como tonte adicional de
Iinanciamento a contnbuição socml c.lo salano-educação. recolhida pelas empresas. na
tonna da lei.

* .~ 5"r..-omrl!l/wr'ündudu pda /:'mf!ndu C'tln.\lUUCUJnul n 14. dI! 12 ()9 1996.
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REGIMENT01NTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N- 17 DE 19119

APROVA O REGIMENTO Il"TERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 111
DAS INDlCAÇÔES

An. 113. Indiçação é li proposiçào alrllvés da qual o o..'PIJtado:
I . sugere 11 outro Poder li adoçl1o de providêneia. a realizaçl10 de .ato

administrativo ou de gestl1o. ou o envio de pro.íeto sobre li matéria de sua iniçiativlI
exdusivlI:

11 • sugere li l11W1ifestação de uma ou mais ComissôeslM;erc:a de determinado
assunto. vi5lllloo li elaboraçl1o de projeto sobre matêrill de inidativa da Câmara.

§ lU Na hipotese do indso I a indicação seni obj~'lo de requerimento esçrito.
,k:spachndo pclo I'residente e publicado no Diário d,) ('Mgresso 'vacional.
............... , , 0. 0 •••••••••••••••••••••••• : •••••••••••• ~ , ~ •••••••

;:Jçe:-9 ~o ?oder :::xeC~':.::'·lC. ~or .:.nterr.:e1io· do :~lnistério da
:~l:~ra. ~ liberaçáo de recursos para a :-ealizaçao do projeto
Edu~ar~2 em !erêslna, ~o Estado do ?iau~.

?UBL;OUE-SE. ZNCAMINHE-SE)

Excelentisslmo Senhor MIOIstro da Cultura.'

Nos termos do art. 113. InCISO I e § 1" do RelJlmento Interno.da

Cllmara dos Deputados e respaldada nos' artIgos ::15 e 216 da Constiiuiçio

Federal. propomos que o MinistérIo da Cultura libere recursos para O ProjIlIo

EdllCllne em TereSina. no Estado do Piaui.

JUSnFICATlVA

o PrOjeto Educerte é uma iniCIativa do Centro de EduCIIçIo

ComunItária do Parque Pieui. na cidade de Teresina (PII. Pretende oferecer

,nK:ialmllnte a 200 alunos. na falll de Implantaçlo. atividades esportivas li

culturais nas modelidades de judà. capoeira. futebol de campo. futsal. canto coral

~ dança.

Pocera 5er ampltaco medIante -esullado satl~fatório de SUB

avalIação oara os 6iO alunos do EnSino Fundamental (1' a 80 séries), do Centro,

o Centro fUnCIona desde 1989 e a comumdade ohde está insendo é

constituida de familias. de baiXO poder aquIsItIvo. e. na maioria, sem ocupação

definida.

o ofereCimento de auvidades de caráter artistico-cultural-esportivo

visa trabalhar o eqUtlibrlO fisico-emoclonal dessas cflanças e Jovens adolescentes

a fim de melhorar a convivênCIa. a vontade de aprender e dar-lhes maior

estabilidade emOCIonai

o incentivo a cultura poderá diminuir as desigualdades. ampliar

oportunidades de trabalhos futuros, incentivar o surgimento de talentos e

sintomzar estes Jovens no contexto global.

Nossa Constituição preconiza em seus arts. 215 e 216 que o Estado

garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e acesso ás fontes de

cultura nacional e que constItuem patflmonio cultural brasileiro as formas de

.expressAo e 05 modos de cnar. fazer e viver.

Neste senudo. ·"mos. atraves aeste expedIente. sugerir a Vossa

ExcelênCIa o empenho necessano para que. no ccntexto da atual politica cultural'

:JO governo. s9Jam liberados recurs:s ::ara o P"IJ:eto Educarte em Teresína. no

Estaco do Piaui

Sennor Ministro. temos olena conVIcção que a efetiva realização

desse prOj8to em T"resIna contribUIrá para o incremento da vide cultural destes

Jovens plauienses.

Sala das Sessões. em ~ - de maIo de 1999

WELL1N3TON DIAS
Dflf)tltlao Fp.derJi!. pTrpl

REQUERIMENTO N· _'99

IDo Sr Wellington DiasI

Requer o envio de Indicaçlo ao

Excelentfssimo Ministro de Estado da

Cultura, sugerindo a Iiberaçlo de

recursos para o Projeto Educarte, em

Teresina, no Estado do Piaui.

senhor PreSIdente.

WELLlNGTON DIAS
~taoo F~II ~ PTlPI

Requero a Vossa ExcelênCia. na forma do art. 113. Inciso I. e § 1·

dO RegImento Interno. da Câmara dos Deputados. seja encamInhada ao

Excelentisslmo MinIstro de Estado da Cultura. a Indicação anexa que sugere a

liberação de recursos para o Projeto Educarte em TereSIna. no Estado do Piauí.

roa faixa stana ::::~ '"27 a -: 01 anos.

Saltentamos que este Centro OOSSUI caracteristil:as diferenciadas

das oema.s escola públicas mumcipals dentre elas. ressalla-se, infra-estrutura

necessária ao desenvolvllnento do 1!roce5l0 ensIno-aprendizagem, semi·internato

assegurando oito horas/dia de atividades educatIvas. oferta de cursos de iniciaçlo

profiSSIonal à cliente,,, escolar. aprofunoamento do processo ensino

aprenclzagem " nstrume.1lalização da comUnidade para Intervir em uma açIo

coletiva organlzaoa

SBla das sessões. em 17 de maio de 1999.
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··Lri;JSl..\C\O('lT\IH \\EX.\lH PF.U
('OOlUlE\ \( .\0 DF. ESTl'OOS U(;N .. \f\YOs-('.OI"

CONSTITUIÇ.\O
I)A

REP( BUe.\ FEDER,\T1\ \ DO BR,\SII.
1988

flTl'UlVIII
Da ( lrdem Socml

C,\PITI.:Ul III
Da Educac:io. da l'ultura e dI' Dc,pono

~FÇ,\() II
Da Cultura

Art. 215. () b;thdo garantira a tOll :5 o pleno exerCIClO dos direitos culturais e
acesso as fomes da cultura nacIonal. e apomra c mcentl\ ara a \' alonzação e a difusão
das mamfestaçôes culturaIS.

§ 1° () Estado protegera as mamfestações das culturas populares. Indigenas e
alro-hraslleiras. e das de outros grupos pamcipames do processo CI\' Ilizatorio nacIOnal.

§ 2" .\ lei dlspora ;obre a fixação de datas' cl;memorativlls de alta
"Igmlkação para os dIferentes s~gmemos elmcos naCIOnaiS,

An. 216. Consutuem palflmômo cultural brasIleiro os bens de natureza
material c imaterial. tomados mdividualmente ou em conjunto. portadores de
referênCia fi IIJenudade. a ação. a memona dos dIferentes grupos formadores da
SOCIedade brasileira. nos quais se mcluem:

I .. as formas de expressão:
11 - os modos de cnar. fazer e viver:
11l .. as criações clenuficas. anlsticas e tecnológICas:
IV - as obras. ohjetos. documentos. edilicações e demats espaços destinados

as mamfestações artlsllco-culturats:
V .. os conjuntos urbanos e sltios de valor blstonco. patsagisllco. anistico.

arqueológICO. paleontológICO. ecoló~lco e clenulko.
§ I" () Poder Púhllco. com u colaboração da comomdade. promovera e

protegera I) patrlmómo culTUral brasllelfo. por meIO de mveman05. registros.

"I.F.<;I'I..\(· \0 ClT \0 \ \ \EX\D.\ I'EI..\
(,OORDE' \('\0 DF. F.STt DOS IH;JSUTlYO, .. ('.Dl"

'.t!piânCla. :~)mhamentn ~ Je:iupropnação. ..: J~ Ilulras l(mnas de acautelamento ~

prc5~r\'açào

~ 2'\ I 'abem .1 admlnlstraçiio ruhlll.:a. na ll)nna Ja lei. a gestão da
Jocum~maçàl) gm t::mamemal ~ ílS pro\'ld~nclUs para franquear 'lua consulta a quantos
J~la n~ce$$ltt!m.

~ 3" .\ 1l!1l!'11Uhelecera lIlí.:entl\o..; pam a prmlw;:in e o conheCimento de bens
.: \ i.1lnr~.. ~Uhllr:!IS.

~ ~., (h dano:; ~ J.meaça::; ao patrImónio l.:UllUral serào punidos. na fonna da

~ )" Ficam ll)mhaJo:-i lodos oS Jocumentos ~ os .,itios detentores de
remmJSC~nCHl$ hislOncas dos antigos qUIlombos

REGIMENTOI~TERNO

DA
C.~MARA DOS DEPUTADOS

RESOLCÇ.\O N" 17 DE 1989
APROVA O REGIME'.TO E'';TER~O DA C..\.MARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSICÔES

11 - sugere a manifestação de uma ou mUls Comissões acerca de determinado
a,sumo. visando a elaboração' de projew·,obre matoria de iniciativa da Câmara.

~ 1" "a hipótese do IIlciso I a mdicação sera objeto de requerimemo escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diárw do. ('ongresso NaCIOnal.

INDICAÇAO NO 267, DE 1999
(DO SR. EBER SILVA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, a implantaçao de presidios produtivos, com a
obrigatoriedade de trabalho e de implementaç~o de escolas
profissionais nas casa prisionais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentlssimo Senhor Ministro da Justiça:

Dirijo-me, nesta ocasião, a V. Exa. para expor e sugerir o

seguinte:

.1. A ressocialização dos presos é uma das finalidades

essenciais dos presldios, tomando-os cidadãos úteis à sociedade, de acordo com

a moderna doutrina penal.

2. Todavia, o processo de recuperação e reintegração do

condenado á sociedade não pode ser efetivado sem trabalho e sem consciência

de responsabilidade social.

3. Nesse sentido a Lei nO 7.210/84 - Lei de Execução Penal

- dispõe que -o condenado á pena privativa de liberdade está obrigado ao

Irabalho na medida de suas aptidões e capacidade" (art. 31). A finalidade dessa

medida vem expllcita no art. 28 do mesmo diploma legal, cujo teor é o seguinte:

"Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social
e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa
e produtiva."

4. Entretanto, a realidade dos presidios é outra: presos

ociosos, especializando-se no crime e, muitas vezes, comandando, a partir das

penitenciárias, o crime organizado nas ruas. Organizações criminosas como o

Comando Vermelho e a Falange Vermelha foram concebidas dentro de casas

prisionais. A corrupçãõ:aTriij)Wíidade e a falta de vigilãncia sobre os presos, os
visitantes e servidores têm acentuado essa possibilidade.

5. É comum, nos presidios o acesso de condenados a

telefones celulares, bips, dinheiro e armas, o que facilita a realização de

operações, inclusive de fuga. Uma ocupação digna certamente teria um efeito

moral devastador sobre essa triste realidade.

6. Diante desses fatos, entendemos que se faz urgente e

necessária a adoção de medidas administralivas, no sentido de implantar os

presidias produtivos, com a oferta de diversas atividades profissionais e
educativas aos presos, com a constituição, até mesmo, de Conselho de Custódia,

cujas atribuições incluiriam ouvir reciamações, receber denúncias, fiscalizar a

administração e encaminhar providências. Esse Conselho de Custódia' pooeria

ser constituldo por seis cidadãos eieitos, com mandatos de dois anos.

7. São estas as sugestões que gostariamos de apresentar a

V. Exa. como uma colaboração ao aperfeiçoamento de nosso sistema

penitenciário, visando á ressocialização e reintegração do condenado ao convlvio
social.

CapiLUIl),I(l ..
DAS l'-.OiC.\<';(If'S

An. 113. Indicação e a proposição atra\es da qual o Deputado:
I .. sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

Sala das Sessões, em l'r de /-(..aI'C

," / /'
.I.;..(y-,:..I./:..? '

Depu'fiJu'o EBER SILVA

de 1999.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Eblr Silva)

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS [>;'DICAÇOES

Maio de 1999

Requer o envia de IndleaçAo ao
Ministério da Justiça, relativa à ImplantaçêO de
presidias produtivos.

Senhor Presidente:

An. 113. IndicaçãO é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

li . sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de detenninado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso 1a indicação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diárro do Congresso Nacional.

Nos termos do ar!. 113, Inciso I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V, Exa. seja encaminhada eo
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a Implanlaçllo de presidias
produtivos. com a obrigatoriedade de trabalho e de ImplemenleçOo de elCOlas
profissionais nas casas prisionais.

Sala das Sessões, eml~i de t-f;!Y/c-

~~~:~ ..
Deputado EBER Sf[VA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:oôAÇÃO DE ESTroOS LEGISLAnvos - CeDI"

LEI N° 7.210. DE 11 DE JULHO DE 1984.

~e1ll99.

INDICAÇAO N2 268, DE 1999
(DO SR. IVAN PAlXAO)

SUGere ao Poder Executivo, por intermêdio do Ministério da
Justiça, no âmbito do Conselho Nacional de politica Criminal e
Peni tenciária, a implantação do programa "Telecurso ll também nas
penitenci4rias, através da instituiça,o de salas de aulas
tdeviaivas.
(PUBLIQUE-SE" ENCAMINHE-SE)

Senhor Ministro.

Conforme disposto no art. 113 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputado., através do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. sugiro a
ImplanlaçAc do programa "Telecurso" também às pemtenclánas, atravé. da institulçlio de
ula. de aUlU teleVisivas.

JUSTIFICAÇÃO

r.-JSTlTUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

TíTULO 11
Do Condenado e do Internado

CAPÍTL1..0 III
Do Trabalho

SEÇÃOl
Disposições Gerais

Art. ~8. O trabalho do condenado. como dever social e condiçao de
dignidade humana, terá fmalidade educativa e produtiva.

§ 1° Aplicam.se à organização e aos metodos de trabalho 85 precauções
relativas á segurança e à higiene.

§ 2° O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidaçlo das Leis
do Trabalho.
..................................................................................11.111 11 111.11 o'UI'""

SEÇÃO 11
Do Trabalho Interno

Art. 31. O condenado á pena privativa de liberdade es" obripdo 10 trabalho
na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho nlo é obriptório e só
poderá ser executado no interior do estabelecimento.
....................................................................................,."." .
........................................................................................... " •• 1 , .

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Tendo em vista que a grande malona de nossa populaçAc carcerária
ou oi enalfabeta ou poSSUI baixisslma escolandado. a organização de "Telessales" nos
pre.ldios e nas colônias agricolas. induslnals ou Similares (para quem cumpre pena no
regime semi-aberto) sena ótima medida para ajudar na ressoclalização do detento. Seria
a16 um meio de ajudá·1o a passar o tempo de encarceramento. Iivrendc-c elo ócio tio
comum na. pentlenClárias e tllo perniCIOSO para ele. .

Acha·se entre as atnbUlçães do Conselho Nacional de PoIitica Criminal
• Penltenc:i6ria, 11 de propor ás autO<idodes nele constituídas medidas ao aprimoramen\o
I 80 dennvolvimenlo da execução penal.

Como i1ustmção bem sucedido. cito a experiencia implantada na
pen~encI*Ia do CllrandlN. em Silo Paulo, através da Rede Globo.

NIo fossa isso, a Secretana de Educação á Oistància do Ministério da
Educaçlo criou e implantou a TV Escola.

Anim, considerando a relevância da questllo na reuocializaçAc e a
abr8l1Q6ncla da medida, prcpcnlto ao Conselho medidas índispensáY8ts a adoção do
Tllecurao e de.lel...Blas às autoridades competentes.

Sale das Sessões. em ;~ de mala de 1999.

.~7i/~d'f.ç'
O,.,utadJ~AN PAIXÃO

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO

Senhor Presidente.

Nos termos do § 1° do inCISO Ido art. 113 do RegImento Inteme. solicito
a V,Exa. encaminhar ao Conselho Nacional de Politica Criminal e PenitenCiária. através
do Sr. Ministro de Estado ,ja Justiça Or. RENAN CALHEIROS. a Indicação em anexo.

Sala das Sessões, em (~ de maio de 1999.

./'.7vc~Q_s-I Deplllàdo .IVAN PAlltAO

I
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-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-ôAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI-

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERi'10 DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TimlolV
DAS PROPOSiÇÕES

Julgamos que as medidas acima mencionadas precisam ser

melhor analisada, sob pena de serem extremamente negativos os reflexos de sua

implementação, principalmente se levarmos em contar as dificuldades
enfrentadas hoje pela clientela da Previdência Social para solucionar pendências

junto ao INSS, tanto no que se relere é concelSlo de beneficios, como no

tocante ao recolhimento de conlribuiçOes.

Além disso, li Importante mencionar que a centralização das

açOes previdenciárias em Srasllia também poderá gerar prejulzos para os

usuários do sistema, não só pelo distanciamento entre este e o tomador da

decislo, como também pela própria falta de transparência do sistema.

Diante do exposto, solic~amos a V. Ex" que,

especif1C8mente no caso do Estado de Slo Paulo, reestude as medidas contidas

no referido Decreto nO 2.971, de 26 de fev.relro de 1999, Ievando-se em conta os

impactos de sua implementaçlo plU'a tode a cllent~la da Previdência Social.

Capimlo III
DAS INDICAÇÕES

Sala das 5esllOel, em de de 1999.

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara

§ I° Na hipótese do inciso I a indicação sera objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

Deputad

REQUERIMENTO N° I DE 1999

(Do Sr. JOÃO HERRMANN)

INDICAÇ10 N2 269, DE 1999
(DO SR. JOIO HERRMANN NETO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social, que seja. reestudadas as
medidas a serem adotadas para a reestruturaçao do Instituto
Nacional do Seguro Social, previstas no Decreto n2 2.971, de 26
de fevereiro de 1999.

Requer•. o envio de Indicação ao

Ministério da Previdência e Assistência Social

solicitando um reestudo das medidas contidas

no Decreto nO 2.971, de 26 de fevereiro de

1999.

Senhor Presidente:

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentlssimo Senhor Ministro
Assistência Social:

Requeiro a V. Ex"., nos termos do art. 113, inciso I e § 1°

do Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em

anexo, solicitanto um reestudo das medidas contidas no Decreto nO 2.971, de 26

da Previdência e de fevereiro de 1999, principalmente no tocante ao Estado de São Paulo.

DECRETO N" 2.971, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999

-LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos - CeDI-

de 1999 .

APROVA A ESTRUTURA REGIMENTAL E
O QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES DAS E FUNÇÕES
GRATIFICADAS· FG DO MINIsTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA E ASSIS'ffiNCIA SOCIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sala das SessOOll, em

Fomos informados que para alcançar o objetivo propugnado

será necessária a extinção de 14 Superintendências Esteduais, ficando as

demais 10 Superintendências como meras representaçOes do INSS, sem efetiva

influência administrativa. Além disso, serão extintas 126 Gerências do seguro

Social, 105 Gerências de Arrecadação e Fiscalização e 80 Procuradorias, sendo
as mesmas subslttuldas por apenas 80 Gerências Execuli\las Esteduais.

Também serlo unificadas as atividades de 1070 Postos do Seguro Social e 612

Postos de Arrecadação em 800 Agências da Previdência Social.

No caso especifico do Estado de sao Paulo, fornos
informados que 88 Gerências de Seguro Social e de Anrecadaçlo, 21
Procuradorias Regionais e 21 Gerências Administrativas darao lugar a apenas 18

Gerências Executivas, responsáveis pela concessao e manutençAo de
beneficios, arrecadação e fiscalização, cobrança, procuradoria, adminiltraçlo,

serviço social e reabilitação profissional. Para ajudar nesta tarefa, 111 amais

Gerências que serão extintas serão transformadas em Postos dti Serviços, sem

qualquer autonomia administrativa. A se confirrnar esta hipótese, o Estedo de
Slo Paulo perderá mais de 70% das agências que possui atualmente.

o Decreto nO 2.971, de 26 de fevereiro de 1999, prevê a

reestruturação organizacional do Instituto Nacional do Seguro Social • INSS.

Nesse sentido, determina, entre outras medidas, a centralização administrativa
em Brasília e a reuniAo das atividades previdenciárias em gerências executivas,
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An. 10 Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e
Funções Gratificadas - FG do Ministério da Previdência e Assistência Social. na forma
dos Anexos I e 11 a este Decreto.

An. 2° Em decorrência do disposto no anigo anterior. ficam remanejados os
seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS
e Funções Gratificadas - FG:

I • da Secretaria de Gestão do Ministério do Orçamento e Gestão para o
Ministério da Previdência e Assistência Social. oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal. cinco DAS 101.4. dois DAS 10\.3. um DAS 102.4.
quatro DAS 102.3. seis DAS 102.2 e um DAS 102.\:

11 - do Ministério da Previdência e Assistência Social para a Secretaria de
Gestão do Ministério do Orçamento e Gestão. seis DAS 101.2. cinco DAS 101.1, três
FG-l. quatro FG-2 e uma FG-3.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO NTEIU'lO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 1II
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição atraves da qual o Deputado:
1 - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

adrninistrauvo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação sera objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO N2 270, DE 1999
(DO SR. JAIR BOLSONARO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Aeronáutica, a adoça0 de medidau determinando punições para
pessoas que utilizem irregularmente aparelho celular a bordo de
aviões de carreira.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Nos teJtno~ regimentais do art. l13, inciso I do
.\&IPllÍ, do Regimento ipter,lO da Câmara dos Deputados, faço a
presente

UfJDTCA Cio
ao Senhor Ministro âe Esta-io da Aeronáutica pata que promoVll. a
edição de ato de ge!'ltão detetminando pUIl~O aos que se utilizam,
irregularmente, de aparelhos celulaus, a bordo de aviões de
carreira, colocandc em risco a segurança do vôo.

Existem tramitando, na Câmara dos Deputados e
nó S~nado Federal, várias proposições que adotam medidas
punitivas para quem se utilizar de celulares a bordo, em desacordo

com as orientações emanadas do Comandante e de sua tripulação.
Todavia, essas proposições têm uma tramitação legislativa muito
demorada, não merecendo das lideranças partidárias qualquer
esforço no sentido de serem agilizadas.

A questão é importante e merece um tratamento de
choque. De nada adiante o Comandante (ou a Chefe das
Comissárias) alertar os passageiros para a proibição do uso de
celulares, se nào houver algum tipo de penalidade. Eu,
pessoalmente, tenho verificado, em mais de uma ocasião, o
desrespeito a essa ordem, colocando em risco a segurança ete todos
os passageiros. E já tive sérios atritos com esse tipo de passageiro
desobediente, "esperto", que afronta a proibição. E nada lhe
acontece.

Se existem ra2ões, de ordem técnica, para que o
celular não seja usado em todo o vôo ou em 'determinados
procedimentos, deve haver uma penalidade para quem afrontar essa
proibição.

Muito embora não seja adepto das Medidas
Provisórias, creio que esta seria uma hipótese que a justificaria:
editar-se uma que penalizasse, inclusive com penas criminais e

multa, quem desobedecesse à ordem de não serem usados telefones
celulares a bordo de aviões de carreira.

Sala das Sessões, em ,2'0 de maio de 1999

~'+~
DEPUTADO JAIR BOLSONARO

~LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
.......................................................................................................................................

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Capítulo 1II
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
.1.. s~gere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

admtrllstratlvo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ I° Na hipótese do incíso I a indicação será objeto de requerimento escrito
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional. '
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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INDICAÇAO NO 271, DE 1999
(DO SR. PEDRO CELSO)

REQUERIMENTO N' , DE 1.999
(Do Sr, Depulado Pedro C<1so)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, a implantaçao, pelo Banco do Brasil e pela Caixa
Econômica Federal, de linhas de crédito especial cestinadas aos
servidores públicos federais, para os fins que especifica.

Requer o envio de Indicação .:0 Ministé~o da
Faunda. sugerindo que o Banco do B~sd e a
Caiu Econômica Federal implantem hnhu de
crédito especial destinadas ao! se~idores
públicos federaiJ para os fins que especlfiCl.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Presidente:

') J\~ D~l'
~DROCELSO, (PTIDF)

Deputado Federal

de maio de I.999Sala das Sessões.

Nos tenoos do inciso I e do § I' do art. 113 do Regimento Interno desta C....

venho requerer a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo. por intcnnédio do

MinistCrio da Fazenda. a Indicação anexa, sugerindo que a Caixa Económic& Federal C o Banco

do Brasil implantem linhas de crédito especial para os servidores públicos federais destinadas ao

fin&ndamento da antecipação do pagamento das parcelas devidas pela Uniio. referentes i

vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento.

Nos ttrmos do inciso I dn art. 113 do Regimento Interno desta Casa, sugiro,

por intermédio de VO~S. Excelência, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil

implantem linhas de crédito especial para os servidores públicos federais destinadas ao

financiamento d. anteciplçio do pagamento das parcelas devidas pela União em

decorrência d. decisio do Supremo Tribunal Federal DO julgamento do Recuno Ordinário

no Mandato de Squraoça n' 22.307-7-DF, referente à vantagem de vinte e oito ví'iuIa

oitenta e seis por cento.

JUSTIFICAÇÃO

Excelentis$imo Senhor Ministro da Fazenda:

Em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Fedem!. no Mandato de

Segurança rerelido. a Uniio, por intenoédio da Medida Provisória n' 1 812, e suas reedições.

estendeu aos ~ervidores públicos civis. ativos. inativos e pensionistas. do Poder Executivo

Federal a vantagem de 28.86% concedida aos servidores militares. em 1993

Recentemente. a Secretaria Federal de Administração e Patrimônio anunciou o

calendário de pagamento do passivo reterenciado~ disponibilizando. via internet. informações

sobre as parcelas devidas a cada um dos servidores públicos federais. Segundo aquele órgio. os

servidores receberão em quatorze parcelas. no decorrer de sete anos. os valores retroativos a 18 de

janeiro de 1993

Há de se convir. entretanto. que a espera de sete anos para integralização do

retroativo referente à vantagem de 28.86% configura-se exc.essiva. tendo em vista que os

servidores públicos federais amargam um longo periado sem reajustes. e que, na hipótese dos

inativos. talvez seja um tempo que não serâ vivido.

Assim sendo. a cnaç,io de linhas de crédito seria uma fonna alternativa de, dada a

impossibilidade de o Governo Federal honrar o seu compromisso em uma única parcela.,

viabilizar a antecipação do pagamento da vantagem em questão. Ressalte-se. ainda.. que diversas

instituições financeiras estão adotando linhas de crédito semelhantes. a exemplo das operações

destinadas li antecipação das restituições do imposto de renda de pessoa fisica. exercício 1999

Do exposto. fimlo-me convicto de que a implantação das referidas linhas de

crédito pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil benetician;' inúmeros servidores.

cujo poder aquisitivo vem sendo. sistematicamente. achatado. e contribuirá.. de maneira decisiva,

para o equilíbrio financeiro de seu orçamento familiar,

"LEGISLA(,.',\O CITADA A:'\EXAD.\ rEL.\
COORDE:-'-AÇ.:i.O DE ESTl'DOS LEGISLATI"OS - CeDI"

MEDIPAPRO\1S0RJA N'! 8!:-!:.DE:D DnWO DE 1999

Estence :lOS servidores pUbllcos civil do Poder
Executivo Federol a vantliem de vinte e oitO vI'JU1a
oitenta e sets por cento. objeto da dcc:iJIo do Supremo
Tribunai Federal. c di outrU providtnciu.

O PRE5IDE:o."IE DA REPl'BLlCA. no uso d. atnbuiçJo que lhe eonfe:e o UI. 62 da
ConsUluiçl1o. adota a seguinre Medida ProvIsória. com força de lei:

Art. 1i Fica cstendid:l aos servidores públicos Civis l:la Admíninraçlo direta. AUtárquica e
fundacíonl1l do Poder Executivo Fedeml a vantagem de vinte e oito viraula oitenta e seis por cento, objeto
da decido do Supremo Tribunal Fedetill assenmda no jullarnentO do Ret:urso Ordinirio no Mandado de
Sezunnça nl. 22.307·7 # Disln10 Fc:dctill. com li. expUciw;lo contida no &Córdlo dos embarlos de
declmçio.

Art.:;li A lIIDmgem dc que trota Oanigo anterior seri devida. ól panir de 1i de janeiro de
1993. aos ocupantes dos CiU'gos e C:l11'CUõlS relacionados nu tabelu t:onstlntes dos anexos da L.ei na 8.622,
de 19dejanc\tode 1993.

§ t" O di:iposto no capUl nplicn.se igualmente :lOS ocupantes de cD%10J e ciUTCiru
decorrentes da transformaçào dos nli rererenclild05 ou daqueles criados após il edição da Lei nQ 8.621, de
19 de fevereIro de 1993. CtJj115 lilbelal.l de vencimento corresponanm i estabeleCida no anexo nda Lei nQ

8.0460. de t7 de setembro ae 1992. e aiteroçõcs postlmores.

§ 211 O percentual referido no artigo llntenor. deduzidos os aCrCscimos percentU.lllll
decorrentes d.::lllplic:lçiio dll Lei nl? 8.627. de 1993. incidirá .liobre os vencamentos dos liervidore~.

§ 3". O~ vôllore:; resulUlntes d:l llplicação do disposto no p:u1l:gro{o :lnlerior seria 1'1101
mcdillnle rubriCll e~peclfic:I e eliUl!ào sujeltol aos futuros reAjustes gerni"5 concedidos nOI u:rvidorts
publicas.

An. 311 Os ocup:lntes dos C:lfIOli em comislillo de Oireç~o e AssessoromeneD Supenores •
DAS 4. 5 e 6 e de NilIureza Especílll fllr.lo JUs .ao percenlu:l1 :I que ~c rerere o 04;1. (I' dema Medida
ProVl~õriõli. õ1iphc:ldo sobre os vi110res efetivamente pUlOS a pilnll de tti de Jilne\fO de 1993 nU: 28 de
feverelTO de 1995.

Sala das Sessões. de maio de 1.999.

--., (' (,J 'I·I /- se /' /V'LJ

~EDROCELSO ~IDF)
Deputado Federal

An. 4!! 0"5 ocup:lOles dali ci1fJos em comi:i:ido de Direção e ASlíc5sorõlmenro Supcrloreli •
DAS I: 2 e 3 ~ dóIS funções de conri.:lnç:l fllrâO jus :10 percentu.:ll :I que se refere o 3n. lU destDi ~edidi1
Prcvl~ml. :lphc:ido sobre os v:llores efetivamente paiOS ól pólttlr de IU de Jílnelro de 1993, observado o
disposlo no ~ 31! dO:lrt. 2!J.

An.5:! Oli OCUpi1nlCl dOI Ci1t'J~ de Dire;,jo e t1:1S Funções Grauric:id1l5. nlvcilli 1.2. J. 4. S
e 6. d:u lm\11Utçõts Fede~lll de EnJino f:J.1tlo jus 30 pcrcenlui11 :J que se refere o un. t" delt:a Medida
Pro'o'I)Óri:J.. i1plíc:u1o sobre Os \':lIorclII ereliVólmente pagos i1 p::lnlr de I~ de JaneIro tie 1993:1U: 4 de m:uo ~e
IW~ ;

fariJl'ilfo única. Os ocupnntes lbs Funções Gratificadas. níveis 7. 8 c 9. das Instituiçtses
Federais de Ensino. fmo jus ao percentual .::I que se refere o :mo )11- desm Medida ProvisóriL aplicado
;~re os valores efetivamente P~Bos i1 pllnir de t~ de jllnclro de 1993. observado o disposto no § 31 do 1ft.
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An. 690 Os v:l.iores devidos em deCQrrêncI3 do disposto nesta Medida Ptovlsôria.
correspondentes &O penedo compreendido entre It de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1991. sem paIOl.
a panlr de 1999. em ati sere lUlOS, nos meses de mllO c dezembro. mediaale Kan1a firmado
individualmente pelo servidor a~ 19 de m:uo de 1999.

§ \1 Os vlloros devid<>o I" 30 de junho de 1994 seno convenld<ls tnI Unidade Real de
Vllor • lJRV, I" aquell da.., pelo fIlO< de conversão vilente ll:lS da... de <-"!dilO do papmIIllO do
.....'dor pIlbllco do Poder Executivo.

f:ll O. vai"",. de que trila o pv>....fo anterior e o. devidos spós JO ele juIlI>o de 1994
seria, poswiormerne :1 esta data. :I.tullludos moneWJamente pela VutaçJo da Uaidlde Fiscal de
RefeTineta·1Jt'I!l.

Ano 7' Ao servidor que se encontre em lidlio judicial visando ao papmIftfD da vamqcm
de que euida OI" Medid. Provisóri. é f..ullado reeeber o. v.lores devidos .tlJO ele juIlho de 1991, pela
vllldmini.lIOtivl. finnando tmnuç50. Ité 19 de maio de 1999, I ser homolOlIds no julao oomplllllll.

Pari!,>fo único. !'ora 'efeilO do cumprimento do d~o nem Medida Provisúi.. I
Advoeaeia-Genl da UniAo e li Procurodorilllurldlc.. das IUwqU'1I o fundações públieu federais flOlm
IUlDrizad&s I celebrar tnlluçAo nol processos movidos contr:ll t:nião ou suas entidades que Ienham o
mamo objeto do Mnndi1do de SCaUr1llÇ'1 referenCiAdo no In. 1~.

An.. 811 O disposto neata Medida Provisória apiic:l·sc :lOS proventos de aposenQdoria e às
FC1s6cs decommtes de f31eclmenco dOI servidores. observaao o oisposto no arL :'.

An. 91 O Poder Executivo ftlulamcntiUiÍ esta ~tedilb ProVISÓri: no pruo de trlnm di:as lU
SUl virenc:i3.

An. 10. Eventuais diYerg~nCUIJ decorrentes dj 3plicõ1Ç:io d3 e~tensdo previs13 nesla
Medida ProVisórill let:i1o dirimid3 pelo arJAo cent~1 do Sistema de Pessoal Civil. medilnte provoaç50
do interessado.

Art. t 1. MC3m convolid.:ldol CJ aIOS pr::mc::ccs com ~se r~ Medida Provisória n'J
I.SI2·II.de22deabnlde 1999. '

An. 12. ESt3 Medidôl Provl:lÓrilli entr:l em vIgor n3d:113 de SU3 public~.

B"",ilia.:~ d. ",&10 de 1999: l~S'd.l"de?e"dCnel .. llt·dsRep<ibllca.

FER..'<ANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Pedro parenre
S/I.ano G/annr

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 11I
DAS 1}<D1CAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I . sugere a outro Poder a adoção de providência, a realizaçio de alo

administrallvo ou de gestão. ou o envIO de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

II . sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de detenninado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação sera objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no DiáriO do Congresso ,vaclonal.

INDICAÇ~O NQ 272, DE 1999
(DA·SRA. VANESSA GRAZZIOTIN)

Sugere ao Poder Executivo, por inter~dio do Minist6rio da
Agricultura e do Abastecimento, mudanças na ce-posiçAo do
Conselho de AdministraçAo da.EMBRAPA,

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excclenlíssimo Senhor Ministro da AgricuItura:

O Conselho de Administração da EMBRAPA, eo órgão
que elabora e aprimora o Plano Diretor da Empresa, pelo papel fiIndamcnIaI
que representa, proponho que na sua composição seja COI1llCtIIpIada a
panicipação de membros das entidades como CONTAG, ASBRAER,
Universidades e outros representantes da Sociedade Civil OI'l!anizada.

Sala das Sessões em,.:lc de maio de 1999.

ç....-~G ...lJI'.~
Deputada· Vanessa urazzlOlm

REQUERIMENTO
(Da Sellbara Deputada Vallcssa Gruzietlll)

Requer o envio de Indícaçio ao
Ministcrio da Agricultura e do
Abastecimento, reblliva ,
mudanças na Composiçlo do
Cooselho de AdministrlIçIo da
EMBRAPA.

Senhor Presidente:

Nos tcnnos do art. 113, inciso I e § 1°, do Rcgimcnlo
Inlerno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex" seja etlCllllinbadaao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo t1ll\danças na composiçio
do Cooselho de Administraçio da EMBRAPA..

Sala das SC5sõcs, em '" de maio de 1999.

MLEGlSLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDEN.-\ÇÃ,O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação ea proposição atraves da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoção de providência.. a realização de *'

administrativo ou de gcstllo, ou o envio de projeto sobre a matCTÍa de sua iniciativa
exclusiva:

11 • sugere a manifcstaçio de uma ou majs Comis5ÕCS acerca de detcnninado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre l1IIIlCria de inicialiva da Cimara.

§ 1° Na hípótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente c publicado tIO Diário do Congrtsso Nacional.

•••••••••••• o•• : •••• : ~ : ••••••••••o •••••o o o 0 •••••••0.0 o•••: ••••• ,. o .
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IHtlICr.Ç"O H2 273, DE 1999
(DA SRA. VENESSA GRAZZIOTIN)

SUgere ao Poder Executivo, por intermédio do Mini.tro
Extraordinirio de Pol1tica FundiAria, a adOÇa0 de -.4ida.
~:~~~va. ao Projeto de a••ent....nto de colonos a.lIentados pelo

(PUBLIQUE-SE. EIlCAMINHE-SE)

ExccJentissimo Senhor Ministro da Reforma Agrária:

A bancada Federal do Estado do Amazonas nu Câmara
dos Deputados se dirigem a V.Ex".. para expor e reivindicar o seguinte:

I. Em APui, o Projeto Juma atende centenas de famílias
distribuidas por mais de 400 quilômetros. estas es@> enftentalldo. graves _
dificuldades devido ao corte dos créditos de fill3llciarnento para os
8SSCl\IlIdos:

2. Os problemas de saiJde. transportes e saneamento são
graves, inclusive a construção de Um hospital está paralisada por falta de
recursos;

~LEGJSLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDJ~

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

Capítulo 11I
DAS INDICAÇÓES

An. 113. lndi~ação é a proposição através da qual o Deputado:
. I - suger~. i! outro Poder a adoção dc. providência, a realização de ato

administràtivo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

1\ • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipôtese do inciso I a indicação serà objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

máquinas .
3. A malha viária não foi concluida pela insuficiência de

Por isso, reivindicamos:

INDICAÇAO N2 274, DE 1999
(DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN)

I. A recuperação imediata das estradas vicinai!!

2. A implantação de sistemas de recalque e de
distribuição de *gua potável;

3. A imediata liberação dos créditos relativos a fomento
de habitaçilo e custeio pelo INCRA aos assentados desde 1996.

Sala das Sessões em.·.!J de lIIlIio de 1999.

Deputada _~~(ótfu·..l
REQUERIMENTO

(Da Se.hora Deputada Vanessa Grazziotin

Requer o envio de lndicaç!lo ao
Ministério; Extraordinário de
PoIitica Fundiária, relativa a
adoção de medidas referente a
Projeto de Assentllmento de
Colonos do Amazonas.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, inciso I e § lO, do Regimento
Interno da cl1IJ\ara dos ·Deputados. requeiro a V.Ex" seja encaminhado ao
Poder Exçcuti,Vo a Indicaçio em anexo. sugerindo a adoç!Io de medidas
relativas ao ~eto de assentamento de colonos coordenados pelo INCRA.

Sala das Sessões. em : v de Maio de 1999.

Q,;.,,,,,,,,,t:..1,· - .....
Deputada· Vaaeua "ilrzzlO"fIà

Suqe:e ao Poder Executivo, por inter~dio do Ministério da
Just.ça, manutenç30 dos limites da. Terras Indígenas da Raposa
Serra do Sol, Estado de Roraima, e Vale do Javari Estado do
AAtazonaa. '

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Exeelentissimo Senhor Ministro da Justiça:

. . !'J~ Tennas Regimentais, solicito a V.Ex" que seja
manlldo os a~als hmltes das Terras Indígenas Raposa Serra do Sol (RR) e
Vale do Javan (AM) que estilo para serem demarcadas neste ano.

Sala das Sessões em.~"(je maio de 1999.

s-"""""G:... o.M,,.,
Deputada - Vanessa Grazziotin

REQUERIMENTO
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o cnvio dc indicação ao
Ministério da Justiça, relativo a
manutenção dos limites das Terras
Indígcnas da Raposa Scrra do Sol
(RR) e Vale do Javari (AM),
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Senhor Presidente:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
(Da Senhora Deputa~aVanessa Grazziotin)

Maio de 1999

Nos Termos do art. 113, inciso I e .§ 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex" seja encaminhado ao
Poder Executivo a indicação em anexo. sugerindo a manutenção dos limites
das Terras indígenas.

Saladas Sessões em, ,~,' de maio de 1999.

~r.,",~,..)
Deputada - ~essaGrazzlOtin

~LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLAT1YOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMA,AA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTER.'\O DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 1II
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva; .

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de detelminado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrilo,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

I:,uICAÇAO NO 275, DE 1999
(DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, a agilização do processo relativo ao massacre dos
indios Ticunas, ocorrido no Vale do Javari, Estado do ~onas!J
ell setembro de 1989. ...!/

J,

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Exeelentissimo Senhor Ministro da Justiça:

Nos termos regimentais. solicito a imediata punição dos
culpados pelo mBSsacre contra os indios na localidade conhecida como
"Boca do Capacete". no Vale do Javari, em setembro de 1989.

Considerando esse caso como violação dos direitos
indígenas. por isso é extremamente grave a impunidade, para reverter esse
quadro. devem ser punidos exemplarmente os culpados.

Sala das Sessões em, :"> de maio de 1999.

<:;;.._"9,,,,-,,<,__
Deputada - Vanessa Grazzíotin

Requer o envio de indicação ao
Ministério da Justiça, relativo ao
massacre contra os indios Ticunas,
ocorrido no Vale do Javari, Estado do
Amazonas, em setembro de 1989.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113. inciso I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex" seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo que agilizado o processo
relativo ao massacre contra os Ticunas.

Sala das Sessões em,T,de maio de 1999.

9~c; ...,,,,,, ....
Deputada - Vanessa lJrazzlOtl11

~LEGISLAÇÃO CITADA A:-óEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
. , .

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

. .

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

al;1ministrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
?XC!llsiva; \'.'
I. Il - s~gere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto,~sando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ lONa 'hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 276, DE 1999
(DA SRA. ANA CATARINA)

Sugere ao Poder Executivo, po~ intermédio da Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a inclusAo da Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeronáutica - INFRAERO, no
Programa Nacional de DesestatizaçAo.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. Celso Lafer:
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Senhor Presidente:

. .

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

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

.(, v. '" de 1999.Sala das Sessões, em )L; de

CAPÍTIJLO 11
Da União

TÍTULO lI!
Da Organização do Estado

. , .

TÍTULO r
Dos Principlos Fundamentais

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

"LEGISLAÇÃO CITADA A:\"EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Art. 3' - Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil:
I - constnur uma sociedade livre. justa e solidária:
11 - garantir o desenvolvimento nacional:

. lI!. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. e
regIOnais:
. rv - promover o bem de todos. sem preconceitos de origem, raça. sexo. cor.
Idade e qUlllsquer outras lonnas de discnminação.

~
.. /J

... "/~
eputada Ana Catarina ./

Requeiro a V. Exa" nos tennos do art. 113, inciso I e § I' do

Regimento Interno. seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação em anexo, sugerindo

que se promova a privatização da Empresa Brnsileira de Infra-Estrutura Aeronãutic:l •

INFRAERD.

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo • relativa á privatizaçào da Empresa
Brastleira de Infra-Estrutura Aeronáutica
INFRAERD.

REQUERIMENTO N' ,DE 1999

(Da Sra. ANA CATARINA e outro,)

Sala das Sessões, r:mJ.i de • ..{ ("-'~v·, de 1999.

~Q~n~./

Razões. quer nos parecer. não faltam para que. ao menos. o assunto

seja colocado na pauta de discussão do Conselho que V.Exa preside. Este Parlamento, tenha

certeza. estará pronto a colaborar para o enriquecimento do debate e oferecer. juntamente com

esse Governo, soluções que se façam necessãrias para o sucesso de mais essa desestatização.

Por derradeiro. considerando o atual cenário do país, a privatização

da INFRAERO é uma possibilidade que se abre para o ingresso imediato de capitais privados

que estão disponiveis para o setor. necessá.ri.os para a acomodação dos complexos

aeroportuários ao aumento da demanda verificado nos últimos anos e à diversificação de suas

atividades, necessidade que se faz presente em virtude do novo papel que assumem os

aeroportos na economia urbana e regional (pode-se citar a agregação de centros de

processamento de mercadorias. complexos hoteleiros. centros de convenyuo, shopping

centers etc).

o Programa Nacional de Desestatiz::u;:ào. desenv.)lvído a partir do

inicIO desta década. vem alcançando resultados excelentes nos últimos ano~. especialmente na

gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso. O expediente da pnvatização. antes visto

I.:om reserva e desconfiança, tem se mostrado um recurso etícaz para a melhoria do

desempenho empresanai c: da prestação de vàrins scn'lços públicos, conquistando adeptos nos

mais diversos segmentos da socIedade.

No curso do PND, observa-se que o Governo tem assumido posições

cada \'CZ mais arrojadas. sepultando um ide;ino que. por longo penado da história recente.

elevou o Estado à condição de principal responsàvel pela promoção do desenvolvimento

econômíco.

Algumas empresas e instituições havidas como símbolos do Estado

braSileiro ja tiveram seu controle transferido para n Iniciativa privada: outras. talvez ainda

mais emblemàticas. começam a ser avaliadas no sentido de tomarem parte do programa.

Nesse contexto. acreditamos ser oportuno que a Comissão Nacional

de Desesl3tização. preSidida por V.Exll
• examine a conveniência de se incluir 11 Empresa

Brasileira de Infra~Estrutura AeroniÍutica ~ INFRAERO no Programa Nacional de

Descsratização. A pràpria Lei nll 9.491. de 9 de setembro de 1997. facultou essa possibilidade.

já que a alividade exercida peJa INFRAERD. prevista na alínea c do inciso XII do art. 21 da

Constituição Federal. não foi objeto das restrições impostas no art. 311 do referido diploma

Jega!.

;-..lãa havendo. a noma. fixado impedimentos para 2. desestatização da

INFR.AERO. parece~nos não existir empecilhos tais. de ordem estratégica. econàmica ou

logística. capazes de justificar a permanênCIa das atIvidades emprcsarw.is exercidas pelo

Podt:r Público a ti'ente do complexo aeroportuanú. Com a devida vénia. a estreita relação da

INFRAERO com o Mínislério da Aeronáutica. mcumbido de exercer um controle préVIO em

importantes aspectos da VIda da companhia. como no C3S0 da nomeação de dirigentes

(excneraveis ad llIilunJl e da fixação de despesas e aprovado do orçamento-programa c da

programação tinancelra. vuí de encontro a diretrizes básicas do modernD desenvolvimemo

empresarial.

Temos certeza de que esse Governo acredita que democracia e

progresso econômico ganham Impulso na medida em que o Estado se abstem de monopolizar

todos os meios de produção. aceitando princípios essenciais de mercado - a concorrência. a

livre iniciativa. o lucro e a propriedadt: privada.

Por isso, também cremos que seus componentes compartilham da

idéia de que uma empresa controlada como monopólio governamental está fadada a não

potencializar a eficiênCIa de suas ações, como conseqUência natural da inexistência do se qut:

se poderia chamar "medo do mercado", medo da competição, medo da superação, medo de

um julgamento crítico por parte dos usuários. dos sócios controladores e dos organismos de

regulação. Estão cientes de· que há. menores incentivos para se promover melhorias, para se

assumir riscos, para buscar inovações. Sabem, enfim. que um "caminho satisfatório"

prevalece, em detrimento do "melhor caminho".

Tanto quanto esse Governo. confiamos na solução oferecida pelas

privatizações. Delas. podem-se auferir multas vantagens.

Maior transparência e controle público podem ser as primeiras. O

próprio processo leva a uma exposição da empres:l na midia, a uma avaliação de sua situação

econômico-financeira pelo mercado. Após privatizada. a companhia tende a ter maior

interesse em manter a opiniiio pública infonnada de suas atividades, de seus objetivos. O

vínculo do usuário com a empresa passa a ser mais considerado. Os sócios controladores

fonnam um novo time de fiscalização dos negócios. As agências reguladoras do governo

tendem a ser mais severas do que fora o próprio governo com a empresa então de sua

propnedade.

Maior envolvimento dos dirigentes e funcionários com os destinos da

empresa é outrO b~~eficio alcançado com a privatização. Os gerentes c funcionários de

empresas públicas alocam recursos que não lhes pertencem; por conseguinte, não arcam com

os ônus de suas decisões, nem auferem ganhos como resultado de sua atuação eficiente.

Mais uma vantagem ea redução de custos. obtida com uma mudança

da cultura empresarial ~ o corte de objetivos nào~comerciaís. a reestruturação da força de

trabalho. renegocmção com fornecedores. a otimização dos recursos existentes e a procura de

,lssociações ou aquisíç?es que beneficiem a formação de uma economia de escala.

A melhoria dos serviços em termos de qualidade e confiança talvez

seja o maiS Importante dos ganhos obtidos com a pnv3t1zação. Ela ê o corolário do modo de

atuação da empresa pdfada. principalmente em meio à concorrencia proporcionada pelo

mercado. Inúmeras são a~ evidências empíricas que comprovam essa tese. Até mesmo quando

a pnvatlzaçào trata apen~ de tr:msfonnar um monopólio publico em priv~do. a experiência

tem demonstrado que há. reais ganhos de produtividade.

A obt,enção de renda monetària ou de divisas é uma vantagem

acessória que se pq~~ria auferir com o processo de privatizaçãç. assim como o aumento de

receitas fiscais.



23394 Terça-feira 2S DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Art. 21 - Compete à União:
.........................................................................................................................................

XII - explorar. direlllrnente ou mediante autorização. concessão ou pennissão:
aIos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens:
b\ os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos

cursos de àgua. em articulação com os Estados onde se situam os polenciais
hidroenergéticos:

cI a navegação aerea. aeroespacial e a infra-estrutura aeroponuária:
d) os serviços de transporte Icrroviário e IIlIU8viário entre portos brasileiros e

fronteiras nacionais. ou que transponham os limites de Estado ou Território:

"LEGISLAÇ.\O CITADA A~EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL:DOS LEGISLATI\'OS - CeDI"

eI os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros:

l) os portos maritimos. fluviais e lacustres:

LEI N° 9.491. DE 09 DE SETEMBRO DE 1997

ALTERA PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATlZAÇAo.
REVOGA A LEI N° 8.031. DE 12 DE ABRIL DE 1990. E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS.

Art. 10 - O Programa Nacional de Desestatização - PND tem como objetivos
fundamentais:

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economiL trIIISferindo à
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público:

11 - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente
através da melhoria do pertil e da redução da divida pública liquida:

111 • permitir a retomada de investimentos na empresa e atividades que vierem a
ser transteridas à iniciativa privada;

IV - contribuir para a reestruturllÇllo econômica do setor privado, especialmente
para a modernização da infra·estrutura e do parque industrial do Pais, ampliando sua
compelltividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da
economia. inclusive através da concessão de crédito:

V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforçoa nu atividades
em que a presença do Estado seja fundamental para a consecuçlo dai prioridades
nacionaIS:

VI • contribuir para o fortalecimento do mercado de capillit, Ill'Ivés do
acréscimo da otêlrta de valores mobili*rios e da democratizaçlo da propriedade do
capital das empresas que integrarem o Proi\'ltrla.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°I? DE In'

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual °Deputldo:
I - sugere a outro Poder a adoção de providCncia, a raa1izaçlo do ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre amatéria do sua iniciativa
exclusiva:

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comisslles acerca do detenninado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria do iniciativa da CAmara.

§ I° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso NaciOllQ/.

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

PROJETO DE LEI N.2 673, DE 1999
( Dos Srs. Ricardo Benoini e João Grandão)

Define a responsabilidade civil das instituições financeiras e
..presas de crédi to nos casos de assal to e dá outras
providências.

(APENSE-S~AO PROJETO DE LEI NO 3.264. DE 1997)

O CONGRESSO lIoACIONAL decreta:

Art. 1°. As Instituições Financeiras e Empresas de Créditll serão
responsáveis, civilmente, pelos danos psicofisiolôgicos e/ou patrimoniais
soliidos dentro de suas dependências, por seus usuários e empregados, em
virtude de assalto ou tentativa de assalto.

Parácrafo Único. Entende-se como assalto as figuras penais previstas nos
artigos 155 e i57 do Decreto-Lei nO 2.848140.

Art. lO, A responsabilidade aludida no artigo anterior independe da
comprovação do dolo ou culpa da Instituição Financeira ou Empresa de
Crédito.

Art. 3", A indenização pelos danos psicofisiolôgicos e/ou patrimoniais
soliidos será arbitrada pelo JIÚZO competente, de acordo com sua gravidade.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Os assaltos a Banco, infelizmente, fazem parte do cotidiano do cidadão
brasileiro. A violência é cometida contra o Banco, que por ser pessoa jurídica
nada sofre, a conrraslo sensu. os valores subtraidos são reembolsados. O
mesmo não ocorre com O cidadão, seja empregado do Banco. seja cliente.

O sistema de proteção a roubo. assalto e furto cómetido dentro da
agência bancária não tem funcionado adequadamente. O fato é incontestável.

A grande maioria dos assaltos resulta em prejuizos à vida humana, seja
00 aspecto psicolôgico, seja no aspecto fisico e até mesmo com a perda da
vida.

A legislação pàtria, neste sentido. possibilita discussões judiciais que às
vezes arrastam-se por anos a fio, discutindo quem deve indenizar a vitima.

Assiro, esta proposta de /ege ferenda tem por escopo responsabilizar
civilmente estas empresas, mediante papmento de indenização às vitimas de
assalto dentro de suas dependências

É certo que neste caso deve ser aplicada a responsabilidade objetiva,
pois diante da teoria do risco, os bancos representam empresas especializadas
de prestação de serviços, a quem cabe a manutenção da segurança ao püblic? e
a l'CSJlOIIIIbilizaçlo peja falha ou ausência de sistema de segurança. Assun,
independentemente do fator culpa, deve a empresa assumir o risco da prestação
do serviço.

OI danos sofridos e que devem ser indenizados, abrangem não apenas os
pIlI'imoniais, mas também OI pslcoftslo\óf:icos, tendo em vista que 05 assaltos
podem aerar sequelu não apenas rlsicas, mas sobretudo psicolôgicas,
caracterizada por trawnas em decorrência de pertubação do sistema nervoso.

Multo etnbora o lermo assalto esteja mais diretamente ligado à figura
penal do roubo,a ineludo do crime de furto neste coru:eito deu-se pelo fato da
palavra uaalto ser. cotidianamellte. usada pela população e meios de
c:oatIlIIicaçIo, para definir a questão do furto e do roubo nos estabelecimentos
blnciriose de crédito. . "

Definindo o conceito da palavra assalto, o Vocabulário Jurídico, de
JlIáçido e Silva, Volwne I, página 211, 3° Edição, assirol>ofaz:
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......Em sentido especial. assalto tem o significado de expressar o ato
pelo qual se penetra em local. cujo acesso não é Ii\Te ao assaltante.
para nele praticar ato criminoso: assun se diZ do roubo. praucado em
propriedade alheia:'

E mais adiante esclarece:

.• O assalto. que tanto pode ser promovido por uma pessoa. c?mo por
um banco. se caracteriza sempre pela violência praticada. seja sobre a
coisa. seja sobre a pessoa. seja para o roubo. seja para a ofensa
pessoal e fisica ao assaltado:'

Também dentre as várias conceituaçães fornecidas pelo Ilustre Aurélio
Buarque de Holanda em seu Dicionário da Lingna Portuguesa. 2' Edição
páginas 182 e 183 temos:

.• ASSALTO - 1. Ato ou efeito de assaltar: investida impetuosa:
arremetida. assaltada. 2. Ataque inesperado e com emprego de força.
com o fito de roubar. sequestrar. etc.: 3. Ataque sllbito e violento.
brutal. seja fisico ou pSlquico:..:·

Finalmente. \lsa o presente projeto. tomar obrigatória a resp~nsabilidade

que O próprio Poder Judiciário já vem atribuindo ás Instituiçães Fmancerras e

de Crédito. passando a ser devida indenização não apenas nos casos em que
comprovada a culpa do estabelecimento financeiro.

Sala das Sessões. em 20 de abril de 1999

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

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE ESPECIAL

TÍTULO II
Dos Crimes Contra o Patrimônio

IJI - com emprego de chave falsa:
IV· mediante concurso de duas ou mais pessoas, ,
§ 5° A pena é de reclusão de três a oito anos. se a subtração f~r de veIculo

automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o extenor.
• § S'acreJCIdll pcla Lei n"9•./26. de 2-1 12 1996.

TiTULO II
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO 11
Do Roubo e da Extorsão

.~. .
Art. J57 - Subtrair coisa móvel alheia. para si ou para outrem. ~edlante grave

ameaça ou violência a pessoa. ou depois de havê·la. por qualquer meIO. redUZido a
impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão. de 4 (quatrO) a 10 (dez) anos. e multa. .
§ lONa mesma pena incorre quem. logo depois de subtraída a coisa, e~prega

violê~cia contra pessoa ou grave ameaça. a fim de assegurar a impunidade do cnme ou
a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2° A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça eexercida com emprego de arma:
\I - se há o COllCurSO de duas ou mais pessoas:
1ll - se a vitima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal

circunstância:

IV - se a subtração for de veiculo automotor que venha a ser transportado para
outro Estado ou para o exterior:

• Inc/SIIIVacresCI/lo pela Lei n' 9.426. de U 12 1996.
V - se o agente mantém a VÍtima em seu poder. restringindo sua liberdade.
• Incl.<o r acreSCIda pela Lei n' 9../26, de 2./ 12 1996.
§ 3° Se da violência resulta lesão corporal grave. a pena é de reclusão, de sete a

quinze anos. além da multa; se resulta morte. a reclusão é de vinte a trinta anos, sem
prejuizo da multa.

• § 3'cllm redaçãll dada pela Lei n' 9.-126. de U 12 1996.

PROJETO DE LEI N2 675, DE 1999
( Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre a qest~o da Area de Proteção Ambiental (APA)
Jericoacoara, e dá outras providências.

(hS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE REDAÇIlO (ART. 54) - ART. 24.
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei transfere a gestão da Área de Proteção (APA)
Jericoacoara. localizada nos municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz e criada
pelo Decreto nO 90.379, de 29 de outubro de 1984, para o Poder Executivo do
Estado do Ceará, nos tertllOl\ que especifica.

Art. 2" Fica OPoder Executivo do Estado do Ceará responsável pela
gestão da APA Jericoacoara.

§ 1° Incluem·se nas atividades de gestão. pa~ os efe~os d~ta lei, a
administração. o custeio. a fiscalização e a aplicação de sançoes admmlst~tlvaS.

§ 2" O Poder Executivo do Estado do Ceará designa"!, o órgão
estadual competente pela execução do disposto no capul. ,

§ 3" O órgão de q~e trata o parágrafo anterior poderá finnar ~n:,énios
com entidades públicas ou privadas com vistas ao cumprimento de suas alri~iç6es.

CAPÍTULO I
Do Furto

- Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem. coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. e multa.

'§ 1° A pena aumenta-se de um terço. se o crime é praticado durante o repouso
noturno.

§ 2° Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada. o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detençào. diminui-Ia de um a dois terços, ou
aplicar somente a pena de multa.

§ 3° Equipara-se á coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha
valor econômico.
- Furto qualificado

§ 4° A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. e multa. se o crime é
cometido:

I • com destruição ou rompimento de obstáculo á subtração da coisa:
11 • com abuso de:Cllnfiança ou mediante fraude. escalada ou destreza:.

cientifico:

Art. 3" AAPA JeriCoacoara tem por objetivo proteger e preservar:;

I . os ecossistemas de praias, mangues e restingas;

li-as dunas:

111 - as .fonna~ geológicas de grande potencial paisagís~ e

IV - a biodiversidade local.
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medidas:

Art. 4' A APA Jericoacoara tem a seguinte delimitação geográfica:
partindo do ponto P-OO de coordenadas geográficas latitude 2"50'15" sul e longitude
40"34'00" oeste sItuado na foz do Riacho do Balseiro. na Barra do Guriu, segue a
montante pela margem esquerda do referido riacho até a confluéncia com a Lagoa
do Carapeba onde está localizado o P-O1 de coordenadas geográficas latitude
2"50'20" sul e longitude 40'32'50" oeste; deste ponto segue 76" rumo SE a distância
aproximada de 3A50m até o alto da Testa Branca onde está localizado o P-02 de
coordenadas geográficas latitude 2"50'45" sul e longitude 40'31'10" oeste; deste
ponto segue COm 85' rumo SE á distância aproxImada de 2.1 OOm até a ponta sul da
Lagoa Grande onde está localizado o ponto P-03 de coordenadas geográficas
Iatttude 2"50'50" sul e longitude 41J029'50" oeste: deste ponto segue rom 78° rumo
NE a distáncia aproximada de 4.950m até o ponto P-04 de coordenadas geográficas
latitude 2"50'20" sul e longitude 40"27'15" oeste localizado no norte da Lagoa Gijoca;
deste ponto segue com 79" rumo NE a distância aproximada de 4.300m até o ponto
P-05 de coordenadas geográficas latttude.2'49'55" sul e longttude 41J025'OO" oeste;
deste ponto segue com 29" rumo NO á distância aproximada de 2.700m até a praia
do Desterro onde está localizado o ponto P-06 de coordenadas geográficas latitude
2'48'40" sul e longItude 41J025'45" oeste: deste ponto segue rumo oeste pela linha
eolIteira contornando o continente á distância aproximada de 21km até encontrar o
ponto P-DO marco Inicial desta descrição.

Art. 5° Na gestão da APA Jericoacara serão adotadas as seguintes

. . I - zoneamento, que indique em cada zona os empreendimentos e
atlV.'da~es que poderão ser implantados. bem como as respectivas restrições e
I?rolblçoes, a ser elaborado pelo órgão de que trata o § 2" do art. 2' e aprovado pelo
orgão colegiado estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente;

\I - utilização de instrumentos legais e de incentivos financeiros
governamentais. para assegurar a proteção de zona de Vida silvestre. o uso racional
do sold e a aolicação de outras medidas referentes á salvaguarda dos recursos
ambientais. sempre que conSideradas necessárias:

111 - aplicação de medidas legais e administrativas destinadas a impedir
ou evttar o exercicio de atividades causadoras de poluição ou degradação ambiental:

IV - implantação de um programa permanente de educação ambiental.

.. Art. 6' Nas áreas urbanas. o plano diretor previsto no art. 182 da
ConstitUiçãO Federal e a legislação dele derivada deverão prever no mínimo as
restrições e prOIbições constantes do zoneamento da APA. ' ,

Art. 7' Poderão ser proibidos ou restnngidos na APA Jericoacoara, ou
em suas zonas. por melO do zone~mento:

., - o uso de veiculos automotores:

. \I - a construção, a ampliação ou a reforma de edificações para
quaIsquer finalidades:

111 - o parcelamento do solo urbano:

IV - a movimentação de terra:

V - a retirada de a;eia. argila ou qualquer tipo de substância mineral;

VI - o uso de agrotóxicos;

. _ VII - as atividades de recreação potencialmente causadoras de
polUlçao ou de degradação ambiental. ou que possam Vir a causar modificação da
paisagem local;

. VIII '- a instalação. "li ámpliação e o funCionamento de atividades
econõmlcas ou ~mpreendimentos"potencialmente causadores de poluição ou de
degradação ambiental, ou que possam vir a causar modilicação da paisagem local.

Art. 8' O zoneamento estabelecerá zonas de vida silvestre destinadas
prioritariamente, á salvaguarda da biota. abrangendo as formações de dunas, o~
I~gos e lagoas, os manguezais. a formação geológica denominada "serrote" e as
Areas de Preservação Permanente de que trata o art. 18 da Lei nO 6.938, de 31 de
agosto de 1981.

_ Parágraló único. Nas zonas de vida silvestre. não será permttida a
construçao de edificações. exceto as destinadas á pesqUisa e ao controle ambiental.

Art. 9° O licenCiamento ambiental na APA de JericóãcÕám' sefá
realizedopelo. órgão 'dequs ,trata' o §.2!' do art.' 2',. sem prejuízo das licençils
eXl\lrv~ pelq'p~erp,VBlico punic,iP!l1. '

i'árágrafo único. klidl!l1~ ambiénlal, para:parcelamento do solo .urbano
dep80d,er,á de aprovl!Ç!io ?e,estudo prévlÇ de, li;Ilpa.ct9 amçlentai.,

. ·Art,10"Q órgã9de que trata.o § 2f' .do,~rt.'~,é respoosáV!!l,no.que
re.soelta a )[l1pa~o. ambi"!1talna,APf.,Jllri"l',acara" I/B!a.fi.~lização ,dos, serviços
publicos de abás1ecimehto d'água: cOletâ e 'tràtàrt\ehto 'dê Ssg61os, é êoIéta e
dispoSição final de resíduos sólidos.

Art. 11. Sem prejuízo das sanções penais e da obrigação de reparar o
dano ambiental, as ações ou omissões que violem~as normas de funCionamento da

'lS.'PA Jencoacoara serão pUnidas com as sanções previstas na lei que disponha
sobre a política estadual de meIo ambiente.

Art. 12. Os investimentos. públicos e pnvados. e a concessão de
financ18mentos e incentivos da Administração Pública destinados á área da APA
Jericoacoara compatibilizar-se-ão com as dispOSIções desta lei e com o zoneamento
de que trata o inCISO I do art. 5°,

Art. 13. Esta lei entra em vIgor em quarenta e cinco dias contados da
data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Criada pelo Decreto n' 90.379, de 29 de outubro de 1984, a Área de
Proteção Ambiental de Jericoacoara. situada integralmente nos municípios de Jijoca
de Jericoacara e Cruz, ambos no Estado do Ceará, foi inicialmente administrada pela
então Secretana Especial do Meio Ambiente - SEMA - e. no período 1989190, por
meio de convênio, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará - SEMACE.
Desde 1991, a APA vem sendo gerenCiada com base em instruções normativas
editadas pelo Instttuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA -. o que prejudica sobremaneira a eficiência de sua gestão.

Um dos principais problemas hoje verificados decorre do fato do
IBAMA não possUIr os recursos e a estrutura instttucional para dotar a Vila de
Jericoacoara de condições mínimas de habitabilidade, como energia, água,
comunicações. saúde. educação. educação. segurança e transporte. entre outras.
invlabilizando-se o acesso da comUnidade a elementos básicos da cidadania.

A SuperintendênCIa Estadual do lBAMA sequer possui autonomia
admínistratlVa plena para licenCiar obras ou atividades de infra-estrutura na APA, o

-"e faz com que tenham que ser encaminhadas a Brasília vários processos. Tal fato
gera processos de Iicenciamenio demaSiadamente longos. prejudicando a todos.
Não raro. em virtude desse problema, recaem sobre a administração estadual
acusações de omissão ou descaso em relação á população local.

Jericoacoara. pelas suas belezas cênicas impares, tem-se tomado o
mais importante centro de atração turística do Estado do Ceará, embora deixe mutto
a desejar em termos de infra-estrutura. Essa lacuna somente pode ser sanada por
meio da ação governamental de uma esfera de poder mais próxima dos problema,
ou seja. o Estado do Ceará. Do periodo em que a SEMACE administrou a APA, data
toda a infra-estrutura existente atualmente na Unídade de Conservação.

O interesse do Estado do Ceará em assumir a gestão da APA
Jericoacoara é eVidente. ,Mesmo com a Unidade de Conservação sendo
"dmlnlstrada pelo IBAMA. o governo estaduai tem constantemente buscado tirar a
area do abandono. seja meal8nte a !Oclusão da mesma em prligramas como o
PROURB e o PRODETUR. seja pela Instalação de Infra-estrutura como a rede de
energIa elétrica subterrânea. '.

Entendemos que ao IBAMA deve caber a gestão, essencialmente, das
Áreas de Proteção' Ambiental que abranjam em sua delimilação mais de uma
Umdade da Federação. córôo, por exemplo. as APAs de Ib18paba. da Chapada do
Aranpe e do Delta do Parnaíba. J

Pelos motivos expostos, apresentamos a presente proposta de
transferência da gestâo da APA Jencoacoara para o Estado do Ceará, medida que
assegurará áquela porçãci do território cearense uma ação governamental mais
eficiente no controle ambientai e. também, o resgate da plena cidadania da
comUnidade !0?"1.. . ,'" ,

Diante da importância da matéria. contamos com o pleno apoio de
nossos i1ustres'Pares ni'aprovação,do projeto de lei.

Sala das Sessões, em ? O de A'-r1'<1 de 1999

Depu~L*=o

'. "LliGISLAÇÃO CiTÂnA ANEXADA PÊLA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

•• ('~'<'- "'''1
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..................................................................................................; .
CAPiTIJLO 11

Da Política UrIwla

Art. 182 • A política de dcsenvolvúncnto urbano. excwlllda pelo Poder Público
municipal. confonne diretrizes gcraís flX&das em lei. tem por objetivo onI_ o plcllo
desenvolvimento das funções sociais da cidade e pnntir o bcm-elltar de scius
habitantes.

§ 10 O plano diretor, aprovado pela CàmIra Municipal, obriProrío pIQ 'cidlldcs
com mais de vinte mil habitantes. é, o ínsuumcnto bàsico da poIitica de
desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 20 A propriedade urbana cumpre sua funçio social quando lIClIdc Iiscxi~
fundamentais de ordellllÇ6o da cidade expressas no pllllo diretor.

§ 3° As desaproprillÇÕCS de imóveis UJbanos serio feitas com prévia e jlllla
indenização em dinheiro.

§ 4° É facultado ao Poder Público municipal. mcdiInIe lei especifica pera iia
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei fedcral, do JIRllII'ÍeliriO do solo
urbano não edificado, subutilizado ou nio utilizado, ljuc promova seu 8dequado
aproveitamento, sob pena, succssivllltlCllte, de:

I • parcelamento ou cdificaçio compulsórios;
11 • imposto sobre a propriedade prcdi81 e icíritorial urbana progressivo no tempo;
m . dcsapropriaçio com pagamento mediIIlCe tíllllos da divido pública de

emissão previantente aprovada pelo Senado Federal. com'prBzo de resple dc are dez
anos. em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real dlt ÍIldeIliZIÇiO
e os juros legais.

LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1911

DISPÕE SOBRE A i'OLlnCA NACIONAL 00 MEIO
AMBIENTE. SEUS FINS E MECANISMOS DE
FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

..................................................................~ .
Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambien&c

Art. 18 • São transformadas em rcscrYas ou estaçlics CCCJIóIiçIs, sob a
responsabilidade do IBAMA. as florestas e as dct1Iais fólmas de~ lIItUr&i de
preservação pennanente, relacionadas no art. 2" da Lei n" 4.771, de IS de sccembro de
1965 • Código Florestal, e os pousos das aves de arribaçAo protegidas pat. _vênias.
acordos ou tratados assinados pelo Brasil com OUlnlS nações.

Parágrafo único. As pessoas fisicas ou jurídicas que, de qualquer modo,
degradarem reservas ou eslaÇÕCS ecológicas. bem como outras áreas declaradas como
de relevante interesse ecológico, estão sujeilaS às penalidades previstas 110 ut.l4 dcsla
Lei.

DECRETO N° 90.379, DE 29 DE OUTUBRO DE 19(14

DISPÕE SOBRE A IMPI..ANTAÇÃO DE ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE
ACARAÚ, NO ESTAOO 00 CEARÁ. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° • Sob a dcnominaçio de APA JcricoacoIra, fICa declil"ada irea de
Proteção Ambiental, a região simada no Município de Acaraú, no EIlaIIo do Ceará,
com a delimitação geo<m\fiea constante do art. 3°. deste Decreto.. '.,.- '\
••• , , 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Do Sr. FnlreJúalor)

Transforma em dJ.dito Educativo cinqüenta por cento dos d'bito.
fiscais de inst~uiçõe. edueacionais s.. fins, luçrativo••

, .

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 2.240. DE 1996)

An. 1" Pod.... ser transformado em receita peIlllUtivel '"'

favor do Programa de Cridito Educatlvo 50% (cinqllenta por cento) doi
dMIlIos liIeais de inslltuiç6es edueacIonail um fInllucrallYol. na forma deeIa
Iej.

AIt. 2" A inItilulçio edueacional intlAllsada na COIlCIIdo
lIlIcierã à~ di lt--. FedIAII de .ua cln:unaeriçto o tolaI do dtbllo
a Itr processado .. Iplieado no CridiIo Edueallvo.

Parãgralo único. ApóIa verilieaçio do debllo exlslente. lenIi
encaminhada ao Mini.l4rio da EdueaçAo • documentaçlo neeesdria ... o
reglstro do montanta a ser aplicado no Pregrama.

An. 3" O Poder Executivo regulamentá o dilpo.to nuta lei
em lrinIa dias.

JUSTIFICAÇÃO

A urg6ncia • iI ear6nc1a existente. na educaçlo no Brasil
evid.nciam-se pela escassez de rec:uIllOS aplicado. nelH setor prImonIlaI ao
desenvolvimento do Pail.

Com esteio no próprio P/llllI8In& de Metal do GcMmo •
rauallando o principio da compenlaçlo. este Projeto tem o objetivo de dftclonar
mais recursos para o Programa de Crédito Edueativo, favorecendo o PoclIr
P6bllco. que aleança'" aulomalieament. rlCUIlIOS para apoiar oa alunos
earantn. e. por outro lado. ai empre... no pagamento d. lual obrIg8ç6eI

lribulárial

Na prática. o Pod.r Público esta... rellÜZllndo a IUI pollllea
de Cr6diIo Educativo. pois OIlllCUrso. qui Iriam para o TelOUro e poetarIonnenlI
,lltomarlam p.ra iI edueaçIo. neslI caIO. irlo diretamente para esta. HIl\ haver

gntos desnecenáriol com a burocracia estatal.

PROJETO DE LEI N: 677, DE 1999
( Do Sr. Freire Jú.lor )

Dispõe sobre a fixaçlo do. valores da. eontribuiç6e. anuai••
eultas di.ciplinare.. taxa. e ..cluaantoe devido. .. entidades
de fi.calixaçlo d. exere~cio profissional. e di outra.
providlncias.

(APDll-SE- AO'-PIIOJ&TO-DI LII N' 5.169. DE 1990)

O CongI'llIO Nacional decraIa:

An. 1" Etta Lei traia da fIxaçIo dai contribuiçllH. 1'llUIIaI.
outros valoraa~ ia entidadH de llIcaIizaçIo do eXMCleio prolIaalonat

AIt. 2" O valor dai contrIlUiç6es anu" devldaa por
~ IIIlcu • jurkIicu .. entIdadll aiadaI por lei com lIIribuIç6er de
ftIealIzaçIo do .-c:lc:lo proftuionaI. as multai diIeiplinal'll • .. tuas •
lI'lICIlumInkII corratpllIIdent _1IIVIços~ peJa. lllIldadas liiio
llIIIlIIIe lxadoI 11M par6grafos 1". 2" • 3" cIetIte litigo. vedada • cobrInça de
quaisquer 1allaI.1IIlOIumInIos ou multai &16m doi pNViltollll8tllll.
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§ 1° Os valores das anuidades a serem pagas às entidades

até 31 de março de cada ano serão aqueles a que se referem os incisos I e 11
a seguir, sendo os pagamentos efetuados após esta data acrescidos de multa

de 10% e de juros de mora de 1% por mês de atraso.

I - pelas pessoas fisicas, 250 (duzentas e cinqUenta)

Unidades Fiscais de Referência· UFIR's;

11 - pelas pessoas juridicas:

a) registradas como microempresas ou empresas de

pequeno porte - 250 UFIR's;

b) demais pessoas juridicas. de acordo IXlm os

enquadramentos às seguintes classes de capital:

1. capital até 5.000 UFIR's - 500 URIF's;

2. capital acima de 5.000 UFIR's até 10.000 UFIR's -1.000

UFIR's;

3. capital acima de 10.000 UFIR's até 50.000 UFIR's -

1.500 UFIR's;

4. capital acima de 50.000 UFIR's ·2.000 IJFIR's.

§ 2° Os valores das taxas e emolumentos a serem pagos às

entidades, relativamente aos serviços e atos indispensáveis ao exercício

profissional serão os seguintes:

parâmetros a serem por eles estabelecidos, que considerem as peculiaridades

regionais dos fiscalizados, ou pelos Conselhos Regionais, se a outorga de tais

poderes lhes for concedida pelos Conselhos Federais.

Art. 6° É facultado aos Conselhos Regionais conceder

isençlo aos profissionais carentes, segundo critérios de verificaçio por eles
determinados.

Art. 7° O produto da arrecadação dos valores a que se

refere a presente Lei será aplicado de forma a cumprir, flelmente, as

finalidades institucionais das entidades.

Art. ao. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição foi sugerida pelo Conselho Regional dos

Representantes Comerciais do Río Grande do Sul, através do então Presidente

Fernando B. da Costa, que pretende, através de lei ordinária, fixar os valores

devidos a titulo de contribuição, taxas, emolumentos e multas disciplinares, ás

entidades de fiscalização de exercicio profissional, com vistas a provê-Ias de

recursos 'necessàrlos ao seu bom e regular funcionamento. Espero contar com O

imprescindlvel beneplácito dos meus ilustres Pares.

I - inscrição de pessoas físicas - 100 UFIR's;

11 - inscrição de pessoas jurídicas - 200 UFIR's;

11I - expediçãO de carteira profissional- 50 UFIR's;

IV - substituição de carteira ou expedição de 2' via - 70

UFIR's;

V - certidão - 30 UFlR's.

§ 3° O valor maxlmo aplicável a título de multas

disciplinares ás pessoas tísicas será de 1.000 UFIR's e ás pessoas jUrldicas

o~rá de 2.000 UFIR's, cabendo aos Conselhos Federais fixá·las dentro dos

limites e segundo critérios por eles estabelecidos, ou pelos Conselhos

Regionais, se a outorga de tais poderes lhes for co/]cedida pelos Con,selhos
Federais.

-v> ,..,s '-'
_'E'~"'"[~ '_

~~.ot·"Nl

PROJETO DE LEI N2 678, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

de 199.

§ 4° No caso de substituição da Unidade Fiscal de

Referência - UFIR's, os valores das anuidades, das taxas, emolúmentos e

multas a serem pagos ás entidades, relativamente aos serviços e atos

indispensáveis ao exercicio profissional serão atualizados pelo fator de

correção de impostos federais que vier a substituí,la, e, na sua ausência,

pelos mesmos fatores oficiais de aferição da inflação.

§ 5° No caso de extinção da Unidade Físcal de Re(é'rência

- UFIR, os valores refendos nos paragrafos antecedentes serão, corivertldos

para a moeda corrente nacional pelo valor da UFIR vigente para~mês de sua

extinção, e deverão ser corrtgidos a partir de enlão pelo mes,~o rator de

correção de impostos federais que vier a ser instituído, e, na jua ausência,

pelos mesmos fatores oficiais de aferição da inflação.

Art. 3° O recolhimento dos valores de que trata o arlÍgõ'jõ.

desta Lei será efetuado na rede bancária oficial da respectiva circunscrição

dos Conselhos Regionais, ou na sede dos mesmos.

Art. - 4° Uma vez recebidas as contribuições pelos

Conselhos Regionais, por depósitos bancários, deverão repassar as parcelas

que se destinam aos Conselhos Federais até o 5° (quinto) día útil do mês

seguinte ao do depósito.

Art. 5° Aos Conselhos Federaís é facultado conceder

descontos nos valores de que trata o artigo 1° desta Lei, segundo critértos e

Altera dispositivos do Decreto-lei n2 9.760, de 5 de setembro de
1946, que "dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras
providências" .

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI}

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O Decreto-Iei nO 9.760, de 5 de setembro de 1946, passa a
vigolár com as seguintes alterações:

"Ar!. 2°. 510 terrenos de marinha., em lImJI profundidade de 33
(trinta e Ires) metros, medidos horiroutalmente, para a porte da terra, da posiçio da 1inha do

oPreamar médio do ano anterior ao da publicaçio desta lei:

Ar!. 9". É da cqmpelência da Secretaria de Patrimõnio da UniJo 
SPU. a detenninaçio da posiçio das linhas de JlR'lII1U médio e da média das enchente!
ordinárias.

Ar!. 10. A determinação das linhas de que trata o In. 9" será feita a
vista de doetImen1o! e plJDtas de lUleIllicidlde inecusãveI, nos termos definidos em
regulamento, observadas as demais disposições deste de<:reto-Iei.".
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Art. 2'. Ficam mantidas as demarcações de terrenos de marinha e
acrescidos efetuadas com base na legislação vigente à época em que tenham sidu realizadas.

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

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei é uma reapresen~ do PL n' 2.073, de 1996, que não

chegou a ser apreciado por todas as ComISsões Permanentes a que foi distribuído, tendo sido
arquivado em 02/02/99, de acordo com o an. 105, do Regimento 1ntelno da Câmara.

Reconhecendo, entretanto, a relevãncia da mareria de que trata é que estamos fazendo sua
rcapresen~.

O objetivo deste projeto é alterar a atual referência legal para fins de demarcaçio

do. tenenos de mannha, fixada pelo Deereto-l", n' 9.760, de 5 de "lembro de 1946.

Tem-se hoje como referência o preamar médio de 1831, ou seja de mais de cento e

sessenta anos aOO. Tmta-se de um limite absolutamente injustificável, já que n"se periodo a
conformaçio fisica da costa brasileim foi bastante altemda pela formaçio de ntenos lIlllurais e
artificiais, fruto da inte... ocupaçio damogrifica no litoral brasileiro. Com C5S!S modifiCllÇÕC5,

toma·se extremamente dificil a ob!ençio da elementos confiáveis para a dema<eaçio, ..ndo
oponuno a e... respeito transcrever parte de brilhante voto proferido no ámbito do extinto
Conselho da Tems da União:

·Os documrm05 conslJlUúfos por mtmórlas. mOltOgraflm t tScrilUrtu n/ativas ao
ano df! 1831. ou que do m~smo se aprox""tm. quando obtldm. são. tm geral, inq;ncuos.

SubsidiO! valimeM. como canas ch aforamento th t~rn"os tk marinha. outorgados
no tempo do Impéno. são ,ncontrados com nlallYa jàcilidadr dptnas nas Capi(ols ou grandes:
cIlladu lUOI'dnlas.

Ar planlaS "'/ativas ao ano dt 18031. ou qUI do ",~smo S~ apl'OXinltlff. JXUsam a
comtitu,,.. tM gtra/. a docum~nlação "básica" para afixação da linha do ptYamtlr médio
doqv,/, ano.

Ora, fl(Jqu~/I tempo poucos t dtjicitnltS tram os /evanIDTMnt03 do /ilortll. ftitO! por
pI'OCISSOl UfHd;tos, pouco pncrsos t rJutnhat/os em ptl[fltM Isca/a. COlft o fim uptdal tk
nQ'I.'egaçõo. indJetmdo lào-.sOlMntt (J contorno do litoral. .tem: IfllQ7ttomento hipJOMimco I,

por CUlTO lodo. Q SUf»1:ficie do /iloral vem sofre1tdo conlÍltUOS tra1IS{onftaI;lJu. alt4rrmdo
cOlffP/ttD1Mnre o n/rwJ topogrdfico.

A.tsiIH. a orla marilima IndiCada em plantas anligru ou motúr/tOS pode lIcJo
corn.tpondcr IJ do pnomar midlo n/alIVo ao ano de sua jtltura. mas potkrá. no ,nlmlto.
como obslrvado intcial""n". Q VIr repnsf1Jtar. Im d/tilna hipó'tse. a linha do p7"Ul1IflJ1" m«lio
di J831. ljJIa'IÓO tSIa por ticmca ou docu1tvnlal niJo poua SI,. rlslllb.I.Cida." (CooIeJheiro
FRANCISCO BEHRENSDOF. Vem <m Proceuo Admiuistralivo, in Revi... de Dinilo
AdmiDistrativo, Vai. S9, illlCiro-março 1960, p. 48S). .

Alem da inexistCncia de argumentos quejustitlquem logicamente o limite de 1831, é

de se lembrar que o acelerado processo de urbanização, a par da demora no processo de

demarcação com base no Decreto-Iei de 1946, fez com que muitas cidades fossem crescendo ao

longo da orla maritima. Conseqüência disso e que existem atualmente inúmeras construções

sobre o que virá a ser demarcado como terrenos de marinha, edificações essas feitas sob a

prC5unção de constituírem negócios juridicos perfeitos, inclusive com contratos hípotecários do
sistema. financeiro da habitação.

Do ponto de vista da defesa nacional, a manutenção do preamar de 1831 é
iJllll1mente descabida. N= sentido, registre-se o posicionamemo favonlvel da Comissão de
Defe.. Nacional, quando da apreciação de projetos que propunham a altemção de tal limite
(Projetns de Lei n' 5.338, de 1990, e 21, de 1995). Com relação às questões ambientais
envolvidas, também, ja houve manifestação da Comissão de Defe.. do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias, que não se opôs a modificação semelhante a que C5Iá ..ndo proposta,

desde que continuem sendo aplicadas aos terrenos de marinha as nonnas ambientais referentes

às propriedad.. situadas na Zona Costelm, de fOlma geral (CL voto do Relator na apreciaçãn do
PL 21195). Da m..ma forma, pela ótica do sistema porDtário brasileiro, hoje mzoavelmente
dafinido, não há por que vinculá·lo ao preamar de 1831, que lhe é faticamente indiferente.

Por todas essas razões ..lamos propondo que seja altemdo o ano de referência por!

demarcação dos tenenos de marinha. Nosso intuito é buscar um marco mais anutl possível; daí

sugerirmos a adoçio do preamar médio do ano anteri<>r ao da publicação da lei.

Finalmente, tendo em vista <> principio da segumnça juridica, prerendetllos mantl:r as
demarcações efetuadas com base na legislaçio vigente quando da sua re::lizaçio. Esse m"",,<>
cuídado foi adotado quando da ediçio do Decreto-lei 9.760/46, que em seu ar!. 202 coa1irmou
as demarcaçõe. feiw com fundamento na legislaçãn que o antecedeu.

Tais sio n05SO. propôsitos, que espemmos ver acolhidos pelo Congrt~50 Nacional.

'~,"~=(rf D.&,m

~J~

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

DECRETo-LEI N° 9.760, DE 05 DE SETEMBRO DE 1946

DISPÕE SOBRE OS BENS IMÓVEIS DA UNIÃo E DÁ
OU1RAS PROVIDÊNCIAS.

TITULO I
Dos Bens Imôveis da União

CAPÍTULo I
Da Declaração dos Bens

SEÇÃO II
Da Conceituação

Ar!. 2° - São terrenos de JlIllrinha, em uma profundidade de 33 (trinta e tras)
metros, medidos horizontalmente, para a partç da terra, da posição da linha do preamar
médio de 1831:

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas,
até onde se faça sentir a influência das marés;

b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se façam sentir a influéncia
das marés.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das mirés é
caracterizada pela oscilação periô~ica de 5 (cinco) centímetros pelo menos do nivel
das águas, que ocorra em qualquer época do ano.

CAPÍTULorr
Da Identificação dos Bens

SEÇÃO II
Da Demarcação dos Terrenos de Marinha

Art. 9" - É da compet!ncia do Serviço do Patrimônio da Um.o (SPU) a
determinação da posição das linItas do preamar médio do ano de 1831 c da média das
enchentes ordinárias. .

Art. 10 - A detenninação será feita à vista de documentos e plantas de
autenticidade irrecusàvel, relativos àquele ano, ou quando não obtidos, à época que do
mesmo se aproxime.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO Im"ERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105. Finda a legislaiura, arquivar-se·do todas as prop<>siç3es que no seu
decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara c ainda se encontrem em
tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com parecelC5 ou sem el..,
salvo as:

[ - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
11 • ja aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da Repüblica.
Parágrafo único. A prop<>sição poderá ser desarquivada mediante requerimento

do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessIo
legislativa <>rdinária da legis1atuIa subseqdente, retomando a tramitação de5de O
estágio em que se encontrava.
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PROJETO DE LEI N~ 6.79, DE 1999
( Do Sr. Freire J ónior )

Dispõe sobre a apresentação do preso autuado em flaqrante à
autoridade judicial.

(Á COMISSl\O DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Acrescente-se ao ar!. 304 do Código de Processo
Penal- Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - o seguinte parágrafo:

"Art. 304 .

§ 4" Em qualquer hipátese e antes de se recolhido à
prisão ou de livrar-se solto, ou de prestar a fillllÇa. o
acusado, após a lavratura do auto de prisão, sem
imediatamente apresentado à autoridade judicial
competente.' (NR).

Art. 2'. Dê-se ao ar!. 309 do Código de Processo Penal _
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - a seguinte redação:

"Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá serpollto em
liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em tlagranlll e
da apresentação à autoridade judicial competente". (NR)

Ar!. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Com a presente sugestão pretende-se resguardar a
integridade da pessoa humana mesmo na situação em que venha a ser presa em
razão de flagrante.

A apresentação do acusado à autoridade Judicial
certamente acrescentará um cuidado maior no exercício da atividade policial.
Comisso não se pretende cerceá-Ia, ou diminuir o seu alcance, mas contribuir
para que a mesma. se .adeqüe a padrões de excelência próprios de um País
democrático. no qual as ações do poder público são pautadas pelo Estado de
Direito.

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTIJLOI
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. S' • Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

LXII - a prisio de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imcdiatImcntc lIO juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

§ 2" Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
deeonentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N' 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal

LIVRO I
Do Processo em Geral

TÍTIJLOIX
Da prisão e da Liberdade Provisória

Neste sentido, espera-se o apoio dos demais parlamentares

De fato. a proposta compieta a motivação constituinte, além
de ter amparo na Convenção Inter-Americana do Direitos Humanos, dentre outros
diplomas.

Destarte, com o presente projeto busca-se dar cumprimento
à tábua dos direitos e deveres individuais insertos no art. 5' da Consliluição
Federal, principalmente pela conjugação do inciso LXII, que determina a
comunicação de qualquer prisão ao juiz competente (sem prejuízo da mesma
comunicação à famiiia ou a pessoa indicada pelo preso), com o § 2º do mesmo
artigo, que lembra que os direitos e garantias expressos "não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".

à sua·aprovação.

"·'"''"''·~ir~.'"Q0Ij
'-(~1~T

de 1llll9.

CAPiTIJLO II
Da Prisão em Flagrante

Art. 304 - Apresentado o preso á autoridade competente, ouvirá esta o condutor e
as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que
lhe é feita, Iavmndo-se auto, que será por todos assinado.

§ l' Resultando das resPostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade
mandará recolhê-lo á prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e
prosseguirá nos atos do inquérito ou processo. se para isso for competente: se não o
for, enviarà os autos à autoridade que o seja

§ 2" A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em
flagrante: mas, nesse caso, com o coodutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas
que hajam testemunhado a apresentação do preso á autoridade.

§ 3' Quando o acusado se recusar a assinar. não souber ou não puder fazê-lo, o
aulO de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham
ouvido a leitura na presença do acusado, do condutor e das testemunhas.

Art. 309 - Se o réu se livrar solto. deverá ser posto em liberdade. depois de
lavrado o auto de prisão em flagrante.
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PROJETO DE LEI N2 680, DE 1999
(Do Sr. Freire Jú~ior)

Dispõe sabre a exploraçao de florestas na Amazõnia Leqal.

(AS COMISSOES DE AllAZONIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIOHAL; DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MIHORIAS; E DE
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional dacreta:

Ar!. 1° Na Amazônia Legal, a exploraçio da 1IoreIta
somente é permitida desde que permaneça com cobertura arbórea urna irea de
no mínimo setenta por da propriedede.

§1° Nas propriedades destinadas a atividades
agropecuárias, a derrubada de ftollllStas somente é pennilidll dentro doa limites
estabelecidos neste artigo..

§ 'Z' É vedada a exploraçio da ftofeIta que corresponda à
cobertura arbórea.

Art. 2° A exploração florestal aludida !lO artigo precedente
depende:

I - de autorizaçio prévia do Inslilulo Brasileiro do Meio
Ambiente e dos RllCUnlOS Naturaís Renováveis -IBAMA.

11 - da observãncia a planos técnicos da condu;io e

maloejo, elaborados por profissionais ou empresas habilitadas na forma da
legislação, bam como a normas estabelecidas pelo IBAMA para a atividade.

Art. 3° As pessoas físicas ou jurídicas volllldas pIn a

exploração florestal na Amazónía Legal obrigam-se a executar. caIO seja

necessário, o ftorestamento ou reftorestamento das propriedades exploradas.

§ 1° O ftorestamento ou reflorestamento:

I - deve ser feito com espécies típicas da regiicl.

11 - deve observar no que couber as instruções legais já

existentes sobre projeto de plantio, bem como as normas especí1lcas que o
IBAMA julgar necessárias para a região.

§ 'Z' Para ftorestamento ou reftorestamento, os projetoa
devem prever o plantio em quantidade suficiente p.... cobrir o COIlIUlTlO de
madeira, e em prazo compatível com a preselVaçio ftoleslale ecalógic8.

Art. 4° Na hipótese em que ocorra frllciClllarnento de

propriedades a partir da data da vig6ncia desta 1tIi. por motivo de venda ou
qualquer outro, permanece a obrigação da reservar com coberturII arbónJe. área
correspondente e pelo menos setenta por cento da exteMio total dlI~
antes do fracionamento.

Art.5 ° O dillposto nesta lei se aplica à lIorelIlII nativ8 ••
lIoresta formada em substiluiçio à nativa.

Ar!. 6° Toda açio ou omiuio, que importIIlnobIervtncia
desta lei quanto à exploraçiCl de floresta na regiio da Amaz6nillIAgal, COIlIlItui
infraçio sujeita às seguintes penalidades:

I - multa comlSpondente ao maior vaIor'de ~18gaI
por árvore nio plantada ou indevidamente abatide;

11 - apreensão do produto da infnlçio;

111 - interdiçio de operar.

§ 1° As penalidades menciOnadas neste ~ ~

aplicáveis separada ou cumulativamente.

§ 2" Compele ao IBAMA apuear estas penaIkt8des, l8lI\

prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Art.'" Esta lei entra em vigor na data de sua PIlblicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Preservar a Amazônia constitui, hoje. preocupeçio
llllIIeralizada de todos os que têm consciéncia civica, neste País. Em obedi6ncia

a esta consciência cívica eslamos apresentando a esla Casa projeto da lei que
visa a adoção de. instrumentos capazes de conduzir a medidas cada vez lIllIis
enérgicas, no sentido de disciplinar e frear as ações inadequadas e predGXial
que se praticam na Amazônia.

Podemos prever que as limitações ora propostas lUICilario
questões relacionadas éom o respeito ao direito de propriedades. Conv8m
registrar, no entanto, que as restrições pretendidas não constituem of1InIa 10

direito de propriedade, pois que este se sujeita necessariamente aos impellltiYos
dos interesses nacionais. Ora, defender a floresta amazônica significa acima de
tudo lutar pela preservação do palrimõnio nacional.

Confiamos que os nobres colegas parlamentaAII 16m do
problema uma visão além dos argumentos imedialistas que se poIUIlI

~. Esperamos que d6em acolhida a este projeto e posaamoa pugnar
juntos pelos objetivos por ele visados.

. ÍJ/..{ de 1ll99.

PROJETO DE LEI N2 681, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior)

Torna obrigatória a publicaçAo da letra do Hino Nacional e a
eata.pa da Bandeira Nacional nos cadernos escolares e d' outras
providAncias.

(AS COIlISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COm:RCIO; DE EIlUCAÇllO,
CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇIl.O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO 
ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os fabricantes de cadernos escoJ.es fic:.n

obrigados a publicar na capa, contrlICapa ou página diferenciada, a leUa do

Hino Naciooal, a estampa da Bandeira Brasileira ou mensagens de CSIlmuIo •

formaçio da cidadania.

Parágrafo único. Os fabricantes de cadetJlO5 talo 110

(cento e oitenta) dias para adaptarem seu processo produtivo à pmcnIe lei.

Art. 1:' O Poder Executivo rcguIamcntlIrá apr-* ~IIO

pnzo de 90 (noventa) dias., a contar da data de sua pubIiCllÇio.)

Art: 3° EsllÍ lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição objetiva divulgar o Hino e a
Bandeira Nacionais, proporcionando aos estudantes o acesso aos fundamentos
da naciolllllidade e o incentivo à fonnação de uma consciência civico.çidadl.

Como sabemos, são considerados Simbolos NKiooais
brasileiros o Hino Nacional, a Bandeira, o Selo e as Armas NKiooais,
confonne estabelece o § 1° do art. 13 de nossa Carta Magna.

Além do ordenamento constitucional, a Lei nO 5.700, de OI
de setcmÍlro de 1971, dispõe sobre a forma e apresentação desses S!mboIoI
Nacionais. É essa a legislação infra-constitucional que estabelece as
ClnCIaisticas desses símbolos, bem como a forma adequada de sua~
em diferentes momentos, de tal maneira que seja preservado o sentimeIISo de
respeito e patriotismo com que eles devem ser considerados por todos OI

brasileiros.
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Essa mesma lei preceitua, no seu art. 39, a dctcnníDaçIo
para que os Símbolos Naciooais, em especial a Bandeira e o Hino, seja
incorporados como objeto de estudo do processoens~ nas
escolas, com o objetivo de fOIlllllÇ5o da cidadania c;Ie llIlIiSOS educandos.

"É oqllt6rio o auiIIo • Rsa1Io
~ do sipific4do d. BlIlIidrtl NaciD,," berrt co-. •
ctUf10 ~ dlli,,~od. letn tio Hbro NIICÜHf. _
to4Ds os~ • ..", pi6&w ..
JMrticIllMt!s, do prillttliro DII Uf'I"tIo grPL "

Essa proposiçio legislaIiva vem, pois, ao CllCOlIlro deae
dispositivo legal 80 delenninar a obrigatoriedade para que os f'abriCIIItCS de
cadernos escolares ímprimam, na capa ou contracapa desse malcrial, a letra do
Hino Nacional, a estampa da Bandeira Nacional ou mensagens que fomentem
à prática da cidadania em nossas crianças, adolescentes ejovens.{\

Uma análise critica do material escolar, disponibilizado 110

mercado e utilizado nas escolas, pemrite-nos concluir que os cadernos
veiculam, geralmente, apelos eróticos e desenhos de mau gosto. Só
eventua1mente, encontram-se estampas alusivas à arte e à paisaps da
natuteza No mais das vezes, as gravuras são um constante estimulo ao uso do
finno, às bebidas e à moda massificada da sociedade de conswno.

As atitudes fotografadas nas estamparias dos cadernos
exploram um relacionamento pouco respeitoso entre os adolescentes, em
especial, exibindo jovens de ambos os sexos como objetos sexuais.
Pergunta-se: por que não utilizar esse espaço dos cadernos escolares para o
conhecimento dos Símbolos da nacionalidade e que são tão desconhecidos de
muitos brasileiros? Por que não tornar a escola o espaço privilegiMo do
exercicio da cidadania, mediante mensagens que levem nossos educandos a
uma atitude critica e consciente de nossa realidade social?

Com essa iniciativa pretendemos, em última instAocia, a
formação de uma consciência cívica, que começa, desde cedo, na escola, e
que contribui, efetivamente, para a construção de uma sociedade mais
democrática e cidadã.

LEI N· 5.700, DE 01 DE SETEMBRO DE 1971

DISPÕE SOBRE A FORMA E A APRESENTAÇÃO DOS
SíMBOLOS NACIONAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS.

CAPíTULO VII
Disposições Gerais

An. 39 - É obrigalório o ensino do desenho e do significado da BIndeira
NaciOllll, bem como do canto e da interprellÇio da letnl do Hino Nacional em IOdos
os estabelecimentos de ensino, públicos ou paniculares, dos primeiro e seaundo ar-.

PROJETO DE LEI N~ 682, DE 1999
( Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre a obriqatoriedade da instalaçlio de p4ra-raios nos
locaia que detemina e dá outras providlncias.

(AS COHISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE REDAÇIlO (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

An. 1· Em locois onde há ocorrência de c:oncentraçlo bumana ou
propícios ao fenõmeno de descargas elétricas atmosféricas é obriptÓrio o emprqo de
pila-raios.

P~fo UDlCO. O emprego de píla-raios ocorrerá
necessariamente em escol.., hospitais, praças, campos de futebol. esládios, clubes, casas
de diversJo, casas de espetáculo. parques de diversões, ginásios de esportes e sboppina
ccnters.

An. 2" As especificações do para-raios e os procedimenloo pua
sua iustalaçio e manutençio deverio estar de acordo com as normas tccnicas expedidas

pelo órsJo federa.l compelente do Sistema Nacional de Metrolosia, NormaIiDçIo e
Qualidade Industrial referentes a esse equipamento.

§ I· Sio responsáveis pelos equipamentos e pela respectiva
manutenção os propnetãrios. síndicos. administradores ou seus substitutos legais, desde

que devidamente cadastrados no Corpo de Bombeiros.

Sala das Sessões, em

Deputado

§ 2" A manutenção dos equipamentos deverà ser confiada a
profiS5ionais ou fino.. de manutençio legalmente habilitados e autorizados pelo Corpo de
Bombeiros.

§ 3· A manutenção de rotina deverà ser feita, obriptoriamente,
em intervalos rel1"lares, conservando em perfeito estado os equipounentos utilizados.

An 3· Os Corpos de Bombeiros deverão fiscalizar todo e qualquer
imóvel ou estabelecImento e. quando neceS5ário. expedir notificação e aplicar pena de
multa ou interdição, na forma desta lei.

"LEGISLAÇÃO CITADA A:"iEXADA PELA
COORDE:"iAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

• , ••.o •• , , ••••••••••••., ..

TiTULO 11
Dos Direitos e GarantÍas Fundamentais

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

CAPiTULOIII
Da Nacionalidade

............., , , " .. , , "., .

An. 13 - A Iingua ponuguesa é o idioma oficial da República Federativa do
Brasil.

§ I" São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as annas
e o selo nacionais.

§ 2" Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderio ter simbolos
própnos
.......................................................................................... , .
.... , - ,', , " , " , ,···· •••• • ..• .. ···,········ ..• ..• , ••••h ••

§ 1· Os Corpos de Bombeiros deveria manter cadaslro de
profissionais e finnas capacitados para i"""lar e realizar a manutençio dos equipamentos.

§ 2" Os Corpos de Bombeiros emitiria Certificado de Aprovaçio

aos estabelecimentos que julgarem habilitados na prevençio de acidentes por descargas
almosféricas.

§ 3· Aos oficiais Bombeiros-Militares investidos em funçio de

fiscalizaçio compete. observadas as fonnalidades legais. ,istoriar qualquer imóvel 011

estabelecimento e exillÍr documentos relacionados i insra1açio e à manutençlo do'
equipounento.

§ 4· Uma vez detectados perigns iminentes ou pmblemas de
ordem tecnica, consttutiva e de manUlençio, no ato de vistoria a que se refere o JlII'ÍIIÚO
terceiro deste artiao. o Corpo de Bombeiros detemtinará. de imediato, a adoçIo das
provi~ncias que julgarcabiveis e estipularà prazos para a sua efetivaçio.

An. 4· O aio cumprimento das disposições desta lei sujeitará os
inlialGRs i' multa de 10 (dez) salários' millimos. ficando a 'rel~ia sujeita à
duplic:açio da multa e i inten1içio do estabeleclmemá.
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An. 5(> o Poder Executlvo ~cgulament,1r;) esta lei no prazo de

de 199.

A Anatomia é matéria obrigatória no currículo minimo dos
cur.os de Odontologia. sendo imposslvel obter-se um bom aprendizado sem que
haja ensinamento prático no cadáver ou em peças anatômicas dele oriundas.

LEI N" 8.501, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1992

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CADÁVER NÃO
RECLAMADO, PARA FINS DE ESTUDOS OU
PESQUISAS ClENTÍFICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

!'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA l'ELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Assim, nada mais Justo do que a inclusão das Escolas de
Odontologia na destinaçllo dos cadáveres, prevista no art. 2" da Lei n" 8.505, de
30 de novembro de 1992.

JUSTIFICAÇ,i.O

An.6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Não hà duvida de que o Pais necessita, com W'gência. de

legislação que estabeleça mecanismos de segurança que possam propiciar maior

tranqüilidade á população. em especial nos estabelecimentos em que se concentra grande

numero de pessoas. Não são poUGllS as catástrofes que. diariamente. freqüentam os
noticiârio5 naCionaiS. k~nde parte delas' e\'itáveL se medidas de prevenção fossem
adotadas. com enfase na fiscalização de carãter preventivo,

Solicitamos. por isso. o apoio dos nobres Pares p."na a aprovaçào

da presente proposição. ;.'::~~s:i~sms~;nq~ue.sti~~~.el :~:.~.
( L· '
\ ,TU).,,-· \

Dep .do Frelf Jumdr
I i
; :

noventa dias.

o Brasil não possui, ainda, legislação federal que obrigue 3

Instalação de pãra·raíos em locais vulneráveis a descargas atmosféricas. como fonna de
prevenção de acidentes resultantes desse fenômeno. Isso se deve. em pane. ao
desconhecimento do numero significativo, porém mijito pouco diwlgado, de óbitos

causados pela descarga elétrica proveniente de raios.
Para se ter uma idéia da gravidade do problema em questão, basta

saber que, somente em 1993, foram notificados 211 óbitos resultantes deste tipo de

acidente. O fato de 170 das pessoas vitimadas serem do sexo mascuhno e de o maior

número de ocorrencm5 haver Sido registrado na zona rura~ demonstra ainda uma relação
direta entre o local e o tipo de trabalho e li. vulnerabílidade a acidentes desta natureza.
Além das' perdas humanas, há que se levar também em conta os danos materiais
consideraveis dai decorrentes, sobretudo por cauda de incêndios. Acrescente~se a isso os
prejuizos advindos da intenupção da transmissão de energia e de outros serviços

essencíals.

PROJETO DE LEI N2 683, DE 1999
( Do Sr. Freire Júnior)

Altera a redação do artigo 22 da Lei nSi! 8.501, de 30 de novembro
de 1992, permitindo a utilização, pelas escolas de Odontologia,
de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas.

Art. 1° - Esta Lei visa disciplinar a destinação de cadáver não reclamado junto às
autoridades públicas. para fins de ensino e pesquisa

Art. 2° - O cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de
trinta dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de
pesquisa de caráter cientifico.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONS'I'I'I'UIçAO
E JUS'I'IÇA E DE REDAC10 (AR'I'. 54) - AR'I'. 24, lI)

o Congre••o Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N2 684, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Arl1° O art. 2" da Lei 8.501, de 30 de novembro de 1992,

pa••a a vigorar com a seguinte redaçAo:

"AIt. 2." O caddwtr "'0 reclamado junto às
autoridades pClblicas, no prazo de trlnltJ diIJa, poderá ser
destinado IIs eacolas de Madicina /I de Odont%gill, para
fins de /lnsino /I de pasquiso de corátorcitmtIfico."

Obriga os hospitais, casas de saúde e estabelecimentos
::~~~~~~~~s a manter enfermeiros diplomados nas condições que

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇãO
E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54) - AR'I'. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

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

Art. 1° Os hospitais, casas de saúde e outros
estabelecimentos assemelhados, prestadores de serviços de assistência à saúde,
são obrigados a manter enfermeiros de nivel superior nos seus quadros de
funcionários, nas proporções recomendadas pelos órgãos técnicos de saúde.

Art. 3° Revogam-se as disposiçOes em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Parágrafo único. A presença dos profissionais de que trata

o "caput" deste artigo é obrigatória durante todo o horário de funcionamento do
estabelecimento.

Este projeto resulta de 'opelos que me foram enviados pelo
Conselho Federal de Odontologia e pelo Colégio Bra.i1eiro de· Clrorgia e
Traumotologia Buco-Maxilo-Focial.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçllo.

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

JUSTIFICAÇÃO

Ju.tifica..... a alleraçllo pelo fato de ser absolutamente
imprescindivF.I.•o estudo da Anatomia Humana noS cursos de Odontologia, da
mesma forma que nos de Medicina..

Devido á notória carência de enfermeiros diplomadOll que
sempre caracterizou o quadro de recurso. humanos para a saúde, no Brasil, os
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nospitais e casas de saúde se habituaram a substitul·los por auxiliares de

enfermagem de nível secundário e, até. elementar.

Hoje. porém. a situação não mais se justiflC8. devendo-ce

incentivar a formação da equipe de saúde dentro dos padrões téCnicos
recomendados pelos organismos de maior respeitabilidade. que recomendam,

em média. seis enfermeiros para cada médico.

Segundo entendemos. a medida contribuirá para a melhoria

das condiç15es de atendimento médico em nossos hospitais, razIo pela qual

esperamos sua aprovação pelos nobres pares desta Casa.

que OS idosos. OS portadores de deficiência e as gestllIltes tenham ao seu
alcance os beneficios do entretenimento. da cultura e do lazer.

Sala das Sessões. em1àe O

(h~~"'--r t'
Sala das sessões. da19Ql1. "LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

PRO;JE..TQ DE LEI N~ 685, DE 1999
<Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre o tratamento preferencial aos ido.~SI portador~. de
deficiência e gestantes em eventos cultura18, artist1coa,
desportivos e similares.

TITULOrr
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTIJLO II
Dos Direitos Sociais

An. 6° - Sio direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho. o lazer, a segurança,
(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE a ~ia social, a proteção à maternidade e à inIllIlcia, a assistência aos
SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUStIÇA E DE REDAÇJ.O (AI\T. dcsaJnpIndos, na forma desta COIIStituição.
54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Os idosos, com 65 (sessenta e cinco) anos 0\1.

mais, os ponadores de deficiência e as gestantes têm tratamento preferencial
na compra ou obtenção de seu ingresso para eventos culturais, artisticos,
desponivos e similares. bem como no acesso aos respectivos locais.

Art. 2°. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sUa publicllÇio.

JUSTIFICAÇÃO

Este Projeto de Lei. originalmente apresentado pelo
ilustre Deputado Sarney Filho em 1996. tem por objetivo, com twcro no an.
6° da Constituição Federal, facilitar o acesso à cultura e 80 lazer 80S idosos,
aos portadores de deficiência e às gestantes.

Sobre li matéria. li Lei n° 8.753. de 24 de outubro de
1989. que estabelece as normas gerais para o atendimento diferenciado aos
portadores de deficiência. prevê a atenção ao direito social ao lazer.

Na mesma linha, a Lei nO 8.842, de 4 de janeiro de 1994,
ao dispor sobre a Politica Nacional do Idoso, refere-se à adoção pelo Poder
Público de ações direcionadas à garllIltia do acesso à cultura, ao esporte e 80

lazer.

Todavia. como se mostram muito gcnericas essas
disposições legais. não se observam medidas no plano prático que ensejem
objetivamente o alcllIlce das produções culturais. anisticas e desponivas pelo
público em referência.

Desse modo. consoante os postulados de pr0teç50 social
prescritos na Constituição Federal. assim corno em complementaÇão à
legislação especifica.. a presente Proposição representa importante passo PIla

LEI N" 1.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989•.

DISPÕE SOBRE O APOIO ÀS PESSOAS
PORTADORAS DE DEFIClÊNCIA, SUA
INTEGRAÇÃO SOCIAL, SOBRE A
COORDENADORIA NACIONAL PARA
INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE
DEFIC~NCIA - COROE, INSTITIJI A TIITELA
JURISDICIONAL DE INTERESSES COLETIVOS
OU DIFUSOS DESSAS PESSOAS, DISCIPLINA A
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PúBLICO, DEFINE
CRIMES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da Rcplibljça,
Faço SIbcr que o Coapso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de defiCiência, e
sua efetiva integraçio social, nos termos desta lei.

§ 1°. Na aplicação e interpretação desta le~ serão considerados os valores
~~ da igualdade de tralamcnto e oponunidade, da justiça social, do respeito à
dlgl1ldade da pessoa humana. do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou
justificados pelos principios gerais de direito.

§ 2°. As normas desta lei visam garantir às pessoas portadoras de
deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais
disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as
discriminações e os preconceitos de qualquer espêcie, e entendida a matêria como
obrigaçi\o nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.

Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos bàsicos. inclusive dos
dnitos ir edtlcaçio, ir saúde. ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo
à inlincia e à maternidade, e de outros que. decorrentes da Constituição e das leis.
propiciem seu bem-estar pessoal, social e ecOl\Ômico. '
. Panigrafo único. Para o fIlO estabel~cido no "caput" deste artigo, os
orgilos e entidades da Administração Direta e Indireta devem dispensar, no âmbito
de sua COffipctCncía e fmalidad~. aos assuntos objeto desta lei, tratamento
prioritário e adequado. tendente à viabilizar. 'Sirtt prejuízo de outras. as seguintes
medidas: "".' ,,;;!I'"



DIÁRIO DA CÂMARADOS DEPUTADOS Terça-feira 25 23405

.............. ~ ~, ~................•.............................................................., .
••••••••• ; ~ " •••••: ~ •••: 0.0 0.0 0.0 , ••••••••••••••••• 0.0 •• •••• •••••••

Legisiação Sanitária. cuja edição do Decreto n" 25.548. de 1934, é incompatível

com a realidade vivida nos dias de hoje.

'[t:I !\:"U42. DE 114 DEJ..\SEIRO DE 1994
• , • ,I· ,.: , 1 ~ < .. ; "/

; OlSI'()E,'SORRE.\\ POl.íTICA NACIONAl. DO IDOSO,
CRI,\ n CONSELHO NACIONAl. DO IDOSO E DÁ
OI.·TR,\S PROVIDENCIAS

. C,WITlILO'
, Da Fmalidade

" j

,\rt-· 1<", .\qKlIuk::J. nacional do iüp:o:o It:m por ohJetlvo a..;~egur3r os direitos
...ll:lal~' J(\ lJO~' 'nahJ\l."ondlçt'\~S para promo\er sua aUlOMmIJ. mt~g:r<.tção e
parllcirlJ;Ç~' ~tclh-~n~ ~~1~dadc:

~AJtTO DE LEI N2 686, DE 1999
(De Sr. Freire Júnior)

I.atitui ·no~. ..nit'ri.. para animais comercializados
1.11600. nrab·j· '.'

em

Nos últimos dez anos os leilões alcançaram um vertiginoso

desenvolvimento e enquanto há pouco tempo desenvolviam-se apenas no Rio

Grande do Sul, hoje espalham-se por lodo o Pais. Esta modalidade de

comercialização cuja Importãncia para o melo pecuário dispensa elucidações.

precisa de maior flexibilização, permitindo que se imponha nas mesmas

condições de existência que as modalidades tradicionais de compra e venda.

A venda direta entre produtores de gado geral e mesmo a

realizada através de atravessadores e marchantes. não sofrem qualquer

exigência sanitária no que diZ respeito a brucelose e tuberculose. Já nos ieilões.

em algumas Unidades da Federação. a exigência é feita acarretando sérias

dificuldades para o funcionamento dos leilões. Is.to porque proprietários e

principalmente atravessadores. acomodam o gado nas proximidades do local de

remate, e por ocasião de sua ocorrência, levam os compradores e fazem a venda

sem quaiquer exigência para o transporte. (\ .

(U CÓliiaiO'~'IlI:AUICuLTI\RA E POLITICA RURAL; E DE CONSTITUlÇAO
I; .JIISTIÇk I; III RIDAçAO (AM.... 54) - ART. 24, II)

oCongresio Nacional decreta:

.. M, ,. ParI Iinalidade de comercialização em leilOes rurais.

OI~ ;e dMd.m em !til grupos distintos:

E bom lembrar que a fiscalização sanitária inexiste nas

estradas do Pais, ocorrendo apenas em alguns locais de fronteira. Assim cumpre

dizer que se fiscalização só no . leilão. pouco adianta. já que as outras

modalidades. principalmente no âmbito estadual, ocorrem sem exigência de

exame de brucelose e tuberculose.

Assim. além da concorrência desleal dos atravessadores,

os leilões enfrentam problemas com os criadores extensivos, que por

comodidade. para não prenderem o rebanho para o teste e verificação. por duas

vezes. preferem entregá-los aos atravessadores, que. conforme já disse,

transitam sem esta exigência ou fiscalização.

, , I - Bcwino& com Certificado de Registro Genealógico ou

CIrlíllcIido da COiltrllIe d8 ,'GeIMl,llÍClgia. emitido por Entidade registrada no

Ulrllit6rio dli Agric:ulI&Ó • do 'Abaite'ciménto, nas seguintes categorias: Puro de

0dgeIII (PO), PuIo.Slnl'lico (PS), -anilllllis de Livro Aberto (LA), Puro por

,~' '(PC), F.m..i. Meallçal (FM) e Produtos de Cruzamento sob

CcNolé,de,~ (ecO).

11 ..- Ilovinoa IBm registro Qenealógico, mas com

CIIaCterlzaçIo~ 1*8,prod~deleite.

o ~II '-;~ de corte, sem registro genealógico.

provenien&u da ret.nhoI de gado geral.

AlI. 2" OI animais compreendidos nos itens I e \I do artigo

aNarior; por 0ClIIiIa de lUa entrada no parque de leilões, deverão apresentar

lacIOI OIdc1c:u1neft1n Unit6rIoI pnwiIlOI Nl lei.
Art. 3· Os. animais compreendidos na categoria cilada no

Itlm 111 do artigo 1·. deverão apresentar todos os documentos. exceto o exame

de brucelose e IlIbecc,u,Jose.

Sala das sessões.~~~ "

!Lu., ':1
Deputad FREIR iJÚNI \ R

de 1999.

§ ,. Machos Inteiros, de qualquer cruZàmento ou idade.

deverIo apraunlar Iedol os testei, exceto se estiverem considerados como
crill,ao pã.

i ': .. , ' "ih ' .. '.' § 2" O veterinário responsável pela inspeção sanitária, no
.'~ ,(lo Ieilio poderjI refugar aquele que entender suspeito de qualquer moléstia

infIc:to.cOntag.

Ar!. 4· Quando a venda de animais de categoria prevista no

ilam 111, do artigo 1·, 0C0Ilet' para outro ealado, a empresa ou entidade promotora

do leIIo ptDVicleiIc:iar, imediatamente, a realização do teste de' brucelose e

~, iIncio OIanln\Jilliberados apenas após conclusos os testes:

AlI. 5" Esta lei entra em vigor 45 dias da data de sua

pubIlc:8çIo.

.~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"<AÇAo DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDIn

DECRETO N° 24.548. DE 3 DE JULHO DE 1934

APROVA0 REGULAMENTO DO SERVIÇO DE
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

o Chefe do Govêmo Provlsorio da República dos Estados Unidos do Brasi!.
JSando das atribuições que lhe contere o art. 1° do decreto n. 19.398. de 11 de
novembro de 1930. decreta:

Art. 1° - Fica aprovado o regulamento que com êste baixa. pdIa execução, no
pais. do Serviço de Detesa Sanltaria Anuna!.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrario.

," . JUSTIFICAÇÃO Rio de Janeiro, 3 dejuiho de 1934. 113° da Independência e 46° da República,

". :~.t'~':,,<k,~,J;IDlIdeleClYolYi!:los no Brasil, 'embora venham·

QiIlIhIndO "':1Ófl'8in lIiqlent-nenle com a Interferência desproposiladada ,

Getúlio Vargas
Juarez do NasCimento Fernandes Tavora.

................................, , .
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PROJETO DE LEI N~ 687, DE 1999
( Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre a exportaçAo de madeira extraída da AaazOnia.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COHtRCIO; DA AMAZOHIA E
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10
(ART. 54) - ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° Aexportaç30 de madeil1l em pranchas ou em t_ extI1lída

da Amazônia dependerá da industrialinc;io nos Estados da regiio de. no millimo. mClAde
do volume produzido.

Parágrafo único. Entende-,5C por industrilli1açio o beneficiamenlo
da madeil1l e sua transformaçio em tábll3S. pranchas ou lâminas compellSldas ou
aglomeradas.

Art. 2° O Poder Executivo regu1amenWâ esta lei !lO pnzo de
cento eoitenta di.. após adata de sua publicaçio.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTmCAÇÃO

A eXll1lÇio e • exportaçio em toras de madeiru da Amazõnia.
quando conduzidas indiscriminadameme. acanetID1 efeitos duplamente deletérios. De um

lado, o extratlVlsmD nõm:KJe c selvagem nio apresenta qualquer prcocupaçio com o

delicado ecosslnema toea1. Busca. t!o-somente. a. derrubada da matar quantidade possi\'cl

de árvores, no menor tempo, c o tran5porte du loras pelos nos A ClarcIT3 ~tm aben1 é

abandonada sem mais cuidados e a floresta ê: deixada a propna som. l"!30 hã qu:dqUt!

compromisso ~om o reflorcstamento e :l substituiçio dos espécimes ~lniOOs. De oun

pane. a mera exponação da madeiro em toras n110 agreg,. valor il aU\t1(1ade extr.ttl\ista. em

nada contribuindo. porunto, para o resgate e a viabilização econômica dos estados da

Amuõma

oCongreno Nacional declelll:

Art. 1" O ContrBlo de Trabalho da Terceira Idade. deStinado
a inC8ntivIr a PtIÍ1SiO de empregados com l1llIlS de 50 al106 de idade.

~ ao diIposlo neataJei.

M. 2" A contratIIÇio com os incentivos previstos nesta lei

Pl'IIIUP6e o II/lClUlIdr8mento donbalh8dor numa dai seguintes condições:

I - empregado com idade superior a 50 (cinqüenta) anos e

rwmuneraçio de até 2 (dois) salários minimos:

11 - empregado com idade superior a 55 (cinqüenta e cinco)

ano& e remuneraçio de até lO (dllZ) salálJOS minimos;

111 _ emprtlgado com idade superior a 60 (sessenta) al106 e

~o de até 20 (vinItl) SIolirio& mínimos.

M. 3" A contrataçio de empregados nas condições do
artigo antarior toma facuItalivlI. sobre 8 remuneração respectiva. 8
contribUiçio previclenciári8 do empregado. pravista no art. 20 da Lei 11" 8.212.

de 24 de julho de 1991. e a do flI1I\XlllIador. prevista no inciso I do 8rt. 22, da

_alei.

P..-ãgrafo único. Optando as partlll pelo não recolhimento
da conlribuiçio prevídenciárill. nos lAlnnos do caput. o prazo de vigência do

~o nio setá computado como tempo de serviço para efeito de

aposentadoria.

M. 4° A$ empresàs contratantes de empregados nos
lafmOI deSta lei ficam iRntás' do recolhimento. sobre os salários dos
empregados· com !dada superior a 50 (cinqüenta) anos. das contribuições
compulsórias destinadas ao custeio do serviço social e de formação

profissional vinculado ao sistema sindical.

Art. 5° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data

de sua publicação.

Os dados disponíveis .a respeito dos reflexos da atividade

madeirelr:l na região são al;umantes. De acordo com o monitoramento realizado pelo

Instituto NaCional de Pesquisas EspaciaiS - INPE ~, a área desmatada na AO'IJ.ZÕnia. no

período de ):lnelro de 1978 a agosto de 1997. representa uma extensão acumulada de

S3::!:.OS6 km:. o que eqUivale n 13.3!!í da superticle da regtão. Apenas no ~odo 9&97. o

desmat:lmento foi de 13- ::::7 km= e 11S estlmaU\~ para 97·'98 indicam umôl ãrea. de

desmatamento de 16.838lm= OutroMlm. con(onne mformações do Inslltuto Bmsdeiro do

MelO Amblente e dos Recursos Natur..us Reno....:.ivcls - lBAMA -. em 1995.

c:omerclaliz:J.ram-se Ilegalmente no Pais e no exterior mais de 100 mil metros cúbicos de

mogno. espt:Cle das mais nobres.

Echegada a hora de disciplinar esta atividade e de cuidar do que

lUnda resta. do tnsubstituível pltnmonio representado pela noresa amaz6nica. Em tarefa

e nona, dos brasileirOS. Nilo pode ser delegada a nenhum outro povo. nem admite

qualquer pos~rgaçio Queremos crer que este projeto contribuí para estabelecer um

controle iniCial sobre as conseq~nci35 da extraçio da madeira na regtão.

Ressaltamos. finalmente, que o projeto de lei que ora submetemos

Oi estl Casa. roi apresentado antenormente pelo ilustre Deputado SalomJo Cruz. com o

número PL 2.265/96. Pou-mn de uma questlo que continua de: crucial importànc::ia para a

Amuõma., conclarnanlOs 05 Ilustres Pares para a $113. lprOvaçãO.

PROJETO DE LEI N~ 688, DE 1999
(Do Sr. Freira Júnior)

Dispõe sobre o Contrato de Trabalho da Terceira Idade.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE TRABALHO. DE
ADMINISTRAÇ10 E SERVIÇO POBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ10 (ART.
54); E DE CONSTITUIÇ10 E .JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54) - ART.
24, II) .

JUSTIFICAÇÃO

Entre as distorções que se observam no mercado de
trabalho brasileiro. uma das que produzem resuitados mais perversos é a que se
refere • diftculdllcle para a contratação de pessoas idosas. O individuo de idade
superior li 50 anos dificilmente consegue emprego. ainda mais quando tem pouca

apecializaçio.

O problema se agrava com o crescimento estrutural do
delemprllgO. do que resulta enfrentar o Idoso a concorrência quase invencivel do
trabalhador mais jovem. Além disso. a eliminação progressiva da aposentadoria
por tempo de serviço e °aumento da idade mínima para o pleito desse benefICio
contribuem para maior participaçio do contingente maIs ,doso na população

ativa.

o projeto de lei que ora apresentamos - e que se baIeilÍ
em proposiçio 8lIteriomHlnte apresentada nesta Casa pelo HustrIl Deputado
UMA NElTO - tem o objetivo de estimular 8 contratação de empregados de faixa
lI8rie lUI*ior • 50 lIflOlI e. des1arte. contribuir para minorar o grave problema
lOCilII a que noa referimos.

Cria o projeto o Contrato de Trabalho da Terceira Idade.
apIicando-se a trabalhadores de idade superior 8 50 anos e remuneraçlio limitada
a dois salários minimos; e ,trabalhadores de idade superior a 55 anos e
rIlllU!leraçio de até dez salários mínimos; e a trabalhadores de maia de 60 anos
• remuneraçio limitada 8 Vinte IlIlátioa mínirnos.{\

Os in<:!entivos às empresas que fizerem contratações nos
tennoa do projeto sio: 1) conltibuiçio previdenciária facu~ativa. de empregados
e. ..-ciatmente. de enlfQlladores. sem contagem do prazo do contrato para
ellIiIode~: e isençIo das contribuições. incidentes sobre a folha de
aaIirio& doa empregados de mais de 50 anos. destinadas aos,~iços sociaia e
de formaçio profissional viriCulados ao sisiema sindical. . r
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Cremos ser esta uma iniciativa de eleYldC1 ak:Incle~.
uma vez que vai abrir novas oportunidades ele emprego a brIIsileiRls que, tendo
atingido idade mais avançada. dispõem de experi6ncla cujo exercicio mais pleno

resultará em benefícios PIIflI a Sociedade, como um todo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 252, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

cfe 1'"

,

J~
i

Ar!. '0 A receita resultante da cobrança de ingresso para
enlrIIdII nos ParqUllS Nacionais administrados pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA reverterá integralmente

PIla aplicaçlo em cada unidade. em função da arrecadação respectiva.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica a todas
as cobranças de serviços prestados pelos Parques Nacionais. entre os quais:

'1 - ingresso para visitação. diário ou mensal;

"LEGISLAÇ.Ã.O CITADA A~EXAD.~ PELA
COORUE:"..\,Ç'-\O DE ESTliDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI N° 8.212. DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADJ:'
SOCIAL. INSTITUI PLANO DE CUSTEIO. E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

.. " , .

CAPiTULOIII
Da Contribuição do Segumdo

SEÇÃO I
Da Conlribuição dos Segurados Empregado. Empregado [)ome<t1Cli e

Trabalhador A \'ulso

11- ancoragem;

11I- ingresso de veiculo;

IV - utilização das instalações dos Parques,

Art. 7!' A receita arrecadada a cada período de 30 (trinta)

dia Hrá ntpusada às unidadell até o 5" (quinto) dia do mês subseqüente.

§ '0 Os recursos repassados destinam-se a custear
atividlIdes de manutenção, fisCalização e obras de melhoramento das unidades•

principelmente em relaçio à zona de uso intensivo.

§ 7!' Do total de recursos repassados. montante não inferior
a 10% (dez por cento) será destinado a atividades de pesquisas científicas
pertinentes.

Art. 3° O repasse das receitas de que tratam os arts. 1° e 7!'
nio exclui outras destinações complementares de recursos para a manutenção
das unidadea.

PROJETO DE LEI N2.- 690, DE 1999

Dou como exemplo para justificar a proposição a situação
do Pal'qUe NlICional de Brasília. local freqüentado por mílharB!l de pessoas. que

procuram aliar o lazer a um contato mais próximo à exuberante natureza do
Parque.

O presente Projeto de lei visa a assegurar que os recursos
arrecadados mediante a cobrança de ingressos nos Parques Nacionais
administrados pelo IBAMA revertem integralmente para cada unidade
arrecadadora.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Todos nós temos tido informações. em farto material da
imprensa, de que esses Parques enfrentam todo tipo de dificuldades para sua
CXII1MrVlIçio, carentes que estão de manter um corpo de profissionais capazes
de bem fiIcBlizá·1os e. o que nos parece importante. de fazê-Ios de real utilidade
pública.

O Parque Nacional de Brasília foi criado em 1961, e ocupa
uma área de cerca de 30 mil hectares, sendo banhado por rios que formam as

reprwu de Santa Maria e do Torto, responsáveis pelo abastecimento de água
da mais alta qualidade para mais de 30% da população do Distrito Federal.

Pouui CKhoeiras e formações hidrogeológicas de notável interesse cientifico, e
uma impmaionante amostra do potencial de biodiv8l1lidade do cerrado. A
lmportincia do Parque do ponto ele vista ambiental, cientifico, cultural, educativo
e recreativo é incomensurável.

II.UO
~.OO

8.00

D<540.76 ale I.08150
De RS 324.46 ale 540.75

---.,.Sa.,-Ia-'n-o""'-d""'e.-=C,..on-tr""'j,-bu.,-iç-=ão--'-------.A"liq:::u::ot::a-=em ..:: -----,

Ale RS 324.45

An, 20 • A contribuiçào do empregado. inclusive o doméstico. e a ,1" Irabalhador
avulso ~ calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota :,ohre o seu
salãri~dc-<ontnhuição mensal. de fonna nào cumulativa. ohser\'adll t1 1I1';P0:oôl0 no ano
:!8. de acordo com a seguinte tabela:

CAPiTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22 • A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:

I . vinte por cento sobre o total das .remlUlCfllÇÕCS pagas, devida ou creditadas a
qualquer titulo, durante o mês, aos segurados entpIegados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ÍllClúsive • pIIjctas,
os ganhos habituais sob a fOlma de utilidades e os adiinlamentos declKlClllcs de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo •
disposição do empregador ou tomador de serviços. nos lennos da lei ou do contrato
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalhO ou sentença nonnaIiVL

§ I" Os \'alores do salãno-de-eontribuição serão rcajustados. a panlf da data de
entrada em VI20r desta Lei. na mesma épocá e com 05 m~1'OO5 indic~5 que os do
reajuslamento dos benclic.os de prestaçào conlmuada da PreVIdêncIa Soeml.

. ~ 1" () disposto n\."Ste 3rt1g0 aplica..:;.: lamhem aoS scgur3dos .:mpregados c
trabalhadores avulsos que prestem serviÇOS a microempresas.

(Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre a-, destinação dI' recursoa arrecados . 1lIed1ante
cobrança de ingt~slloS nos Parquea Nacionais e di. outras
providênci~s.

JI.IJ longo dos anos. porém, o Parque vem sendo atingido
por uma dura realidade, que á dificuldade que tem o Poder Executivo em

adminÍltJ1ll' e gerenciar os espaços públicos. levados a um estado de

deWlioraçio progressiva e conseqüente abandono, provocando sérios prejuízos
!*li a sociedade brallileira.
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Em que pese a considerável arrecadação proveniente da

cobrança de ingressos para visitação ao Parque de Brasiiia. a precariedade de

algumas de suas instalações é alarmante. Apesar da arrecadação do Parque ser

de tal monta que praticamente o toma auto-suficiente. o fato de não haver um

retomo integral dos recursos faz com que questões mínimas sejam abandonadas.

causando um sério prejuízo para a população visitante.

apos a sua publicação.

JUSTIFICA'!Ô

Por isso. queremos entender que. independentemente de

outras complementações de recursos que se façam necessárias para a

manutenção dos Parques Nacionais. a receita proveniente de ingressos deve

retomar integralmente para cada unidade arrecac1adora. Nada mais justo de que

as unidades sejam contempladas com a totalidade dos recursos provenientes dos

ingressos pagos. principalmente para utiiização na manutenção da zona de uso

intensivo. onde se localizam as áreas áreas de recreação pública.

Estamos certos de que. uma vez mais. poderemos contar

com o espirito público. dos mais esclarecidos. de nossos Ilustres Pares que.

entendendo nossos objetivos. não negarão seu apoio ao projeto ora apresentado

5....."'-11fi" 0Ü'i d"'~

vnJ/
9Deputado ryfl.E1RE JyNlOR

i I

PROJETO DE LEI N2. 691, DE 1999
( Do Sr. Freire Júnior)

Obríga às empresas a instalação e o efetivo funcionamento de
serviços odontológicos aos seus êmpregado5 nas condições que
especifica.

A presente iniciativa ,. _ ~do Pn;eIe. l.Ii rf

5.489-C. de 1990. da laVra do Clllio Dcpoudo ADYLSON MOTTA. ... '-....
Tribunal de Contas daUniio. " ';~ l' ir, ..... - Ir~"." .~,'

Julgamos oponuno ........10 em ndo de_~••

megavel alcance social.

De falO. os males bucaIS emcjllll -.. ..

gravidade maIor. como predisposiçlla • ckJei,ças~ ~ •
articullUeS. . '.

Esse quadro. cerIImClIle. faw/lcc.,~ .. llIIIII •
trabalho, alem de connibUlr para a elevaçio dos indiecs de&!'~ do';"'" . '

Dentro do conceilO de~~~_ ... ~ .

,alide do trabalhador. onde a saildc bucal é. sem dúvidl., falOf ...poilllct'llille,.. ..
global de qualquer ser hwnano. • , '" . " ..

Oprojetotem.c:&Iltelade~is~., ..(11.....

dedUZIr da contribwção previdenciaria pop • sei\U'idade social'~ cIespcs8..~ J*lI OS
atendimentos odontológicos. É uma fonna de minimim o i....... a-cw. 'IW •
medida representa para as empresas.

A valonzaçio do trabalho e UIIt. principio ,........ ela
Republtca Federativa do Brasil. con51aJldo '0i0 lIO,an. 'I' da COllS\ltllI~io FédmIl: .

Mais uma vez. gosuriamos de desIacar ~ ~........
presente projeto de lei. esperando contar com o t1Cccssario apo.o de IOdos05"" '-a.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇI\O E SERVIÇO PUBLICO;
DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO; DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso NacIOnal decreta.

Art. 10:1 ..o\s empresas com mais de cem empregados ficam
obrigadas a prestar-lhes assistência odontológica, extensIva aos seus dependentes.

Sala da5 SesIõe•• e
'~ - ,,'

§ 1I) Aassistência a que se refere o caput compreende:

1- procedimentos preventivos e emergencIaIs:

li ~ extração Simples:

UI - restaurações.

IV - tratamentos penodontaIs.

V - forneCimento de atestados odontológtcos

§ 20 Os SeI'\1çOS aCIma enumerados serão prestados em instalações

própnas da empresa ou. na ImposslbIhdade. a uma distânCia infenor a cmco quilômetros
do local de trabalho,

§ 30 As empresas. com menos de cem empregados. deverão

manIer convêruo Com clImcas. para (} atendImento da assIstência odontológica de que

trata este artigo.

Art. 20 .'v3 despesas feItas pela empresa para atendimento do que

determma esta leI serão dedUZIdas da conttibwção desunada a Segundade SocIaL prevista

noan ~~ da Lei n' 8 ~I~. de ~4 de julho de 1991

§ }O Não se Incluem nessa dedução as despesas com lnstalações~

§ 20 O valor da despesa de atendImento não poderá ultrapassar (}

valor correspondente a contribUIção do empregado desUnaM a Segundade SOCiaL prevista
no art. ~o da LeI nO 8.2I2. de 14 de julho de 199I.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 1'IlA, . 'i-.
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGi!U'OVOS;'QM'ó:

CONSTITUiÇÃO.
DA .", .'

REPÚBLICA FEDERADVADo tIàAM~'l_
TiTULO I

Dos PribeIpios FUII"IIlC~ ...

An. 10 - A República Federativa do Brasil. funnIda p.;~ Uniio iaillalit....
Estados e Muniçípios e do Distrito FederaI. CQIISlituioJC CIII Esudo DIaia_ •
Direito e tem corno fundamentos:

I - a soberania:
l1 - a cidadaitia;
III - a digni<lade da pessoa bumana:
IV • os valores sociais do uaballio e da livre iniciàliva:
V - o pluralismo politiro. ' . .
Parágrafo único. Todo o poder CIiJIIIa cb Pó"O,''I'IC '0' ftCIW;flIr .....

representantes ,eleitos ou diretamente. nos lermos desta cCIIIStilIriçÍl!, . , .:., ".,
........ , , ~.....•.......: ~ , ~;~ ;..
•• •••• •••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<•••••••••:•••••••••••••• ~•••••••••••••••

. '':': ..
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LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAI_

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDAD~
SOCIAL, INSTITUI PLANO DE CUSTEIO, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

.................... , , .
TÍTIJLOVI

Do Financiamento da Seguridade Social
...........................................................................................................................................

CAPÍTIJLo III
Da Contribuição do Segurado

SEÇÃO I
Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e

Trabalhador Awlso

Art. 20 - A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trlIbIIbIdor
awlso é calculada mediante a aplicação da correspondente a1iquola :JObre o seu
salário-de-contribuição mensal, de forma não'CUlillilaliva, observado o dilt,lOIto 110 lIIt.
28, de acordo com a seguinte tabela:

Salário-de-Contribuição A1iqllOla em %

Até RS 324,45 800
De R$ 324,46 até 540,75 900
De 540.76 até 1.081,50 II 00

§ I° Os valores do salário-de-contnbuição serão reajustados, a J*ti!r da data de
entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos indÍl:Cll que os do
reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados emprcpdos e
trabalhadores awlsos que prestem serviços a microempresas.

CAPÍTULO IV
Da Contribuiçoo da Empresa

Art. 22 - A contribuição a cargo da empresa, destinada ã Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:

1- vinte por cento sobre o total das remunetaÇÕeS pagas, devidas ou lCIeCIitadaI a
qualquer titulo, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalbo, qualquer que seja a sua forma, iDcIusive • sor.ietas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adianlllllenlOl del:0IfCIIlCS de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo leIIIpO •
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do c:oII\tIIo
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença DOnIIIDVL

li . para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e SI da Lei n·I.213,
de 24 de juIbo de 1991, e daqueles concedidos em razio do llI8II de iDcideoçia de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trIbIIbo, JObre o lOIlI1 da
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos sepnidos enlJll'Cpdos e
trabalbadores avulsos:

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade prepI'JDI\a1mte o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empmsas em cuja alividade prqlOtIlIcnnle coe
risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade prepooc!IenIIle me
risco seja considerado grave.

§ 1° No caso de bancos comerciais, bancos de inveslÍJDClllOl, bIIIcos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, finlncÍlttlellto c
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, di9tribuidons
de titulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, llIIOpGIlivas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalizaçio, agentes aulÔIlllIIIOS de
seguros privados e de crédito e entidades de previd!ncia privada .batas.t.':..~
além das contribuições referidas neste artigo e no an, 23, é devida a """"WIÚ\->
adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos jlor cento) sobre a bae de cáIcuIo
defmida no inciso 1deste artigo.

§ 2° Não integram a remuneração as parcelas de que ttata o 69" do lIIt. 28.
§ 3° O Ministério do Trabalho e da'1'revidência Social JlOderá a1tcn1', l:OIIl base

nas estatisticas de acidentes do trabalho. apuradas em inspeçlo, o enquadrlllllClltO de
empresas para efeito da contribuição • que se refere o inciso li deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prever le acidentes.

§ 4° O Poder Executivo estallelecerá. na forma da lei. ouvido o COlISCIIto
Naci~nal da Seguridade Social. mecanismos de estimulo às empresas que se lIilizcm

de empregados portadores de deficiências fisica, sensorial e/ou mental com desvio do
padrIo médio.

§ 5° O disposto neste artigo não se aplica à pessoa flsica de que trata a aIinea "a"
do inciso V do art. 12 desta Lei.

§ 6° A contnbuiçio empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos
inl:isos I e 11 deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente
dos cspetjculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer
modalidade desponiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de
pIIrOCinio, litem:iamento de uso de marcas e simbolos, publicidade, propaganda e de
transmissIo de espetáculos desportivos.

§ .,. CIIberá à entidade promotora do espetàculo a responsabilidade de efetuar o
desconto de cinco por cento da receita bruta decorrente dos espetàculos desportivos e o
respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois
dia úteis lqIÓS a realizaçIo do evento.
. § 8" CIIberá • lIUOCiaçio desportiva que mantém equipe de futebol profissional
mformar • entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no
evento, discriminando- deta1hadamente.

§ 9" No caso de a associação desportiva que mantém equipe de fntebol
profISSional receber recursos de empresa ou entidade, a titulo de patrocínio,
licenciamento de tIS\) de marcas e simbolos. publicidade. propaganda e transmissio de
cspeUlculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual
de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução,
110 prazo cstIbelecido na alínea "b", inciso I, do art.30 desta Lei. .

§ 10. NIo se apliCa o disposto nos §§ 6° ao 9" às demais associações desportivas,
que deyem co:unbuii: t!a fl)l1l1ll dos incisos I e li deste artigo e do ar!. 23 desta Lei.

§ I I. O disposto nos §§ 6° a 9" aplica-se à associação desportiva que mantém
equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nO 9.615, de 24 de
l11II'ÇO de 1998.

PROJETO DE LEI N.2 692, DE 1999
(Do Sr. Ivan Paixão)

Altera a Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇlIO (ART.
54); E DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART.
2.4, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 2° da Lei nO 7.990, de 28 de dezembro de

1989, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 2° · · ··..·..·..··..·· ··
Parágrafo único. A compensação de que trata esta

artigo sellÍ também devida aos Municipios situados a
jusante da barragem e que tenham sofrido degradaç~o

social ou redução do potencial econômico em decorréncla
da usina hidrelétrica.'

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

JUSTIFICAÇÃO

Foi sábio o constituinte de 1988, ao garantir aos Municipios,
nos termos da lei, participação no resultado da exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica, ou compensação financeira por assa

exploração. O legislador infraconstitucíonal optou pela compensação, e o fez
através da Lei nD 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

O texto constitucional é genérico; depreende-se de sua
leitura que pretende indenizar os Municipios que de aiguma forma passam a
sofrer dificuldades econômicas ou transtomos sociais em decorrência da
construção de hidrelétricas. A Constituição não diz, no entanto, que essas
dificuldades sejam atributo exclusivo dos Municipios inundados. Essa foi uma
infeliz interpretação do texto constitucional formplada pelo legislador ordinário aO
regulamentar o art. 20, § 1°. E essa interpret.!ção vem causando, há 10 anos,
sérios prejulzos para outros Municipios também afetados negatiVamente pela
construção de usinas hidrelétricas. Pode-se afirmar, sem medo de errar, que não
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são apenas os Municipios situados a montante das usinas hidreiétricas os

prejudicados com a alteração do curso dos rios provocada pelos lagos artificiais e
pelas barragens.

Art. 20 - São bens da União:

CAPÍ1,tULO II
Da União

Se as populações que habitam a jusante das barragens não

são deslocadas em decorrência de inundação, sofrem elas social e

economicamente com a alteração dos leitos e das águas dos rios. Não se deve

esquecer que essas populações, em. geral extremamente pobres, tiram seu

sustento da agricultura e da pesca.

As várzeas dos rios sempre se mostraram importantes para

a agricultura de seus habitantes. Após a colheita se transformam, por vezes, em

pastagem para o gado, cujo estrume favorece a regeneração da fertilidade do

solo e do ambiente aquático, repercutindo positivamente tambêm no

desenvolvimento de peixes e crustáceos. A inundação periódica das Várzeas,

além dessas funções, favorece o controle natural de pragas potencialmente

nocivas ao homem e ás atividades produtivas. A regularização dos rios a jusante

das barragens põe um fim a todas essas atividades naturais e, pior, induz os

pequenos agricultores a utilizar adubos quimico~ e defensivos agrícolas que

agridem, principalmente, a fauna dos rios.

§ I° É assegurada. nos termos ~ lei. aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municipios. bem como a órgãos da administração direta da União. participação no
resultado da exploração de petróleo o~ gas narural. de recursos hidricos para fIOS de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental. mar territorial' ou zona econômica exclusiva. ou compensação
fmanceira por essa exploração.

§ 20 A faixa de aJé cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental
para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

Mas onde a barragem e a regularização dos rios mostra

todos os seus efeitos maléficos para as populações ribeirinhas que habit~m a
Iusánte'dá usina é na-aiiviáade<Je pesca..' .

Primeiro, porque impedem a subida dos peixes para as

nascentes dos rios, reduzindo, e até mesmo eliminando, a reprodução de várias

espécies. Segundo, porque alteram o ecossistema da flora e da fauna dos rios.

No meu Estado, Sergipe, essas populações usam da expressão "não melam

mais", para indicar que as águas não ficam barrentas, em decorrência da baixa
produtividade dos plãnctons.

Essa redução da fauna tem efeitos maléficos para as

populações ribeirinhas, que tiram da pesca a maior parte das protelnas que

consomem e dos recursos financeiros que obtêm.

LEI N° 7.990. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

INSTITUI. PARA OS ESTADOS. DIS1RlTO
FEDERAL E MUNICÍPIOS, COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELO RESULTADO DA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS
NATURAL. DE RECURSOS HÍDRICOS PARA
FINS DE GERAÇÃO DE E1':ERGIA ELÉTRICA. DE
RECURSOS MINERAIS EM SEUS RESPECTIVOS
TERRITORIOS, PLATAFORMA CONTINENTAL.
MAR TERRITORIAL Ol' ZONA ECONÔMICA
EXCLUSIVA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Essas pobres populações ribeirinhas são, como se Vê, Mio

ou mais prejudicadas que os proprietários de áreas inundadas pelos lagos

artificiais. Ainda por cima, não recebem ajuda de qualquer espécie, pois se

convencionou afirmar que não são prejudicadas pelas barragens situadas a
montante'de seus terrenos.

Art. 2° - (Revogado pela Lei na 9.648. de 27/0511998).

I: preciso, pois, esclarecer que essa crença não tem

qualquer suporte na realidade e, acima de tudo, proporcionar melhores condições

financeiras aos Municipios em que vivem essas populações, para que os

administradores municipais possam melhor enfrentar os problem~s sociais e

econõmicos causados a jusante, pelas usinas hidrelétricas.

PROJETO DE LEI N2 693, DE 1999
(Do Sr. Joio Henrique)

"Art. 22. O locador é obrigado a:

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

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUlÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (ART. 54) - ART. 24,
II)

VII - pagar as 1aXaS de admini~ imobiliária, se houver, e de

intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à

aferiçio da idoneidade do pretendente (NR);

Lei do

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei do Inquilinato,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatàrio
as seguintes modalidades de garantia (NR):

I -caução;
. fi - seguro de fiança locaticÍL

Paràgrafo único. É vedadà, sob pena de nulidade, mais de II1II& das
modalidades de garantia num mesmo conttalO do locaçio."

Altera a Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991,
Inquilinato, nos dispositivos que menciona a

Sala das Sessões, em 20 de abril de 1999

CONSTITUIÇÃO
DA

REPlrBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULOm
Da Organização do Estado

/dy,~
-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDE!"AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Este projeto de lei tem por finalidade justamente dar, a

esses Municipios esquecidos pela iei de 1989, tratamento semeihante ao já

concedido aos Municipios inundados.

Pela importância de que se reveste para a população e a

economia de um número muito grande de Municipios extremamente pobres de

nosso Pais, estou certo de que este projeto de lei receberá o integral apoio de
meus Pares.
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An. 2' Ficam revogados os anigos 25 e 40 da Lei 8.245, de 18 de

outubro de 1991.

An. 3'. Esta lei en1r1l em vigor na data de sua publicação.

JUSTmCAÇÃO

A nossa proposta visa a extinguir, como é fácil de nollr, a fiança e

as suas conseqOéncias. dentro da Lei de Inquilinato. Transfere tambem pera o locador a

responsabilidade de pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel locado, por isso são
revogados os anigos 25 e 40, além das altetaÇõe5 nos amgos 22, VII e 37, 11.

A figura do fiador nos con1r1ltos de locaçlo tem·se tomado uma

senissimo dor de cabeça, tanto para o locador, quanto para o locatário. Surgiu, pera
facilitar a garanna do locatário, a chamada indústria da flallÇa. Nesta, o lo<:atário paga
uma determinada quantia para um fiador ficticio, trazendo isto 1r1lnst0lll0S pera ambos,
locatário e locador, este por nio ter a certeza do recebimento de seu eventual crédito,

aquele por pagar pela fiança e MO poder contar com ela. Dal o motivo de sua revopçio.

No que conceme á obrigatoriedade de o proprietário ter de pagar

os impostos devidos pelo imóvel locado. a razão disto encon1r1l-se no fato de que o, ônus
com relaçio àquele devem reçair em quem é o seU proprietário (as chamados obrigações
prt1fller MIl) e quem oufere lodos os frutos; e nio naquele que apenas reside, por nio

possuir um imóvel próprio. O locatário já se encontra por demais sacrificado, pera que se
lhe imponha este pesado tributo em favor de quem, repita-se, apenas goza dos direitos de
proflriedade, pessoa que é às mais das vezes dona de muitos imóveis.

NIo se pode, ponanto, continuar onerando aqueles que possuem

menos recursos, beneficiando-se quem mais possui.

A nossa proposta é justa e socialmente relevante e pera

ela conto com o apoio dos ilustres pares.

~'"-1~ ~'íJ:;!L
"LEGlSLACÃO CITADA ANEX.-\DA PELA

COORDE!'iAÇ.:l.O DE ESTtOOS LEGISLATIVOS - C.DI"

LEI N° 8.245. DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE AS LOCAÇÕES DOS IMÓVEIS
URBANOS E OS PROCEDIMENTOS A ELAS
PERTINENTES.

TÍTULO I
Da Locação

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

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

SEÇÃO IV
Dos Deveres do Locador e do Locatário

ArL 22 • O locador é obrigado a:
..........................................................................................................................

VII - pagar as taxas de administraÇão imobiliária. se houver. e de
intermediações. nestas compreendidas as despesas necessârias li aferiçlo da idoneidade
do pretendente ou de seu fiador.
..........................................................................................................................

An. 2S - Alribuida ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos
lributos. encargos e despesas ordinârias de condorninio. o locador podem cobrar tais
verbas jtlrUamcnte com o aluguel do mês a que se retiram.

Plrigrafo único. Se o locador antccipar os pagamentos. a ele pencncerão as
Vlrttqcns dai advindas. salvo se o 1ocaIário rccmbolsá-Io integra1melJte.
.......................-.!' .

SEÇÃO VII
Das Garantias Locaticias

Art. 37 • No contrato de locação. pode o locador exigir do locatário as
seguintes modalidades de garantia:

I - caução:

11· fiança;
III - seguro de fiança locaticIa.
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade. m~a das

modalidades de garantia nwn mesmo contrato de locação.
..........................................................................................................................

.'\rI. 40 • O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade
de garantia. nos seguintes casos:

I - mone do fiador.
II - ausência. interdição. falência ou insolvência do fiador, declaradas

judicialmente:
III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança

de residência sem comtmicação ao locador:
IV - exoneração do fiador:
V - prorrogação da locação por prazo indetenninado, sendo a fillllça ajUS1llda

por prazo certo:
VI - desaparecimento dos bens móveis;
VII - desapropriação ou alienação do imóvel.

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

. : .

PROJETO DE LEI N° 694, DE 1999
(Do Sr. Ricardo l'ôoronha)

Torna indisponíveis os bens dos seqüestrados e parentes até 22
grau e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 356, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 - Ficam indisponiveis os bens das pessoas seqüestradas.
desde a data do seqüestro até seu final.

Art. 2° - Indisponiveis também ficam os bens de seus parentes
até 2° grau. enquanto perdurar o seqüestro.

Art. 3° - Enquanto perdurar o seqüestro nem mesmo
empréstimos bancários e de outras instituições financeiras ou liberações de
valores de alta sorna poderão ser feitos ao seqüestrado e ou seus parentes até
2° grau.

AI. 4° - Vedada a participação da União. Estados e Municipios
no pagamento de resgates. mediante pagamento de valores e/ou atendimento
de pedido de resgates de qualquer natureza.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A "indústria" do seqüestro no Brasil está cada vez mais ousada
e violenta deixando o cidadão completamente aturdido sem saber o que fazer
para se proteger.

Sem dúvida o fato gerador do seqüestro é o pagamento do
resgate. valores pedidos que normalmente os seqüestrados não possuem em
moeda corrente e os obriga a alienar bens móveis e/ou imóveis seus e de seus
parentes próximos, inclusive buscar empréstimos e fmanciamentos nas
instituições fmanceiras.

Sabemos que impossibilitando o pagamento de resgates
teremos o fun destes atos hediondos, eis que. a ação perderá o objetivo.
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JUSTIFICATIVA

ENIO BACCI
deputado federal

PDT/RS

A crirninalidade busca com estas atitudes buscar recursos
ilícitos advindos dos resgates.

Tomar indisponíveis os bens dos seqüestrados e de seus
parentes próxímos enquanto perdurar o seqüestro é gerar a impossibilidade de
obtenção de recursos pelos delinqüentes. O problema é patrimonial, o
seqüestrado vale dinheiro, é moeda de troca e esta lei irá coibir a troca.

Não se quer aqui esgotar este tema vasto e de enorme
repercussão mundial, propicia-se o debate inicial para uma lei justa e protetora
do cidadão, ficando aos demais parlamentares a apresentação de sugestões que
tragam o seu aperfeiçoamento.

PROJETO DE LEI N.2 696, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci )

Autoriza pessoas, a partir dos 35 anos de idade, que tenham
curaado pelo menos um ano do 22 grau, a prestarem exames
vestibulares e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional DECRETA:

An.IO: Autoriza toda a pessoa. a partir dos 35 anos de idade. que
tenha cursado pelo menos um ano do 2° grau. a prestar concurso Vestibular nas
UlÚversidades públicas ou privadas de todo o país:

An. 2°: Toda pessoa. a partir dos 35 anos de idade. confonne de
termina o artigo anterior. caso aprovada em concurso vestibular. será considerada
aprovada também no curso equivalente ao supletivo de 2° grau e. diante disto. po
derá matricular-se em qualquer curso U1Úversitário. mediante apresentação dos do
cwnentos que comprovem o cumprimento da exigência desta Lei;

An. 3°: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação:

An. 4°: Revogam.se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
Este projeto pretende oponunizar li todas as pessoas com idade a

partir dos 35 anos. que tenham cursado pelo menos um ano do 2° grau. a presta
rema exames vestibulares nas Universidades de todo o pais, tanto públicas quanto

paniculares. englobando o curso supletivo de 2° grau e o próprio vestibular. possi
bilitando a matricula em qualquer curso U1Úversil:ifÍo.

Em caso de aprovação no Vestibular. as pessoas interessadas rece
bcrào o diploma de conclusão do 2° grau. além da devida habilitação para inscri
ção em cursos universitários de sua escolha.

Uma das maiores finalidades desta proposta. é incentivar pessoas
experientes. profissionais práticos e autodidatas. a buscarem habilitação para pani.
ciparem de concursos em suas próprias funções. ou disputar vagas de emprego.
que na maioria das vezes. exige, além da experiéncia. um diploma universitário.

É, também e principalmente, uma forma de reconhecimento e uma
homenagem as muitas categorias. como funcionários públicos. bancários. policiais.
enfermeiros. protéticos e outros, cuja experiência. em muitos casos, é tão ou mais
importante do que simplesmente um diploma.

Trata·se de um atalho para a conquista do diploma do 2° grau.
ao mesmo tempo em que abre uma vaga nos bancos universitários. em busca do
tão almejado diploma e da necess:iria teoria.

~? r'~~ 2J/or/fj
~--.....-:::,'-='

ENIO BACCI
deputado federal

PDTIRS

PROJETO DE LEI N.2 700, DE 1999
( Do Sr. Enio Baeci )

AItera para infração leve a condução de veículos com l!mpadas
queimadas ou sistella de iluminação com defeitos e

t~S COMI~OES DE VIAÇAO E TRANSPORTES: E DE CONSTITUrçAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO tART. 54) - ART. 24, II)

oCONGRESSO NACIONAL cllCreta:
Anol o

: Altera redação do inciso XXII do art. -"30 da Lei
9.503. de -"3/09/97. que passa a ter a seguinte redação:

Art. 230: Conduzir o veiculo:

I . : ...

11 • ,

111 - :

XXII - Com deleito no sistema de iluminação e de sinali
zação ou com lâmpadas queimadas:

Infração Leve
Penalidade - Multa

Art.2·: Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação:

Art.J·: Revogam-se as disposições em contrário.

o Código de Trânsito. prevê como infração Média.
conduzir veiculo com sistema de iluminação ou sinalização com
defeito ou lâmpadas queimadas.

Entendemos que este tipo de infração. deve ser conside
rado como LEVE. pois muitas vezes uma lãmpad-a pode queimar
sem ser percebido pelo condutor. no meio do caminho. o que in
viabiliza uma troca imediata para sanar o defeito.

Cenamente alguns policiais são mais sensiveis e podem
levar em conta esta possibilidade. mas a maioria busca a letra
fria da lei para punir com multa e incluir pontos negativos no
prontuário dos motoristas.

Da fonna como foi redigido o inciso XXII, inviabiliza
o direito de renovação de CNH de muitos motoristas cuidadosos
com o trânsito. respeitadores da sinalização e do próprio Código.

Com vistas a eliminar a possibilidade de injustiças.
apresentamos esta proposta de redução do grau da penalização
para este tipo de infração. tornando-a uma infração Leve. por
consideramos justamente assim.

??I-olf(9r
/- ..~<~~~
'---o

ULEGtSLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LE. N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 11997

INSTITUI OCÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

....................h ~ .
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CAPÍTULO XV
Das Infrações

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

Art. 230 - Conduzir o veiculo:
............................................................................................................................

xxn - com defeito no sistema de iluminação. de sinalização ou cOIn limpadas
queimadas:

Infração - média;
Penalidade - multa:

PROJETO DE LEI N2 701, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci)

Dá acesso à Carteira Nacional de Habilitaçao, categorias "D" e
"E" , aos motoristas que nao tenham cometido i1'.l,fraçOes
gravíssimas, ou reincidido em infrações graves.

(AS COMISSOES DE VIAÇll.O E TRMSPORTES; E DE CONSTITtlIÇIO E
JUSTIÇA E DE REDAÇll.O (ART. 54) - ART. 24, II)

oCONGRESSO NACIONAL d1crltll:

Art.l·: Altera redação do inciso 11I. do art. 145 da Lei
9503. de 23/09/97. que passa a ter a seguinte redação:

Art.145: Para habilitar-se nas categorias "D" e "E" ou para
conduzir veículo de tranporte coletivo de passageiros. de escolares. de·
emergência ou de produto perigoso. o candidato deverá preencher os
seguintes requisitos:

I - : .
11 - : ..
lJI -: .'iã.!Uª comelido nenh,!!ma infl"ll~o .G~y~,JU~

o~r retneill~!!~~ em igirytcões GRAVES durante !!S i!ltlmos. 12 me
s~

Art.2·: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação:

Art.3·: Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATlVA
O novo Código de Trânsito, prevê dentre os reqUIsitos

para a carteria de habilitação. categorias "D" e "E", para con
duzir veiculos de tranporte de passageiros e outros, que o condu
tor não ternha cometido nenhuma infração GRAVE 011I GRA
VÍSSIMA e não seja reincidente em infração MÉDIA, nos últi
mos 12 meses.

Achamos extremamente rigoroso o inciso III do artigo
145 e pretendemos altera-lo com esta proposta. pois na prática.
alguém que é multado duas vezes no espaço de um ano, por
transitar com uma sinaleira queimada. sera considerado reinciden
te de infração Média.

Certamente. este rigor inviabiliza muitos profissionais
de habilitarem-se nas categorias "D" ou "E". ou em muitos casos,
motoristas perdem seu emprego. compromeiendo o sustendo de
suas f.1ffiílias.

E\,ta aproposta mantém como requisito e inviabilita o
acesso a CNH nestas categorias. apenas os motoristas que come
terem infrações GR<\VÍSSIMAS ou sejam reincidentes em in-

frações GRAVES, como fonua de ajustar melhor a lei. aos pa
drões brasileiros.

-"-, -
-:: .~~-~'-----.. ~ .. - -

ENIO BACCI
deputado federal

PDTIRS

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

LEI N· 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE /1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

. .
CAPÍTULO XIV
Da Habilitação

.........................................................................................................................
An. 145 - Para habilitar-se nas categorias D e I:. v~ ~a;d conduzir veiculo de

~pone colet!vo de passageiros, de escolares, de em;rgência ou de produto
perigoSO, o carnhdalo deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;
11 - estar habilitado:
a) no minimo há dois anos na categoria B, ou no minimo há um ano na

clllegoria C. quando pretender habilitar-se na categoria D: e
b) no mInimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na

clIlegoriaE:
. . 111 - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravissima ou ser

remcldente em mfrações médias durante os últimos doze meses:
. IV - ~r aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática

veicular em Situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN:
. .
. .

PROJETO DE LEI N2 704, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci )

Permite acesso à Carteira Nacional de Habilitação, categoria
"C", a motoristas que nao tenham cometido infração gravíssima ou
reincidido eJll infraç~o grave.

(AS CtlllISSOES DE VIAÇll.O E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇll.O E
JUSTIÇA E DE REDAÇll.O (ART. 54) - ART. 24, II)

o CO::1gresso Nacional àecreta~

Art.)': Altera redação do parágrato l° do art.I43 da Lei
9.503. de 23/09197, que passa a ter a segumte redação:

Art.143...

Par.l': Para habilitar-se na categoria C. o condutor deve
rá estar habilitado no minimo há um ano na categoria B e "não ter
nenhuma infração GRAvíSSIMA, ou ser reincidente em infrações
GRAVES, durante os últimos 12 me~

Art.2": Esta Lei entra em vIgor na data de sua publlca-
ção:

Art.J': Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA
O novo Código de Trânsito. prevê como reqUISitOS

ao acesso a caneria de habilitação. categoria "C", para condu
zir veiculos de tnmporte de cargas. com peso bruto superior a
3.500 Kg, que o motorista não tenha praticado nehuma infração
Grave ou Gravíssima e reincidido em infrações Médias.

Transitar com uma das sinaleiras queimadas, é consi
derada infração média e portanto. muito pesada para um fato tão

.s'imples e corriqueiro. que pode ocorrer com qualquer veiculo no
transcurso de uma viagem. sem que o motorista perceba imedia
tamente. Se o fato ocorrer duas vezes em um ano. com o mesmo
veículo e mesmo motorista. este estará impedido de trocar de ca
tegoria.

Entendemos que é demasiado rigoroso o parágrafo
1° do artigo 143, e prejudicial aos profissionais competentes que
passam grande parte de suas vidas na estrada. dirigindo com
cautela e. uma simples sinaleira queimada. os impede de avança
rem de categoria. o que poderá empurrá-los rumo ao abismo do
desemprego.

Nossa proposta pretende amenizar os rigores desta
lei. retirando do texto a reincidência por infrações médias
e passando apenas para reincidência por infrações graves.

A modificação se torna mais justa. na medida em
que não podemos considerar inabilitado para trocar de categoria.
um motorista que transita com uma sinaleira queimada. defeito
que pode ter ocorrido no transcurso da viagem.

Afinal. precisamos pensar também que estes motoris
tas dependem de sua protissão para a manutenção de suas tàm~-

6a ./~
....• - Z';).!c./4'!c.'j

ENIO BACCI
deputado federal

PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:I'AÇ.-i.O DE ESTUDOS LEGISLATlVOS - CeDl"

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 11997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

..........u .

CAPÍTULO XIV
Da Habilitação

An. 143 • Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E,
obedecida a seguinte gradação:

§ 1° Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no
minimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravissima. ou ser reincidente em infrações médias. durante os últimos doze meses.

§ 2° Aplica-se o disposto no inciso V..ao -condutor da combinação de veículos
com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou
de peso bruto total.

PROJETO DE LJ,i:I N~ 705, DE 1999
( Do Sr'1'nio Bacci )

Proibe a inserçao de propag8pda de armas de fogo na mídia
escrita e televisiva e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇXO E
INFORHATICA; DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o ÇONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Art. 1# - Fica proibida a inserção de propaganfÚl de
_.~':1JtQS defogo, na mídia escrita e televisiva.

Art. 2" - A proibição que trata o artigo r, refere-se à
propaganda nos jornais, revistas e nas emissoras de
televislio.

ParágrafO único: fica a cargo do poder exeClltivo
a regulamentação da presente lei.

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

Art. 4# - Esta lei entra em vigor na data de sua publícaçlIo.

JUSTIFICATIVA

Não é mais novidade, o aumento da criminalidade
em nosso país. São nos noticiários das rádios e TVs, nas
reportagens dos jornais e revistas que constata-se que a violência
aumentou de forma devastadora e descontrolada em nosso país. A
violência urbana ultrapassou os limites da tolerância e já afeta as
cidades menos populosas do nosso pais, onde antes eram
consideradas um paraíso.

Este projeto de lei visa estabelecer formas austeras
de combate à violência, na tentativa de dar e garantir segurança à
população do nosso país, protegendo assim o cidadão contra
anúncios nefastos e perniciosos de armas de fogo.

Sala das Sessões, em 27 de abril de 1999

~
';:)

Pr:::§>~
r-~C;

Deputado Federal PDTIRS

PROJETO DE LEI N2. 706, DE 1999
( Do Sr. pastor Valdecí )

Dispõe sobre a: destinaç!o de percentual da produç,§o de vi taminas· "
e sais minerais às gestantes e crianças carentes.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMl!:RCIO; DE SEGURIDllDE
SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.
54) - ART. 24, Ir)
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necessita.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' As empresas fmnacêuticas produtoras de vitaminas e sais

minerais ficl\lll obrigadas a destinar gratuitamente 10 ',. (dez por cento) do total de

unidades produzid&s. mensalmente. ao órgio competente do Sistema Único de Saúde.
Porigrafo (mico. O montante de unidades de vi,aminu e sais

minerais recolhido na forma que estabelece o caput deste artigo deve destinar-se i

mulheres gestantes e crianças comprovadamente carentes,
Art. c' O Ministerio da Saúde regulall1Cntarà • fo,..". de

recolhimento e a distribuição das vitammas e S315 mmeT315 aos Conseihos Municlpals de
SlMe ~ue ficario responsáveIS pela destinação as mulheres gestantes e crianças carentes

em cada municípIO brasileiro.
Art. 3' Esta lei entnt em vigor n' data de sua publí~.

JUSTIFICACÃO

Segundo dados do Ministério da Saúdc. constantes na Portaria

Ministerial n' 3.916. de 30 de outubro de 1998, que define. Política Nacional de
Medicamentos, 51'/, da população brasileira tem renda de zero a quatro stdirios mínimos
e nio tem acesso. ou tem muita dificuldade de tcr acesso, aos medicamentos que

O mésmo Ministerio. em seu Projeto para Redução da
Monalid.de na Infância (1995) estima uma população de mulheres em idade fértil (15 a
49 anos 1de 40.08 milhões. dentre as quais 4.9 milhões em situação de carência. Denrre as
providencias necesSárias para este gruPO. o programa sugere: a redução das deficiências
por rnicmnutrientes. especlltlmente a \1tamina A e o ferro: :i recuperação nutricional de
crianças: e, a prevenção do baixo peso ao nascer. atraves de orie:ntação alimentar, ações

básicas de saude e distributção do correto suplemento alimem3T.
O envolvimento da sociedade. de instituições nãcrgovcmamentais.

dos empresários. e asSIm por diante. e plenamente desej.ve!. e possivel. pois potenciaJiu
as ações do nosso combalido sistema de saúde e pennite um melhor e mais rápido

enfremamemo dos nOSS05 problemas de carência nutricional.
É nesse sentido que apresentamos o presente Projeto de Lei.

•.&t.traVe5 dele os conselhos municipais de saúde lerão um insumo bãsico para suprir OS

serviÇOS de saude nas ações de combate à carência nunicional.
Para as mdústrias. que têm no Brasil wn dos maiores faturamentos

mundiais. cenamente não haverã prejuízos. O gastO com 05 10% das unidades produ:zidas

e direcionadas ao sistema de saúde c plenamente suportãvel nas formid:iveis margens de

lucro que este segmento industrial tem. de maneira gemI. em nosso Pais.
Pelo seu objetivo social, apresemo este Projeto de Lei ao nobres

P.IlCS desta Cãmanl dos Deputados conlamando-os a sua ..ilise e aprovação.

S.la das Sessões. em 27 de abril de 1999

/~

-__--;:;Il(Em'P.~::'r~)
Deputado Paster V.ldeci

!

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

PORTARIA N' 3.916. DE 30 DE OUTUBRO DE 1998

O Ministro de ESlado da Saúde. no uso de suas atribuições.
e

Considerando a necessidade de o setor Saúde dispor de po
lítica devidamente expressa relacionada à questão de medicamentos;

Considerando a conclusão do amplo processo de elaboração
da referida política. que envolveu consultas a diferentes segmentos
direta e indiretamente envolvidos com o 'tema;

Considerando a aprovação da proposta da política mencio
nada pela Comissão Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional
de Saúde. resolve:

Art. 1° Aprovar a Política Nacional de Medicamentos, cuja
íntegra consta do anexo desta Portaria.

Art. 2° Determinar que os órgãos e entidades do Minis~ério

da Saúde. cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política
agora aprovada. promovam a elaboração ou a readequação de seus

planos. programas. projetos e atividades na conformidade das di
retrizes, prioridades e responsabilidades nela estabelecidas.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.

JOSÉ SERRA

ANEXO

Secretaria de Políticas de Saúde
Departamento de Formulação de Políticas de Saúde

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Brasilia - 1998

Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso

Ministro da Saúde
José Serra

Secretário de Políticas de Saúde
João Yunes

Diretora da -Depanamento de Formulação de Políticas de Saú-
de/SPS . - .
Nereide Herrera Alves de Moraes
................................................................................................ - .

....................................................................... -_ .

PROJETO DE LEI N~ '107, DE 1999
( Do SI'. Pastor Jorge)

Altera a redação da alínea "fu e acrescenta a alínea IIg " ao
inciso I do art. 17 da Lei '.l' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art.. 37, l.nC180 XXI, da Constituiça.o Federal
institui normas para licitações, e dá outras providências.. '

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMIlIISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO;
~I~E COllSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO tART. 54) .. ART. 24,

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Aalinea "r do inciso I do art. 17 da Lei nO 8.866, de
21 de junho de 1993, alterada pela Lei nO 8.883, de 8 de junho de 1994, passa a
vigorar c:om a seguinte redação:

"AIt. 17 ..

1- .

f) alienação, e ou conceS8i'Jo de direito mal de uso,
locaÇão ou permissão de uso, de bens imóveis, COl1Wuidos
ou efetivamente utilizados no ilmbito dlt programas de
intttrellSe social, destinados a templos e instituições
religiosas, filantrópicas, a projetos de.' aSS8fltamento
habitacIOnal ou de caráter económico. pam atendimento às
micro e pequenas empresas, reconhecidos como de
interesse ou de utilidade pública e social. pela autoridade
competente;"

Art. 2" O inciso I do art. 17 da Lei nO 8.666, de 21 de junho
de 1993, alterada pela Lei nO 8.883, de 8 de junho de 1994, passa a vigorar

acrescido da alínea "g", com a seguinte redação:

"AIt. 17 .
I- .

"g} aos permissionários, concessionários de direito
mal de uso e locatários, arrendatários e outros titulares de
posse de terras públicas c'lios contratos estejam vigindo há
mais de cinco anos fica essegurado o direrro de preferêncie,
em caso de alienação ou locação do bem, mediante
avaliaçáo prévia pelo setor competente do Estado. "
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A lei que institui normas para licitações públicas (a chamada

Lei das Licitações), aO disciplinar aS alienações dos imóveis públicos.

condicionando-as ao processo Iicilatório, criou sérias e incontomáveis

dificuldades às entidades civis religiosas, que atuam no campo social através da

8Uist6ncia e da filantropia, e que colaboram com o Estado principalmente nas

aslratégicas areas da educação. da saúde e da proteção à maternidade e à

in1lAncia.

Este grandioso trabalha que é feita, muitas vezes no

anonimato, conta em grande parte tão-somente com recursos financeiras

provindos das contribuições de seus fiéis, uma vez que essas entidades nem

sempre dispõem de outra fonte de custeio.

Tais recursos são utilizados em sua talalídade na

manutenção de templos, de escolas, de ambulatórios médico-dentárias, de

creches, de asilos etc., o que constitui um ingente sacrifício aos seus dirigentes

no cotidiano adminiAtrlrtivo.

A exigência legal da disputa licitatãna, não raro com outras

entidades economicamente fortes, alija. de pranto as entidades aSSistenciais e

filantrópicas do benefiçlo da concessão do direito real de usa, da locação e da

permissão de direita de usa, que era posslvel antes da advento do diploma

legal em causa, inviabilizando·as. também. da aquisição de ImóveiS da Estada.

a quaiquer titulo, uma vez que a nova lei limita a dispensa licitatória aos órgãos

e às entidades da administração pública.

Especificamente no Distrito.Federal. onde as terras são do Poder

Público. a Lei n,o 8.666/93 inviabilizou a implantação de setores de indústrias nos

diversos assentamentos habitacionais. para os micros e pequenos empresários. que

dentro do processo licitatório sào automaticamente excluidos pelos especuladores

imobiliários. causando' serios prejuízos sociais.

A medida proposta. ao fixar os núcleos produtivos em

locais apropriados. criará, por esses núcleos. fontes de empregos que serão

também geradores de riquezas.

Ofereço o presente Projeto de Lei na certeza de que.

avaliados os fundamentos que O justificam, possa o mesmo ser acolhido e

aprovado para que se restabeleça o principio de justiça sociai. uma vez que

objetiva a projeta a atendar lacuna que restou existente nos núcleos e

assentamentos habitaCIonais, principalmente do Distrito Federal. onde está

instalado grande número de templos religiosos. asilos. orfanatos. escolas. e

ambulatórios médico-dentários administrados por entidades privadas com

objetivos assistenciais e filantrópicos e onde residem e trabaiham centenas de

milhares de pessoas de baixíssima renda.

Saia das Sessões. em 27 de abril de 1999

-LEGISLAC,i,OCITADA ASI:,-\DA YI.L,.
COORDESACÃO DE ESTl'OOS LEGISLATI\(" - ('<IH"

LEI N' 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O ART. 37. INCISO XXI. DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. INSTITUI NORMAS
PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

CAPiTULO I..
Das Disposições GeraIS

......................................................................................................................-...

SEÇÃO VI
Das Alienações

An 17 - A alienacào de bens da Admmlstraçào Pubhca suboTdmada á
eXlstêncla de Interesse publico deVIdamente Justificado. sera precedida de avaliação e
obedecera as segumtes nonnas

1 - quando ImovelS. dependera de autorIzaçào legislativa para orgãos da
admInlsrração dITeta e entidades autarqmcas e fundaCIOnaiS. e. para todos. IOcluslve as
entidades paraestatais. dependera de avaliação prel,1a e de ltcnação na modalidade de
concorrencla. dispensada esta nos ~egumtes casos'

n altenação. concessão de direito real de uso. locação ou penmssào de uso de
hens ImO\eIS construidos.;: destmados ou ~fetlvamente uultzaJos no àmblto de
programas habitaCIOnaiS de mteresse ~OCI3I. por org:ãos ou entidades da Administração
Publica espeCificamente cnados para esse tim

• 4/iIlt!a ·""t:umrCI1<1lJoJiJI1J(ll'hli ..'lll "".; J,'I/'ff/(, /'J'N

LEI N" 8.883. DE 08 DE JUNHO DE 1994

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N' 8.666. DE 21
DE JUNHO DE 1993. QUE REGULAMENTA O
ART. 37. INCISO XXI. DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL. INSTITUI ~ORMAS PARA
LICITAÇÕES E DA OUTIlAS PROVIDÊNCIAS.

An. 1°· Os anU!OS abaiXO indicados da Lt:1 n" 8 666. de 21 de Jllllho de 1993.
passam a \ Igorar com a-segutntt: redaçào

PROJETO DE LEI N2 720, DE 1999

(Do Sr. Adolfo Marinho)

Acrescenta inciso ao art. 79 da Lei nQ 8.436, de 25 de junho de
1992, com a redaçao dada pela Lei n2 9.288, de 12 de julho de
1996, que lI a ltera dispositivos da Lei nQ 8.436, de 25 de junho
de ~992, que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo
para estudantes carentes."

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.240, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 7" da Lei n° 8.436. de 25 de junho de 1992,

com a redação dada pela Lei nO 9.288. de 1° de Julho de 1996. passa a vigorar

acrescido do segumte mciso V:

'V - atualização monetária segundo a variaçilo do
índice Geral de Preços do Mercado (lGP·M), calculado pela
Fundação Getúlio Valflas. e juros máximos de 6% (seis por
cento) ao ano.'

Ar\. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Programa do Crédito Educativo I CREDUC, Iniciado em

1976, chegou á década de 90 com os recursos revertidos à Caixa Econõmica

Federal completamente defasados. Os índices utilizados para a correção das

dividas dos usuálios - corroidos pela inflação e por sucessivos planas

económlcos • geraram prestações com valores simbóiicos. praticamente
eliminando a • reversão dos financlBmentos' como uma das fontes do Programa

(art. 5', Lei 9.288196).

Com o intuito de conigJr esse problema, o Banco Central.

através da Circular 0° 2.262193. modiiicou as condições operacionais do

Programa. instituindo a Taxa Referencial Diária • TRD como base para

atualização monetária. com juros de 6% ao ano, capitalizados trimestralmente.

durante os períodos de utilização e de caréncla. O resultado desta modificação foi

desastroso. Os valores dai advindos foram. e continuam sendo. exorbitantes.

Os alunos que, ao ingressarem nos cursos superiores,

enfrentaram dificuldades de toda ordem para conseguir o beneficio do CREDUC 

como condição para prosseguir seus estudos, hoje convivem com o pesadelo de

uma divida que não conseguem saldar. Na grande maioria dos casos. os valores
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mensais ultrapassam os pisos salariais das categonas profissionais a que os
formandos pertencem.

. . Na verdade, é preciso encontrar um meio-termo com
mdlces de correção e juros que propiciem a manutenção dos valores reais dos
~rsos - sem deterioração dos mesmos e sem sobrecarga para os devedores,
E Isto que pretendemos ao propor a subst~uição da TRD pelo IGP-M (fndica
Geral de Preços do Mercado).

. Esta substanCial modificação deverá levar tranqüilidade aos
mais de 100 mIl beneficiários do Programa. assegurando. no entanto o-o
~~ '. . ,_.,

. ursos Significativos ao mesmo. Por estas razões, contamos com o apoio
dos Ilustres Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, em "'. de

I I' :-
Ji i\. Li,'

DeputadÕ ADOLFO MARINHO

"LEGIS,.LAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI"

CIRCULAR N. 002282

REGULAMENTA O PROGRAMA DE CREDITO
EDUCATIVO DE QUE mATA A LEI N. 8.436, DE
25.06.92.

. C.o~unicam.os que a diretoria do Banco Central do Brasil, com base nas
disposlçoes da leI n. 8.436, de 25.06.92, deCidiu:

Art. I". O Programa de Créd!to Educativo para estudantes de curso universitário
de grad~Ção co~ recursos msuficlentes, próprios ou familiares, para o custeio de seus
estud?s, .IDStltuclOnalizado pela Lei n. 8.436, de 25.06.92, sob a execução da Caixa
ECo~~~Ica Federal - .CEF, será regido, no que se refere aos aspecIos operacionais e
credltIclos, por esta Crrcular.

Art. 2". Os recursos d0.I)~o~a de Crédito Educativo terão origem:
I - No orçament~ do Ministeno da Educação:

..~ - Na totaildade do resultado liquido de três edições extras de loterias
administradas pela CEF;

111 - Na reversão dos financiamentos concedidos'
IV - Outras origens. ' •
Art 3°. Os re~ursos de que trata o artigo anterior, enquanto não utilizados na

concessão d; financIamento.s, de~erão ser aplicados em titulos públicos federais.
Art. ~'. A CEF podera parttlhar seu programa de Crédito Educativo com outros

bane,os múltIplos com carteira comercial, bancos comerciais ou outras entidades
mediant~ convênios, observadas as normas por ela editadas. '

Par~o Unico. A remuneração pelos serviços previstos neste artigo será de
responsabIildade da CEF.

At:t. 5°. Os financiamentos ao amparo do Programa de Crédito Educativo serão
concedidos:

I - Exclusivamente a estudante comprovadamente carente e com bom
desempenho escolar ou acadêmico'

n -. Para co~ de 3~ 'a 150% do valor da mensalidade cobrada pelo
~ta?elecrrnento de ensmo supenor onde o aluno estiver matriculado, durante toda a
ealizaçã~ do curso, desde que essa não ultrapasse a respectiva duração máxima

estabeleCIda pelo conselho federal de educação e objeto de Portaria do Ministério da
Educação;

111- Nas segnintes condições:
A - Formalização: contrato de abertura de crédito;

B - Prazos:
I - De carência: correspondente a um ano, contado a partir da conclusão ou da

interrupção do curso;
2 - De amortização: de duração igual ao periodo de utilização, contado a partir

do termino do prazo de carência;
C-- Encargos:
1- Atualização monetária com base na taxa referencial diária - TRD;
2 - Juros de 6% a. a., capitalizados trimestralmente, durante os periodos de

utilização e de carência., pró-rateados pelo número de dias que excederem o semestre,
se for o caso;

D - Garantia: apólice de seguro de credito, contempladas as hipóteses de morte
ou de invalidez do devedor e outras causas relevantes que forem objeto de proposta
do Ministério da Educação;

E - Efetuação do Crédito: em conta(s) corrente(s) de titularidade:
I - Da instituiçãõ de ensino, mensal ou semestralmente, em 8e tratando de

cobertura do valor da mensalidade; e
2 - Do estudante, mensalmente, na hipótese de cobertura acima do valor da

mensalidade;

F - Amortização: Pelo Sistema "Price".
Parágrafo Único. O seguro de que trata o item 111, a1inea "d", será contratado

por ocasião da assinatura do contrato de abertura de credito, previsto nesse mesmo
item.

Art. 6°. A CEF perceberá, a titulo de remuneração pelo desempenho da função
de executora do programa de credito educativo, o equivalente a 2% a a do montante
arualizado dos fmanciamentos "em ser" concedidos ao amparo do programa

Parágrafo Único. Serão assumidos pelo próprio programa:
A - As despesas pertinentes a sua execução;
B - Os riscos inerentes a concessão dos créditos.
Art. 7". O Programa de Crédito Educativo terá escrituração contábil destacada

da relativa a CEF.
Art. 8°. A CEF divulgara as instruções que se fizerem necessárias a execuç!o

do Programa de Crédito Educativo. . ..
Art. 9". Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, ficando sem

efeito, em razão do contido no art. lO da mencionada Lei n. 8.436/92, as disposições
da resolução n. 356, de 12.01.76, da circularn. 286, de 14.01.76, e da carta-circuIar
n. 182, de 30.06.76.

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 1993.
Gustavo Jorge Laboissiere Loyola

Jollo Heraldo Lima

LEI N° 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

INSTITUC10NALlZA O PROGRAMA DE CREDITO
EDUCATIVO PARA ESTUDANTES CARENTES.

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

Art. 7" - Os financiamentos serão concedidos mediante contrato de abertura de
crédito, nas seguintes condições:

I - liberação em parcelas mensais ou semestrais, por prazo não superior à duração
média do curso, estabelecida pelo Ministério da Educação e do Desporto;

li - um ano de carência, contado a partir do término ou da interrupção do curso;
1II - amortização em pagamentos mensais em prazo máximo equivalente'a uma

vez e meia o periodo de utilização do crédito, a contar do término do prazo de
carência;

IV - (VETADO)
• Artigo com redação dada pelo Lei nD 9.288, de 0/107/1996.

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

PROJETO DE LEI N2. 721, DE 1999

(Do Sr. Nilton Capixaba)

Estabelece a isenç&o do Imposto sobre Produtos Industrializados
para maquinaria agricola.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4_674, DE 1994)

O Congresso Nacional, com base nos arts. 48, inciso I, e 61
da Constituição Federal, decreta:

Art. 1° Esta lei tem por objetivo alterar a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência federal.

Art. 2° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos de uso
agricola, para preparação ou trabalho de solo ou para cultura, assim como os
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.

Parágrafo único. Estende-se a isenção do imposto aos
tratores de qualquer porte, desde que alocados exclusivamente às atividades
agrícolas.

Art. 3° São asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do imposto, relativos a matérias-primas. produtos intenmediários e
material de embalagem efetivamente empregados na industrialização dos bens
referidos no artigo precedente.
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Art. 4° o Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lal
no prazo de sessenta dias.

Art. 5° Esta lei entra em vigor ne data de sua publicação,
aplicando-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2.000.

JUSTIFICAÇÃO

A agrlcullura constituiu fator primordial para o
desenvolvimento e a manutenção da polllica econOmlca de eslablllzaçAo da
moeda. praticada nos último's anos. Vale ressaltar que o PIS agrlcola, ai
consideradas a produção agrlcola, a Indústria de Insumos e a procenadora de
produtos agrícolas. atinge cerca de 40o/p do PIS nacional.

A abertura do Pais ao comércio exterior exigiu, e cada vez
mais o exige. a céiere transformaç!ío dos processos produtivos do setor, com
vistas a permitir a competitividade de nossos produtos. E Isto slgniflca tecnolOllII.

Neste momento de Instabilidade cambiai, é InadmlSllvel a
mudança do estimulo fiscal à agricultura. com a oneraçAo da maquinaria
agrlcola. a partir de 1° de julho do corrente ano.

Hé que se assinalar que esta oneração tem reflexos diretos
sobre a Sociedade, não só em seu abastecimento, como também na'geraçllo de
empregos, problema de importância crucial nos dias de hoje.

Conto, pois, com o apolo dos nobre Pares desta Call8 para
a aprovação deste projeto de le!, que restabelece a IsençAo do IPI Inc\<lente
sobre os bens indispenséveis ao preparo, cultura e cultivo da terra, a vigorar It6
31 de dezembro de 2.000.

§ I°São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas:
11 • disponham sobre: . . .
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na administração dU'Ct8 e

autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização admimstrallva e judiciária. matéria tributária e orçamentária.

serviços publicas e pessoal da administração dos Território~; . ., .
c) scrvidôres públicos da União e Territórios, seu regtrne jundlco. provunento de

cargos, estabilidade e aposentadoria:
• Alínea "e" com redaçào dada peja Emenda ConstltuclOnal nO 18. de 05"02,1998.
d) organização do Mimstério Público e da Defensoria PUbtica da U~'. ~

como nonoas gerais para " organização do Ministério Público e da Defensona PUblica
dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios: ..

el criação. estruturação e atribUições dos Ministérios e órgãos da admlDlStração
publica: .

I) militares das Forças Annadas, seu regime juridico. provunento de cargos,
promoções. estabilidade. remuneração. refonoa e transferência para a reserva

• AllMa I'j"acre.sctda pela Erm!nda ConstitucIonal nO 18. de 05'02//998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentaÇão à CAm~ dos

Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo. um por cento do elelt~
nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de tr!s décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.. , .
..............................................................................................................nu••••• H ,. •••

PROJETO DE LEI N~ 722, DE 1999
( Da Sra. Jandira FeghaU)

lliapOll sobre a obrigatoriedade do uso de papel reciclado por
parte dos órgi'los públicos federais.

Sala das Sessões, em de
tAS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIEN:L'E E MINORIAS; E DI!:
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART, 24, II)

Deputad~
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTITDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

'IÍTULOIV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Leai.lativo

SEÇÃO"
Das Atribuições do Congresso Nacionll

An. 48 - Cabe ao Congresso Nacional. com a Sll\çlo do Presidente da República,
não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todu u
matérias de competência da Unilo. especialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas:

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

An. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordiniliu cabe I qualquer
membro ou Comissão da CãmarlI dos DepulldOl, do Senado Fedcral OU do Conll'ftlO
Nacional, ao Presidente da República. ao Supremo Tribunal Federal, 801 TrlbunalJ
Superiores, ao ProcuIlIdor-Gcral da República e 801 cidadlOl, DI rorma • DOI caklt
previstos nesta Constituiçllo.

o CONGRESSO NAOONAL DECRETA:

Art. I' " É obrigatório o uso de papel reciclado por pane de órgios

publicos. federais. sendo que a partir da data da publicaçio desta Lei deverá ser seguida

a SCJUinte escala:

I - No primeiro ano o uso de papel reciclado deverá alcançar 5%

(cinco por cento) do lOtai de todo o papel utilizado;

11 - No segundo ano o uso de papel reciclado deverá alcançar entre

10% (d... por cento~ 15% (quinze por cento) do total de todo o papel utilizado;

lU - A panir do terceiro ano o uso de papel reciclado deverá alcançar

um minimo de 25% ( vinte e cinco por cento) do total de todo o papel utilizado;

Art. 2" - A inobservância do disposto do artigo anterior sujeitará os

inlbtom • aplicaçlo de multa de valor a ser estipulada pelo mAMA - Inslituto

Bruileiro do Meio-Ambieme e Recurso. Renováveis.

Art. 3' - Compete ao mAMA a fiscaJizaçio do disposto neJ!I Le~

sendo que as multas aplicadas na forma do artigo anterior. reverter-se-io em seu

beneficio.

Parágrafo Único - Cabe ao mAMA criar campanhas de incentivo do

UIO do papel reciclBdo por pane de empresllS privadas.

Art. 4' - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30

. (trinla) dias.

Art. 5' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 6' - Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

De acordo com o exposto no Capitulo VI. ano 2is da Constituiçio da

Republica Federativa do Brasil. que Irata do Meio Ambiente. "todos têm direito ao

meio-ambiente ~108icamenle equilibrado. bem de uso comum do povo e essencial á

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder .publico e á colelividede.o dever de

defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações."
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Como é do conhecimento coletivo grandes ireas de I1breslU tropicais

são devastadas para fins de fabricação de papel e. todo esse papel acaba no lixo sem ser

devidamente reaproveitado. Só na Câmara dos Deputados urna media de 450 KII de

papel são jogados no lixo todos os di... todo este papel é vendido para JlOIIerior

reciclagem mas. nenhuma parte dele volta para a Câmara para ser reutilizado, Com esta

Lei esperamos que. alem de diminuir o desperdicio de papel. reciclando-o. JlOISlIII05

incentivar o uso de papel reciclado tomando menor a devastaçio e tentando diminuir u

conseqüências desutrosas que tal devastação causa no meio ambiente.

Sala das Sessões. em 04 de março de 1999.

§ S· Slio indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
açllcs disc:riminatórias, necessárias à proteçlo dos ecossistemas naturais.

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localizaçlio
deflllida em lei federal, sem o que nIo poderio ser imtaladas.
.....................................................111 .

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

PROJETO DE LEI N~ 723, DE 1999
(Do Sr. :zenaldo Coutinho)

Defin. o cri.- d. participaçlo .. "trot." .scolar e dA outra.
proYidlnci...

(APEMSI-SI AO PROJETO DE LEI MI 1.023. DI 1995)

MLEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDl" o Conl!1'esso Nacional decreta:

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASn.
1988

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

TÍTIJLO VIII
Da Ordem Social

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

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

An. I- - Constitui crime contra a liberdade individual e contra a paz
pública, panicipar como executor, ou de qualquer outra fOIIDa, da prática
de "trote" em estabelecimentos de cuino de qualquer natureza ou grau.

PeIIa - reclUJlo de I a 3 1IlOI•

§ I" - Se rellllta IcsIo corporal de natureza grave:
Pena - reclUJlo de dois I 8 anos.

§ 2° - Se rcsuIta I morte:
Pena - reclU!lo de seis a vinte anos.

An. t . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçlo

JUSTIFICAÇ"\O

DA nova redaçlo ao artillo 60 da Lei nl 8.069. de 13 d. julho d.
1.990. Estatuto da Criança • do Adol.scent. R da outra.
providlncias

PROJETO DE LEI N2 724, DE 1999
( Do Sr. Alberto Fraal )

de 1999.de

~~~o
D'PU~~ Federal

Sala das Sessôcs, em

A barbárie que atingiu a deletéria e irracional pratica do
"trOte"" nos meios estudantis brasileiros depõe filIDemente contra o país
neste estágio de civilização.

o Projeto prevê, além da definição da figura penal as fOIIDa.
qualificadas pelo resultado, em vista da ampla possibilidade de sua
concretização, como. infelizmente, vem acontecendo.

Sem prejuízo de outras providências pcninentes que possam
ser adotadas pelas autoridades ligadas à educação, a representação do povo
não se pode omitir em momento tio crucia!, em que se vê patente, a cada
semestre, a ameaça a bens jurídicos fundamentais de pessoas em plena
juventude.

Impende, pois, que conduta tão reprovável seja erigida à
categoria de tipo legal de crime, objetivando-se com isso evitar açôcs em
tal scntido.

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impoodo-sc ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo pnra as presentes e
futuras gerações.

§ I°Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas;
Il - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e

flScaIizar as entidades dedicadas á pesquisa e manipuIaçio de material genético;
• RcgJJ1ammradopela Lei n·8.974. ,. 05'0/"/995.

III - defmir, em todas as tutidades da Fcderaçio, espaços territoriais e _
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a a1tcraçlo e a supresslo
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilizaçlio que comprometa a
integridade dos atnbutos que justifiquem sua proteção:

IV - exigir, na forma da lei, para instalaçllo de obra ou Mividade
potenciabnente causadora de significativa degradação do meio ambiellte, estudo prévio
de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercializaçlo e o emprego de técnicas, métodos
e substJncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambicnre;

• RcgtJIatMl'/(XJOpela Lei ,,·8.974. ,. 0510/1/995.

VI - promover a educaçlio ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a 1'- servaçlio do meio ambiente;

vrr - prOteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas qiiC
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

§ 2" Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órglio público
competente, na fOlIDa da lei.

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujcibllo
os infratores, pessoas flSicas ou jurídicas, a sanções penais e adminisuativas,
independentemente da-obrigação de reparar os danos causados.

§ 4° A Floresta Amazôníca brasileira, a Mata Atlântica. a Serra dd Mar. o
Pantanal Mato-ÚfosscrlSe e a Zona Costeira são patrimônío nacional, e sua utilizaçio
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservaçlo do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
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(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PtlBLICO;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art.1° Dê-se ao art. 60 da Lei 8.069 de 13 de julho de
1.990, Estatuto da Criança e do Adolescente, a seguinte redação:

"Art. 60 É proibido qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz.

§ 1° Considera-se aprendiz o menor de 14 a 18 81105

sujeito à fomação profissional metódica do oficio em que exerça o seu
trabalho, nos tennos legais.

§ 2° Não caracteriza trabalho o exercício de atividade
educacional remunerada, a partir dos doze anos de idade, desde que ocorra sob
a responsabilidade de escola regular. como atividade complementar de
estudos. autorizado pelo Juiz da Infância e da Juventude.

§ 3° A fiscalização da atividade educacional remunernda
compete ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e aos Conselhos Tutelares.

Art.2° Esta Lei entra em vigor da data da sua publicação.

Art. 3° Revoga-se o § Único do art. 80 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.

Sala das Sessões, em 27 de abril de 1.999.

JUSTIFICAÇÃO

Com o advento da Emenda Constitucional n° 20 o anigo 60
do Estatuto da Criança e do Adolescente não foi recepcionado pelo novo
mandamento constitucional. Assim, visa o presente projeto de lei adequar
aquele dispositivo da lei menorista ao novel preceito constitucioual. Tal
mudança faz·se necessária para facilitar a consolidação e a renovação das leis,
processo que tem preocupado todos os operadores do Direito no pais,
especialmente quando se trata de um diploma tão importante como o é o
Estatuto.

Outrossim, procura, dentro desse espirito de consolidação
legal, remeter para a lei menorista o conceito legal de "aprendiz", retiranda:.o
da lei trabalhista. Na nova redação procura-se, também, ajustar o conceito ao
novo dispositivo constitucional.

Por outro lado, visa-se dar garantia legal às atividades
educacionais complementares remuneradas do ensino regular, permitindo-se
que as escolas elaborem curriculos com aulas pràticas aos adolescentes, a
partir dos doze anos de idade. Assim, o aluno poderà realizar atividades
laborais diversas dos conceitos fonnais de trabalho ou de aprendiz, como
trabalhos artesanais, sendo remunerado para tal. Isso é de valiosa importância
para inserção do aluno na sua noção de sociedade organizada, garantindo-se
também pequena remuneração, a titulo de incentivo ao trabalho realizado.
Obviamente, qualquer atividade deste tipo só poderà existir se autorizada pelo
juiz competente. Garante-se também a fiscalização da atividade pelo Poder
Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares.

Pela importância do projeto que ora apresento, conto com
meus colegas parlamentares para a sua aprovação.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

MODIFICA O SISTEMA DE PREVID~NCIA SOCIAL,
ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

Art. 1° - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Ar!. 7°_ .
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa

renda nos termos da lei;

XXXllI - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a panir de quatolZe anos;

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

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

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
..........................................................................................................................................

TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

. .
CAPÍTULO UI

Do Salário Minimo

SEÇÃO!
Do Conceito

Art. 80 - Ao menor aprendiz serà pago salário nunca inferior a '12 (meio) salário
mínimo regional durante a primeira metade da duração máxima prevista para o
aprendizado do respectivo oficio. Na segunda metade passará a perceber, pelos menos,
2/3 (dois terços) do salário mioimo regional.

• Ar/.80 com redação dada pelo Decreto-Iei nO229. de 28/02.'J967.
Parágrafo único. Considera-se aprendiz o menor de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos,

sujeito à formação metódica do oficio em que exerça o seu trabalho.
• Paràgrafo únICO com reda'ião dada pelo Decreto-lei nO 229. de 28/02.-1967.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI :"'08.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. E DA OI.'TR.~S PROVIDÉNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TiTULO 11
Dos Direitos Fundamcl1w.l~

CAPiTi'LO V
Do Dm:llo a l'rolisslOnah7.uç'ào t: a prl)lC~:Ul 11111 rahalhn

\rt fln - t'~ prCllhldll qualquer lrahnlho a mcnur....$ d.: l..llquaulrl'.... ' Jno~ de Idade.
..ahn na cnnd ..;:io do.! apro.!ndl.l.

PROJETO DE LEI N~ 725, DE 1999
(Do Sr. Nelo Rodolfo )

Dispõe sobre: incentivo fiscal para contratação de trabalhadores,
nas condições que especifica..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 688, DE 1999)

O Congresso Nacional, com base nos arts. 48, inciso I, e

61, da Constnuição Federal, decreta:

Art. 1° Esta lei altera a legislaçãO do imposto de renda, de

âmbito federal.
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Art. 2" As pessoas juridicas poderão deduzir em dobro, para

fins de determinação do imposto de renda, as despesas com salários,
encargos sociais e treinamento, oriundas da contratação de trabalhadores

com 40 (quarenta) ou mais anos de idade.

Parágrafo único. Para o gozo do benefício, as pessoas
jurldlcas manterão controle em separado das despesas incentiv.adas.

Art. 3' A dedução estabelecida no artigo precedente não
poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do montante da folha de pagamento,
e o Incentivo está limitado a 5% (cinco por cento) do imposto devido.

Art. 4' A inobservãncia das condições estabeiecidas nesta
lei sujeitará o beneficiário á cobrança do imposto devido, acrescido das
penalidades iegais, Inclusive penais, estabelecidas em legislação própria.

Art. 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art, 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O expressivo indlce de desemprego de cerca de 7,5% da
população economicamente ativa, com que convivemoa hoje em dia, rep~senta
a marginalização da Sociedade de contingentes significativos de individuas aptos
para o trabalho,

A par da recessão econõmica, o preconceito tem atingido
os trabalhadores maiores de 40 anos, que são subsmuldos por aqueles mais
jovens, por vezes, de menor qualificação e, portanto, de menor custo para as
empresas.

Vale lembrar que o desenvolvimento da Medicina aumentou
expressivamente não só a expectativa de vida, como também a qualidade desta,
Atualmente, um individuo com 40 anos de idade encontra-se no auge de sua
capacidade intelectual e de vigor fisico.

O desemprego equivale á perda da própria cidadania e alija
econômica e sociaimente a pessoa por ele atingida.

Ante essa situação, propomos a concessão de incentivos,
na área do imposto de renda, ás empresas que contratarem os trabalhadores
nesta condição,

Por seu aspecto de justiça, conto com o apoio dos nobres
Pares desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 " A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ l' São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I " fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas:
II " disponham sobre: .
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e

autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária matéria tributária e orçamentária,
'erviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "c" com redçção dada pela Emenda ConslltuClonal nO 18. de 05102-'l998.

d~ organ.ízação". <1:0 lvliÍiistério Público e da Defensoria Pública da União, bem
como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração
pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva

* Alínea 'r' acrescuiapela Emenda ConstitUCIOnal nl) /8, de 05,'02,11998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.
. .
...........................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 726, DE 1999
( Do Sr. Inácio Arruda)

de 1999.
Altera a Lei nº 8.245, de 18 de Qutubro de 1991, Lei do
Inquilinato, nos dispositivos que menciona.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO 11MBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
11)

"LEGISLAÇÃO CITADA A~'EXADAPELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

An, 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,
nJo exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
lIISlériss de competência da União, especialmente sobre:

I • sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas:

oCongresso Nacional decreta:

Art. lO A Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991. Lei do Inquilim c.

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 22. O locador é obrigado a:

Vil " pagar as taxas de administração imobiliária. se bouver, e de
intermediações. nestas compreendidas as despesas necessárias à

afenção da idoneidade do pretendente (NR);

vm - pagar 05 impostos e taXaS. e aInda o prêmio de seguro

complementar contra fogo. desmoronamento e fatos da natureza.

que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel; (NR)

An. 25. Anibuida ao locatário a responsabilidade pelo JlO8DII1ento

dos encargos e despesas ordirulrias de condomínio. o locador

poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que

se refiram. (NR)

Parágrafo único "

Art. ~o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o Congre!5o Nacional decreta:

Maio de 1999

VisamOJ com a nossa proposta ttansferir OI tributos o o seguro
incidentes sobro o imóvol 10 locador. quo é quem autero lodos 05 beneficios sobro a
propriedade.

o inquilino já se encontra sobrocarrogado domais. por posar
dosposas ordinárias do condomínio. água, luz. lolofono o. o quo é mais posado. o aluJlUCI
oscorchante. além de outras dospcsu quo surgIrem.

Trala-.. de medida quo. som dúvida, é da mais alta justiça, o quo
desonerara o locatàrio deSICS pesados OIICOl'gos.

COIIIO. assim. com o rospaIdo dos ilustros Parlamenwos pora
nosso projoto.

Saladas Scssllcs, om21do Á8«!"'" 199~.

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

LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE AS LOCAÇÕES DOS IMÓVEIS
URBANOS E OS PROCEDIMENTOS A ELAS
PERTINENTES.

TÍTIJLO I
Da Locação

CAPÍTIJLOI
Disposições Gerais

SEÇÃO IV
Dos Deveres do Loclldor e do Localário

Art. 22 • O locador é obrigado a:

VII - pagar as taxas de administração imobiliária. se houver. e de intermediações.
nestas compreendidas as despesas necessárillS à aferição da idoneidade do pretendeme
ou de seu fiador:

VIII • pagar os impostos e taxas. e ainda o pmnio de seguro comp\ememar COIItra
fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o illlÓvel. salvo disposição expressa em
contrário no contraio;
de fundo de reserva.

Ar!. 25 • Atribuida ao locaIário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos.
encargos e despesas ordinàrias de COIIdominio, o locadot' podem cobtar tais verbas
jlUltarnente com o aluguel do mas a que se refll1llll.

Parágrafó ilnico. Se o locador antecipar os pagamentos. a ele pertenceria as
vantagens dai advindas. salvo se o locatário reembolsá-Io integralmente.
........................~ .

PROJETO DE LEI N2 727, DE 1999
( Do Sr. Corallc1 Sobrillho )

DispOe sobre a figura do OUVIDOR, CODO representante dos
consumidores junto à ANEEL e '" ANATEL, • dá outras providlncias.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DI: A1lMIIIISTRAÇW E SERVIÇO PIlBLICO~

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, IlEIO AMIlIEllTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

Ani!o )0 _ A Agência Nacional de EnergIa Elétrica - ANEEL e a Agência

Nacional de TelecomUnIcações - ANATEL. ambas de fiscalízação e regulamentação dos

setores elétrico e de telecomumcações. respectivamente. ficam obrigadas a constituir

representante dos consumidores. denominado OUVIDOR. com direao a voz no Conselho

Deliberativo dos respectivos órgãos.

Parágrafo Único - Cada agênCia possuirá o seu OUVidor. não sendo

permitido o mesmo representante para malS de um órgão.

Amgo 2° M O Ouvldor representara os mteresses dos consumidores junto a

ANEEL e ã ANATEL. devendo requerer proV1dênclas junto as refendas agências. emitir
OPiniõeS a respello de proJetos e planeJamentos. mantendo mdependêncIa e autOnom13 no

cumpnmento de suas funções.

Anlgo 3° - O Ouvidor devera representar ao Mimsténo PúblIco competente.

as concessionanas e penmSS10nanas de servIços publIcos fundamema15. \'mcuIadas a

ANEEL e á ANATEL. quando entender oportuno. de·;endo. caso seja necessário.

representar a própna agencia nacional. por omissão ou ação. que resulte em preJuizo aos

consumidores

Anígo 4° - O OUVldor sem escolhido ~m processo eletivo. com a

panicipação das associações e entidades de defesa do consumidor. publicas e privadas

eXistentes no Pais. que encontrem-se de acordo com a legislação vigente e devidamente

rCg1straàas Junlo ao MtOIsteno da JustIça.

§ 1° M O Ouvidor será eleito para exercer suas atividades nwn período de 02

("dOIS) anos. vedada a reeleição

§ 2° M O processo eletivo mencionado no parãgrafo anterior. ocorrerâ no mês

de outubro. devendo os elenos IOmar posse e mlcm! o seu mandato no pnrneíro dia útil do

ano seguinte.

§ 3D
- A remuneração por tal atividade sera de responsabilidade das agências

regulatónas., CUJO montante será Idêntico ao padrão destmado aos conselheiros dos órgãos

foderais cologiados.

Artigo 5' - Caso o Ouvidor escolhido sOJa funclOnànO publico. devorá

prcsw serviço exclusivo Junto à respecnva agênCIa nacional. sem prejuizo dos direitos e

vantagens do cargo de origom.

Anigo 6' - O Poder ExecUllvo rogulamontará esta loi no prazo máximo do

noventa dias. contados da data de sua publicação

Anigo 7' - Esta lei entra em vigor na data do sua publicação.

Antgo 8° - Revogam.se as dispoS1ÇÕes em conuano.

JllSTIFICATIVA

o presente projeto tem por objenvo obrigar as agências nacionais de

regulamentação e controle dos setores c1etnco5 e de telecomUnicações. cUJa atividade està
sendo prestada pela iniciativa privada, de constituir em seu quadro deliberativo,

representante dos consumidores. denommado OUVIDOR.

A presença de representante espeCIfico dos consumidores nestes órgãos de

grande imponãncia. cuja administração reflete diretamente sobre as relações de consumo. é

pratica usual dos paises onde este tema Já se encontra mais debatido.

Tais e~periências. têm gemdo grandes beneficios para a população de paises

da Europa eAmenca do Nane. uma vez que o representante dos conswnidores tem atuação

direta e específica. agindo com autonomia e independênCia dos demaís dirigentes

designados potiticamente~ tendo sob foco sempre a relação de conswno, e estando sempre

alem para as possiveis decisões e diretrizes que. eventualmente. venham trazer prejuizos

ao consumidor.

As reformas constitucionais e as privanzaçõcs são temas de vital

importância do governo atual. buscando a modernização do Estado brasileiro, Nesta mesma

linha "'" atuação foi aprovado o Código de Dolesa do Consumidor. com o objetivo de

regulamentar as relações de consumo no Brasil. onde o consumidor. dentro de wna

sociedade moderna em que prevalece a econornta de mercado. deve ser resp:itado e

valorizado.
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JUSTIDÇ,\'rIr.:'

ficam sujeiUlS as sanções penais e administrativas, sem o prejuizo de repani-Ios â parte

ínteressada.

deSala das Sessões.

E.ta ploposição é uma ~ataçilo do PI. a' 4064. de 1998, de autoria do

ex-deputado Marcos Vinicius de Campos·PFL SI>

O presente projeto tem por objetivo obrigar as instituições financeiras a

informar, de maneira individualizada e especifica tóiIa. as despesas. encargM e taxas, além

do seu respectivo custo, debitados em conta eotrente em f~e de sua administração.

Prescreve o inciso V do artigo 170, Capitulo I, do Titulo VII "Da Ordem Econômica e

Financeira" da Constituiçào Federal. que: "a ordem econ6miC8, fundada na ~orizaçlo do

trabolho humano e na livre iniciativa. tem por fim assegurar a todos existéncia digna,

conforme os ditame> da justiça sociaL oboerYadot OI principiM da defesa do cOllllumidor."

Dispile ainda o capol do artigo 4" da Lei n" 8078. de 11 de dezembro de

1m, c~ redaçio foi determilllila pela Lei n" 9001, ele 21 de março de 1995, que: "a

Política Nacional das Re!Ições de Consumo tem por objetivo o atendimento das

necessidades dos CllnJlDDidores, o reapeito • lUll dilJllidade. saúde e segurança. a proteçlo

de seus imeresses econõmicoa, a melhoria de sua qualidade ele vida, bem' como a

transpor&lcia e harnlonia das re\açlies ele COllIUlI1O, atendidos detetrninados principios".

AssinI. o COIlJlDDidor mocIemo DIa pode ser privado das infonnações

transporentes relativas aos débilOS lançados em sua conta eorrente. metltlO porque a

legislaçlo vigente ratificou este Direito das)lCUQU.

Dessa fonna, é obrigaçio das In5tituições financeiras bancirias atentar para

este principio~ das re\açlies ele COllIUIIIO. EntreIamo, salvo nr&$ exceções, a
grande mai~a nia cumpre de maneira satisfatória esse mandamento. Cabe. as5im~ uma

efetIva atuação do Poder Público. objetivando ploteger o cidadão da sua vulnerabilidade no

mercado de consumo. conforme detennina o IncISO I do artigo 4° do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor

~'.j(:l!Co(l:-SOUB~A...L-
(PFL·sPl

Artigo 4' - Os correntistas ficarão isentos de qualquer cobrança por parte da

instituiçlio financeira bancária pera impllntaçio e execução desta lei.

ArtIgo 5' - O Poder Executivo rellUlamentarà esta lei no prazo máximo de

noventa di••• contados da data de sua poblicaçlo.

Artigo 6" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo .,.. Revogam-se as disposiçao. em COllfririo.

Sala das SessÕ<Js, em 27 de abril de.1999

AssIm. tendo a ANEEL e a ANATEL função reguladora destes grandes

selores naCton3lS. faz-se tambem necessana a criação da figura do OUVIDOR como

representante dos consumIdores, Embora tais órgãos também tenharn esta funçio eles não

representaIll as enndades de prOlcção e defesa do consumidor.

A relação de consumo numa sociedade moderna e tão Imponante, que

Justifica legmmar o ouvidor. com mstrumentos capazes de exercer tal função de forma

efetiva e não poétICa. tendo direito a voz e voto nas deliberações das agéncias para a qual

foi eleno

(Do Sr. Corauei Sobrinho)

PROJETO DE LEI N2 728, DE 1999

pUlado CORACCI SOBRINHO

IPFL-SP)

NeceSSIta. amda. estar mumdo de legitimidade para representar ao

MlnJsteno Público competente quando entender conveniente. objetivando averiguar se o

consunlldor fOI lesado ~ prejudicado por 310 ou omissão das concessionãrias.

penntssl0nanas. e ate mesmo das agêncaas reguladoras. tomando as providencias juríwcas

cab!ve". ql1lmdo necessário, buscando a reparação do dano.
O SIStema eletivo desta figura. onde todas as enudacies pubhcas e pn\'adas

de delesa do consumidor. legalmente cansnrurdas e regIstradas no MmiSlb1D da Jusriça.

atendidos os reqUIsitos a serem regulamentados. propICia tratar o assuntO de maneira

protisslonal. representativa e democrauca. para que nosSOS consumidores sejam

representados de fonoa seria. honrosa e respeitada.

Oetenmnar o mandato de 02 (dOIS I anos para o eteno. vedada a reeleição.

garante a rOlal1vldade dos representantes, lisura ao processo e qualidade na prestaçio desta

destacada função. evitando a cnação de canónos classislaS e fatmHares.

Desta forma, este projeto de lei S1guifica a contmuidade de modernização do

Estado bl'tiSllelro. no que tange às relações de consumo e defesa do; consumuiores, onde

somente conseguIremos 311ngir wna sociedade Justa e solidária. quando tivermos todos os

setores deVidamente representados nos orgãos que lhes afetem. A$stm. a aprovação deste

projeto pelos nobres parlamentares. representa sem duvida. !,l'fande e imponante

contribUição para OnoSSO Povo e para o Pais.

Esta propoSição é uma '''''presenlação do PL n' 4285. de 1998. de autoria do

ex-deputado Marcos ViniCIUS de Campos-PFLSP

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituiÇOl!8 financeiras
bancárias demonstrarem, nos extratos de mo~imentaçao de seus
clientes, todos os encargos, despesas e taxas f e di. outras
providências.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO 11MBII!:NTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MllRITO); E DE CONSTITlJIÇll.O E JUSTIÇA
E DE REDA«;:ll.O (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decrela:

Artigo I' - M instituições financeiras bancárias ficam obrigadas a

demonstrar. nos extratos de movimentaçio das contas de seus clientes. ele forma

individualizada e especifica, todas as despesas, taxas e encargos, alem de seu respectivo

CIJS/O, debi/odos M conta do com::ntista, em F.tce de sua admiaistraçio.

Artigo 2' - Considera-se administraçào bancaria toda despesa debitada na

conta do correntista. exceto débito em Conta corrente. através de saque em dinheiro ou de

pagamento de cheques nominais ou admInistratIVOS emitidos.

Artigo 3' - M instituições financeiras que aio cumprirem o disposto nesta

lei, ou prestarem informações incorretas, que resultem oa Dia em danos materiais e morais,

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL1.
TÍ11JLovn

Da OrdemE~ e Finallceira
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CAPÍTULo I
Dos Principios Gerais da Atividade Econômica

Art. 170 - A ordem econôntica, fundada na valorização do trlIbalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os segnintes principios:

I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - rednção das designaldades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Pais.
• Inciso IX com redação dada pela Emenda ConstItucional n' 6. de 1510811995.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade

econôntica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.

o Congresso Nacional decreta:

Artigo l' - Fica proibida a venda de CIgarrOS. charutos, taboco (ma

cachimbos. e de seus derivados e similares às pessoas menores de dezoito anos de idade.

Parágrafo único - O fornecedor deverá exigir documento comprobatório da

idade do comprador quando entender conveniente

- Artigo 2' . O fornecedor que não cumpnr o disposto nesta Lei estará sujeito

as segutntes penalidades:

I-multa:

II - interdIção da ativulade comercial:

m- cassação do alvara de funcionamento~

IV- responsabilidade ciVIl.

Parãgrafo imico - A remcidência c fator agravante para a aplicação da pena.

ArtIgo 30
- Os estabelecimentos que comercíalizã.rem os produtos de que

trata esta LeL deveriiD afixar no local em que estes estiverem à venda pera o público, cartIZ

com os seguintes dizeres:

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

"Proibida a venda de cigarros e similares a pessoas menor~ ti~ ; .••...:::'J\f.••• ; :.d· ~

idade. Lei D.o .

Artigo 4° - O Poder Executivo regulamentará. esta lei no prazo máximo de

noventa dias. contados da data de sua publicação,

Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publícação.

ArtIgo 6° - Revogam-se as dispoSições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Esta propoSIção é uma reapresentação do PL n' 4065, de 1998, de autoria do

ex-deputado Marcos Vinicius de Campos.PFUSP

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

o presente projeto tem por objetivo proibir a venda de cigarros. clwutos,

tabaco para cachImbos. além de outros derivados deste tipo vegetaL a menores de dezoito

anos de idade,

de 1999Sala das Sessões. de

O inciso fi do artigo 81 da Lei n.' 8.069. de 13 de julr.o de 1990, prot'be a

venda ã cnança e ao adolescente, de produtos cujos componentes possam causar

depeodência fisica ou psicolÓgIca. ainda que por utilização indevida. Infinitos métodos

CIentíficos e médicos ja comprovaram que o tabaco e seus derivados causam algmn tipo de

dependência.

Assim. tal Lei procura evitar que os jovens menores de dezoito anos de idade

sem esse tipo de substãncia. prejudiCIal ã saúde. além de coibir de maneira rigorosa aqueles

que descumprirem tal nonna, vendendo referido produto àqueles com idade inferior a

dezoito anos.

CAPÍTULo II
Da Politica Nacional de Relações de Consumo

Ar!. 4° - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consuntidores, o respeito à sua dignidade, saúde e

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes principios:

* Artigo. "capuJ", com redação dada pela Lei nO 9008, de2! 03 1995.
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consuntidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade,

segurança, durabilidade e desempenho:
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e

compatibilização da proteção do consuntidor com a necessidade de desenvolvimento
econôntico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a
ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e consuntidores, quanto aos seus
direitos e deveres, com vistas á melhoria do mercado de consÍllllo;

V - incentivo á criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de
qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos
de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorr!ncia desleal e util~ indevida de inventos e criações
industriais das marcas e nomes comerciais e signhs distintivos, que possam causar
prejuízos aos consuntidores;

'VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.

.........................................................••••••••••J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI N2 729, DE 1999
( Do Sr. Corauci Sobrinho)

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 00
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

Proíbe a venda de cigarros e derivados às pessoas menores de
dezoito anos de idade e dá outras providências

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI /lO 842, DE 1995)

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

TITULOm
Da Prevenção

...........................................................................................................................................
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CAPÍTIJLO li
Da Prevenção Especial

SEÇÃO II
Dos Produtos e Serviços

Art. 81 • É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
1- armas, munições e explosivos;
li . bebidas alcoólicas;
III - produtos cujos componentes possam causar dependência fisica ou psiquica

ainda que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido

potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização
indevida;

V • revistas e publicações a que alude o ar!. 78;
VI • bilhetes lotéricos e equivalentes.

PROJETO DE LEI N2 730, DE 1999
( Do Sr. Edmar Moreira)

AItera a redação do art.. 20 do Decreto Lei n2 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, determinando
condições de sigilo na condução do inquérito policial.

(li. COMISSllO DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇl1.0 - ART. 24,
II)

o Congresso f';'acional decreta:

An. 1° Ao an 20 do Decreto Lei 0,° 3.689. de 3 de outubro de
1941. acrescente-se o seguinte § ~}}. renumerando-se o paragrafo unico

.. § 2(1 FalOS e procedimentos especificas relativos ao
Inquirito. cujo conhecimento ostenSll'O seja considerado
necessário ao escIareCimellfo da sociedaf:k I! inoftlUiVO
à apuraçi10 das infrações penais em mldamtllto. assim
julgados pela autondade Judicial comptttlllt. somente
poderào ser divulgados aos órgãos de comunicação
pública ou przvada. nos termos e denrro dos limites
estabelecIdos naquela alllon:ação. "

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

Art. 3° Revogampse as disposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

o Presente projeto de lei pretende submeter o poder decisório da
autoridade policial responsavel pela condução do inquérito. quanto acs limites do "sigilo
necessà.rio li elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade". ,3, que se refere o art.
20 do Código de Processo Penal

Fatos recentes da crônica policial do Pais demonstram que. ante a
insistência. capacidade de persuasão e evidente motivação comercial dos meios da
comunicação de massa. as autoridades policiais responsáveis pela condução dos inquéritos
tem sucumbido de forma alarnante a um vedetisl11D incompativel com as funções ao
prestarem declarações inoponunas e inconvenientes aos interesses da sociedade.

da n' em nada se diferencia da atitude passiva com que o cidadão comum se submete ao
apelo do noticiaria mórbido com que e bombardeado impiedosamente pela imprensa escrita,
falada e televisada dos grandes centros urbanos, Uns e outros cUIVam-se passivamente ante o
poder que se propõe a ditar arbitrariamente nonnas e valores a uma sociedade desiludida e
desesperançada.

Preocupa-nos que a imposição da tais normas e valores.
inteiramente distanciados daqueles que nortearam a tbrmação cultural do povo brasíleíro.
venha a servir de insuumento para a adoção mtempestiva de dispositivos legais que de forma
alguma atendem 05 anseios de justiça qualquer que seja o paiS onde seja implantado.

Referimopnos ao clamor com que segmentos crescentes e mal
mformados da população apontam para a inclusão da pena capital em nosso ordenamento
jundico.

Não nos cabe. neste projeto. discutir a eficiência dessa pena na
redução dos indices realmente alarmantes da violência e criminalidade que amedrontam o
cidadão.

Cabe-nos. no entanto. precaver-nos contra a escandalosa
manipulação da vontade popular a que todos testemunhamos e vivenciamos.

Se. por um lado. devemos cultuar a liberdade de e.xpressão e de
informação. por outro não podemos permitir que representantes do poder publico. contribuam
para o agravamento do clima de pânico que aflige o nosso povo já tão carente de segurança e
confiança na justiça.

Consideramos ainda adequado ressaltar o aspecto amalizador deste
projeto. uma vez que o texto vigente do Código de Processo PenaL elaborado e sancionado
durante um penodo de nossa Historia em que imperou um estado de exceção. caracterizado
pela hipenrofia dos organismos policiais e pela correspondente restrição das liberdades de
expressão. panicularm~nte no que se refere â imprensa Natural. portanto. que. coerentemente
com esse ambiente da prevalência policial. o te..cto do Código do Processo Penal concedesse
ao responsavel pela condução do inquerito o poder absoluto de decidir sobre as condições de
sigilo segundo as quais aquela investigação seria procedida

Mudaram os tempos e mudaram as relações entre povo e Estado.

Em que pesem as dificuldades que al1igem a sociedade brasileira de
hoje. temos o privilegio de vivenciar um estado de direito. e. nessas condições, cabe ao
policial a investigação e ao juiz O julgamento li luz do Direito e da realidade social.
Entendemos. ponanto. oponuna esta iniciativa. que submete aautoridade judicial o poder de
decisão de divulgar fatos e procedimentos relativos ao inquerito.

Em decorrencia de sua própria função e formação. o juiz dispõe da
prudência. da experiência e da sensibilidade social requeridas para. a"'aliaçlo das reais
consequencias das declarações emitidas ao longo do processo de elucidaçio dos fatal.

Cenas do aperfeiçoame.nto que esta iniciativa traz ao ordenamento
juridico vigente rogamos aos nobres Pares pela sua aprovação

Sala das Sessões. em 27 de abril de 1999

:.~~;.; i/,i""' ~
"'-~EDMAA$ltEllt'I :

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

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

Tais declarações. muito ao contrário do que se poderia esperar. em
nada>contribuem para a tranqüilidade da população. uma vez que. emitidas nas fases mais
mClplentes do IOquerito e por isso mesmo sujeitas a cada dia às naturais alterações dos rumos
d~ i~vestigaçào. descri.entam mais que informam. lançando a sociedade no pânico e gerando
dUVidas c?~preenslvets sobre a eficiência dos orgàos a quem o poder público atribuiu a
responsabtltdade de proteger os direitos do cidadão

" Paralelamente. dessas declarações intempestivas e quase sempre
Irrefletidas.. prestadas pela autoridades responsá....eis pela condução dos inqueritos policiais.
decorrem Sistematicamente graves prejuizos ao processo de elucidação dos ilícitos . A.s
atividades mais discretas e mais produtivas do trabalho policiai. ao cargo de agentes anônimos
sempre afastados dos refletores e das câmaras de televisão são extremamente sensiveis a
vazamento de informações que alenam e beneficiam os indiciados, :\'ão poucas vezes. a
televisio informa em horario nobre. sobre os locais onde a policia concentra as buscas de
foragidos ou quais os procedimentos em andamento para surpreender crimínosos cOm refém;.
São e~empios de absurdos que ferem o senso comum. quando parece se ignorar que foragidos
e cnmlOosos rambem assistem aquele mesmo noticiàrío

'\ Entendemos que tal componamento dos integrantes dos "10S905

orgãos policiais. submetendo~se â tirania da mídía. diante da caneta do repárter e da cimara

LIVRO I
Do Processo em Geral

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

TÍTIJLürr
Do Inquérito Policial

...........................................................................................................................! .

Art. ~O.• A au~ridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do
fato ou eXIgIdo pelo mtercsse da sociedade.

~arágrafo. ~co. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados. a
aut?n~~ POltClal não poderá mencionar qualsquer anotações referentes a instauração
de m~uent~ contra os requerentes. salvo no caso de existir condenação anterior.

ParagraJo acrescentado pela Lei n'6.900. de 14 de abril de 1981.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N2 732, DE 1999
(Do Sr. Jlillo Redecker)

Esperamos. pois. contar com o apoio de nossos emineutes compmbeiros

Desta Casa Legislativa. na certeza de que. aperfeiçoando o nosso projeto. haveria de

IraDsfonnil-lo em lei das mais oportunas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 247, DE 19991

o Congresso Nacional. no. termos dos ans. 61, 65 e 66 de

COIlStituiçio Federal. decreta:

PROJETO DE LEI N2 733, DE 1999
(Do Sr, Júlio Redecker)

de 1999.deSala das Ses!ões, em

Torna obrigatória a utilizaç!o de equipamentos retentores de
vapores nos suspiros dos tanques de armazenamento de
cosbuativels em todo o territõrio nacional e dá outras
providincias.

Estabelece a obrigatoriedade de reciclagem e araazen...nto de
bateri"s destinadas A telefonia celular e .. eatado de
desativaçao

oCongresso Nacional decrctl:

AlI. I' As emprcw pcodutoru de baIeriu~ pua tclefoaia celular.
bem como aquel.. outras empresas produtoras e comen:iaIizadons de telef'1lIlCS

celulares, ficzm responsabilizldu pela implmlçlo de~ de~ e

annazenamento de \lis anetitoI.

Puágrafo Único,Qs sistemU de rec:oIhimeml e__de baIerias

celularcs elaboradas I panir dc ele_ miIlerais radioativo&' poderio .... ialpIaDlado&
em açIo conjunta, ou 1CpII'Idamentc. pela cadciu de produçIo e c:omcrcialiDçlo de

telefonil celular.

AlI. 2' É de respollllbilidadc du cmpnsu~ de baIeriaa pua

telefonil celular I 00IIStrUÇI0 de IIIÜIII de reciclqelll deIle m*riaI. DO pIDll de I

(umlll1O. I COIIIII' da daIa de viPncia dcsaa Lei.

Art. 3' Cabo 10 Poder Exetutivo reauJamen1ar o dispollO _ Lei no

plUO de 180 (cento e oitenta) diu I contar da daIa da SUl plIblicaçio.

Art. 4' &1& Lei lllI1rI em viaor na daIa de SUl publicaçio.

AlI. " Revoplll-ae li iJIspoIiçlleI elII conrúio.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NA 4.344, DE 19981

JI1li'I'mCAÇ'ÃO

Art. l' Estl lei dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
equipamentos retentores de vapores nos suspiros dos reservatório. de llllques de
armazenamento de combustiveis em todo o território nacional. e estabelece multas e

penalidades para os CI50S de descumprimento de suas disposições.

A telefonil celular é i1llll'UlllllllD llllldamemal no proeesIO de

comunicaçio. distincia neste lInal de léc:uIo.l!PIlIpoeiaI no mlllldo doi ftIII\CioI.

Tombem o cidadlo. no "mido do atendimento .. Sllll I.-idadcs
imediatas de comunicaç1o coridiana, tem no 11IO da telefoaia celular \IIll CXIftIllIo
acabado de melhoria de sua qualidade ele vida nos 1empOS modclllOl.

No Brasil. já ullTlpUSla CIII doi elllCO mI1bllCI o n\Ílllll'O dc lIIlIirioa dc
aparelhos telef'onic05 celulares. cada um ponador ele. pelo lIlClIOI, dIlu ba1eriu
celularcs por um perlodo nWcimo dc dois 1IlDI. após Oque \lis anefaloI~ sIo

desativados sem que se disponhl de um sistema. público ou privado. destinado 10 seu
armazenamento.

Tem:se. porlIII\O. em llDIIO pais, _ dc 10 mi1bllas dc~

celulares que deverlo passar. lnevitavelmeme. por processos de rocic\qenl e
armazenamcnto 110 logo dcsativadu.

Art. 2" É obrigatório o uso. em todo o território nacional, de
dispositivos retentores de "apares nos suspiros dos tanques de annazenamem.o de

combustíveis derivados de petróleo e álcool carburanle.

Parágrtifo IÍnico. Excluem-se do disposto no capttt dcste artigo o.

IIIlqUCS de armazenamento de combustiveis penencentcs a refinarias de petróleo, UJinaI

produloru de iIcooI, distribuidoru de combustiveis e todos 05 tanques móveis de

qualquer capacidade. componentes de veiculos de tmapone rodoviilrio, femwiário e
aquaviirio de combustíveis.

An. 3' O Mo cumprimento do disposto no artigo lllllerioT sujeírará

os infratores I muhu de valor equivalente I até cinqüenta mil Unidades Fiscais de

Rdrineia (UFffi) por tanque nIo provido COm O dispositivo relentor de vapons .. em

caso de reincidêncis, i completa suspensio de suas atividades. atc a observinc:il du
normas desta Lei.

E por que eldgir·se a reciclqem eo umazenamctIIIl du citIdaI bIIIriII
celulares. como são cunhecidu em nosso pais?

Em pnmciro lugar. porque os elemenlOl milllllil que~ a ..
base de fornecimento de energia, como o niquel c o cidmio, malllO qllllldo llI\ lIlIdo
de desuso. por serem allamente radioativos, se nIo forem srmu:enadoIldaquadlmMl.I,
podem contaminar lençóis freáticos e prejudiear:'de modo inovers!v.l. alllldl dai 11III

vivos.

Art. 4' Clber. • Agencia Nacional do Petróleo (ANP) a
nscaliZlÇlo du illllllaçaes providas de tanques armazenadores de combustiveis derivados
clt patTóleo e ilcool carburame. bem como a aplicação d.. multas e sanções previstas Desta

LIl. em virtude do descumprimatllO de seus dispo.itivos.

Art. S' Ellllei entra em vigor cento e oitenta dias apóll data de
SUl pullllclçlo.

Em segundo lugar, porque o exemplo doi pai.. dIIIftvlIIVidaI qlII

criaram a tecnologia de telefonil celular. é. pn:ciwnente. a lftIIlUlItIÇIo dc de
rectclagem pela cadeia de empresas produtoru dc baIeriu c:elularll. o que O
nivel de responsabilização do, empmarisdo noneameriCll1O, europeu e JIJIDft6I pela
prese~ do meio ambienteF seus territórios.

Acreditamos. pois. que o em~. _ ramo dc 1lividIdc. lIlII

território brasileiro, nacional ou _aciro,1CIlII'i o que CS1IbeIcce esle ProjIlo di Lei

• sua regulame~. pa!ll ?bem de todo o setor de telefoDia celular e para a meIboria
da qunlidede de vide dos brasileiros.

JUSTlFICACÃO

Num mel11llllo em que. com I sançIo de DOVI lei sobre I

~ IIIIbllIlIII. o BIIIlI di JIIllIllU de RII preocupaçlo c:om I melhoria da

qualidade de vida de NUI ddadlol " concomitantemente. com a COIlHMÇIo de 110IIO
vaIioIo pIIrimc\lIlo llIIUrII, b .. mlSlll' Idapcar lOdu u atividades ICOIlÕmicu dc llOIIO

palia .... llOVIlllIIllalldld•.

0att11l elu, • revenda de derivados de petróleo e álcOol CItllurIIl\e

• u lfI\ldM empraus de tnnsporltl aireos. aquaviirios, rodoviirios e remMiriol, que
dispIlem de 1IfIIIlIqI.tIIOCplS de combustiveis, merecem espaclll atençIo.
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Aparernemente, tais ramos de negoctos praticam atividades

sczuras. ou de riscos controlados para a população em gemi. Porém, se analisadas com
mais vagar. veremos que essas atividades podem representar um enorme risco para a saúde
da popu1Içio, além de causar COItsiderâveis prejuízos ao meio ambiente.

Os tanques armazenadores de grnndes volumes de combustiveis
possuem, em vimuIe das exigeneias contidas nas normas relacionadas il SUl construçJo e
mlJlUlellÇlo, suspiros para alivio das pressões causadas pela fase glllOsa gerada pela
evaporaçio de tais liquidos. E.... suspiros estio em contato direto com a atmosfera, sem
qualquer dispositivo para a retençiio dos vapores assim formados.

Dado o enorme volume de combustiveis consumidos hoje no pais,

calcula-se que as evaporações de derivados de petróleo atingem, anua!meDte, a noventa e
cinco mil metros cúbicos, enquanto a evaporação de álcool etílico carlJumlte lança
amalmente na atmosfera dezoito mil metros cúbicos de vapores.

Vale ressaltar. contUdo. que já há válvulas retentom de vapores,
fabricadas por empresas nacionais e á disposição do mercado. que são capazes de reduzir

u emissões voláteis dos combustíveis automotivos líquidos derivados de petróleo

(gasolina e óleo diesel) e i1cool etílico. na proporção de ate dois litros para cada mil litros
de comhustivel manuseado, representando cerca de dois terços das perdas totais por
volatílização de tais combustíveis liquidos.

Os beneficios decorrentes dessa economia seriam. além dos

obviamente monetários. 05 referentes à preservação ambiental - com a redução na
formação de radicais livres e, conseqüentemente, na de smog fotoquímico, responsável
pela corrosão de diversos materiais. principalmente de metais - e também. aqueles

relativos à saúde das populações, pela redução dos odores de Iúdrocarbonetos e pela
sensível diminuição na emissão de voláteis de alto potencial carcinogênico.

Assim, parece~nos da maior importância tornar obrigatório o uso

de tais equipamentos, visando ao bem dos cidadãos brasileiros e á melhoria de sua
qualidade de vida, através de uma legislação ate hoje inedita não apenas no Brasil, mas em
todo o mundo.

Comunga dessa nossa preocupação o nobre conterrâneo e ilustre

ex-Deputado JARBAS LIMA que. na últíma sessão legislativa, apresentou proposta de
semelhante teor que, em função da escassez de tetnpo para o término de SUl tramitação,
nio foi convenientemente apreciada por esta Casa.

Desta forma, e por tratar-se de medida imponante para a
preservaçio ambiental e para a redução de riscos à saúde da população em gem, vimos
agora apresentar o presente projeto de lei sobre o mesmo assunto e solicitamos o decisivo

apoio de nossos ilustres pares desta Casa para a imediata transfo~ de llO55ll

proposiçio em Lei.

~~-'="&';"'&noo V
#'-

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

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTIJLOIV
.Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

..........................................................................................................................
SEçÃovm

Do Processo Legislativo
..........................................................................................................................

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art, 61 • A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissio da CAmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituiçlo.

§ 1° SIo de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I· fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
lI· disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e

autárquica ou awm:nto de 'sua remuneração;
. b) o'I-ganizàção ádministrativa e judiciária. matéria tributária e orçamentária,

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento

de cargos. estabilidade e aposentadoria;
• Alínea "c"com redoçiJo dada pela Emenda ConsmuclOnal n' 18, de OjI02!J998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem
como nonnas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da adnúnistração
pública;

Omilitares das Forças Armadas. seu regime jurídico. provimento de cargos,
promoções. estabilidade. remuneração. refonna e trnns!erência para a reserva.

* Alínea 'r' acreSCida pela Emenda ConstuuclOnal nO 18. de 05-021998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentaÇão à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional. distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
tnn só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação. se a Casa
revisora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar,

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado. voltará á Casa iniciadora.
Ar!. 66 - A Casa na qual tenha sido concluida a votação enviará o projeto de lei

ao Presidente da República, que, aquiescendo. o sancionará.

§ )0 Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis. contados da data do recebimento. e comunicará, dentro de
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de
inciso ou de alinea.

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, li silêncio do Presidente da República
importará sanção.

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de
seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores. em escrutinio secreto.

§ 5° Se o veto não for mantido. será o projeto enviado. para promulgação. ao
Presidente da República.

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°. oveto será
colocado na ordem do dia da sessão imediata. sobrestadas as demais proposições. até
sua votação fmal. ressalvadas as matérias de que trata o art. 62. parágrafo único.

§ 7" Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo
Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3° e 5°, O Presidente do Senado a
promulgará e. se este não o fizer em igual prazo. caberá ao Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.
...........................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N2 734, DE 1999
(Do Sr. Nilson Monrão)

Isenta do Imposto de Renda a gratificação natalina.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 74~, DE 1991)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. É isenta da incidência do Imposto de Renda e
proventos de qualquer natureza, a gratificação de Natal, instituída
pela Lei nO. 4.090, de 13 de julho de 1962.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

.A gratificaçàQ natalina, que se refere ao 13° . salário, foi
institjJído para todos 'os trilbalhadores, abrangendo após mais de
vinte anos, por Lei, aos funcionários públicos.

Esse complemento salarial, entretanto, sofre a incidência do
imposto de renda inaceitável, decrescendo, assim, o quantitativo da
gratificação referida.

Em se tratando de medida de justiça. esperamos que a
iniciativa venha a merecer o benplácito de nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, ernj1de abril de 1999.

D......dA.... PT/AC

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

LEI N° 4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE NATAL PARA
OS TRABALHADORES.

Art. 1°· No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo
empregador. wna gratificação salarial. independentemente da remuneração a que fizer
jus.

§ 1° A gratificação corresponderá a 1112 avos da remunemção devida em
dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.

§ 2° A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de lr.jIíalbo será havida como
mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. (I'

§ 3° A gratificação será proporcional: ' ,
I • na extinção dos contmtos a prazo. entre estes inc!lliltOS os de safra. ainda

que a relação de emprego haja fmdado antes de dezembro: e 7-
II - na cessação da relação de emprego resu1taílle da aposentadoria do

trabalbador, ainda que verificada antes de dezembro.
• § 3"QcresCOlllado pela leI n"9.011. de30103iI995.

PROJETO DE LEI N2 735, DE 1999
( Do Sr. Nilson Mourão)

Estabelece horário de veiculação, pelas emissoras de televisão,
de propaganda de serviço prestados por meio do sistema 0900.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUlÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei estabelece o horário de veiculação de propaganda
de serviço prestados, por meio do sistema 0900, pelas emissoras de televisão.

Art. 2° É vedada a veiculação pelas emissoras de televisão de
propaganda dos serviço prestados, por meio de sistema 0900, fora do horário
compreendido entre as vinte e três e as cinco horas.

Ar!. 3° A desobediência aos preceitos desta Lei sujeitará as
emissoras ao pagamento de multa no valor de dez mil reais, cobrada em
dobro, em caso de reincidência

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no
prezo de 60 ( sessenta) dias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diversas familias tem, sido surpreendidas no últimos tempos, ao
receberem contas telefônicas com valores astronômicos, devido ao uso
indiscriminado de serviço prestados por meio do sistema 0900. Muitos delas
não têm sequer condições de arcar com os correspondentes prejuízos e
acabam sofrendo sanções por parte das empresas telefônicas ou
comprometendo orçamento doméstico para saldar essa dividas na maioria das
vezes, contraída por crianças e adolescentes, induzidos pela propaganda dos
serviço pelas emissoras de televisão.

Os serviços prestados por meio do sistema 0900 silo verdadeiros
caça-niqueis, pois não agregam nenhum componente educativo ou de
informação; ao contrário, direcionam crianças e adolescentes pare atividades
que prejudicam sua formação, tais como tele-sexo, esoterismo, paquera por
telefone, entre outros.

Com base nessas observações, concluímos pela necessidade de
restringir a propaganda desses serviços nas emissoras de televisão, vedando
sua apresentação antes das vinte e três horas e depois das cinco horas da
manhã. Espemmos com essa nossa iniciativa dinúnuir a exposição de crianças
e adolescentes à maciça propaganda sobre estes serviços e aumentar a
possibilidade de controle pela família do uso de telefone para este.fim.

Contamos com a importante participação de nossos colegas nesta
Casa para agilizar a tramitação deste projeto de lei.

Sala das Sessões. em 27 de abril de 1999

Depn

PROJETO DE LEI N2 736, DE 1999

(Do Sr. Augusto Nardes)

Acrescenta inCiso ao art. 72 da Lei nº 8.436, de 25 de junho de
~992, com a redação dada pelo art. 12 da Lei nQ 9.288, de 12 de
Jul~o de 1996, que "altera dispositivos da Lei nº 8.436, de 25
de Jun~o de 1992, que institucionaliza o Programa de Crédito
Educatlvo para estudantes carentes."

(APENSE-8E AO PROJETO DE LEI N2 2.240, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 7° da Lei nO 8.436. de 25 de junho de 1992,
com a redação dada pelo art. 1° da Lei nO 9.288. de 1° de julho de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
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"V - atualização monetária segundo a variação do
indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
calculado pelo IBGE. ou. na sua falta. por outro índice que
reflita a perda de poder aquisitivo da moeda."

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

o Programa de Crédito Educativo (CREDUC). iniciado em

1976, foi. durante alguns anos. um instrumento que colaborou para a

democratização do ensmo superior, auxiliando o acesso e a permanência de

estudantes carentes em instituições superiores.

O ensino superior, no Pais. é, ainda. muito restrito. Apenas

cerca de 1.3 % da população encontra-se nos cursos de graduação. algo próximo

de 1.900.000 alunos. dos quais 60% em escolas particulares. Uma relação murro

baIxa quando comparada aos países centrais e, até mesmo. aos vizinhos latino 

americanos. Para estar à altura das exigências da campetítividada internacional.

o Brasil precisa incrementar a matricula em todos os níveis de ensino, em

especial na escola superior.

Num ensino elitista como o nosso. com a atual escassez de

vagas anuais nas insttluições públicas superiores, o aumento expressivo de

alunos tem ocorrido nas escolas particulares, com os estudantes e suas famílias

tendo que assumir encargos financeiros. muitas vezes, acima de suas

possibilidades.

Neste contexto. o Programa de Crédito Educativo procurou

corrigir, pelo menos em parte, a injustiça social da seleção econõmica presente

nas universidades públicas, com empréstimos a estudantes carentes de

instituições particulares. E foi importante durante aiguns anos.

Com o passar do tempo. planos económicos. inflação e

mudanças no ordenamento do Programa fizeram com que os valores a serem

pagos pelos usuários. ora fossem completamente desvalorizados 

comprometendo uma das fontes do mesmo. ora superavaliados impossibiltlando

ao egresso do ensmo superior, a quitação de seus débitos.

Nas oscilações desses valores, uma das maiores crises do

CREDUC resultou da normatização do Banco Cantral. ferra pela Circular nO

2282193. que instituiu a TRD (taxa referencial diãria) como fator de correção dos

valores, associada a juros anuais de 6% e capitalização trimestral dos juros e

correção.

Os valores exorbitantes dai decorrentes são maceltâvels.

Nenhum emprestlmo do Poder Públíco. de cunho sOCIal - como o do Crédito

Educativo - pode convIver com correções dessa ordem. Razão que nos le\la a

propor a alteração do art. 7° da Lei nO 8.436i92. na redação dada pela Lei n'
9.288196. para lixar em lei o indice Nacional de P,eços ao ConsumIdor - INPC

como Indexador dos finanCIamentos do credito educatiVO. tomando insubsistente

a regulamentação que adota a TRD para este fim. A mudança proposta

certamente trara para nivels razoáveiS os valores a serem assumidos pelos

beneficiános do Programa.

Pelo exposto, contamos com o apOlO dos nobres Pares para

a aprovaçáo deste prOjeto de leI.

SaladasSessões.emc':"de él-,?'í de 1999,

.--.-----...•

~'-:.(__>.,<7-. __
':~~eputado Augusto Hardes

\

~LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS- CeDI'"

LEI N° 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

INSTIfUCIONALlZA O PROGRAMA DE
CRÉDITO EDUCATIVO PARA ESTUDANTES
CARENTES.

......................................................................................................................u ..

An. 7" _Os financiamentos serão concedidDs mediante contr31O de abertura de

credito. nas seguintes condições:

I - liberação em parcelas mensais ou semestrais. por prazo não superior à
duração media do curso. estabeleCida pelo Ministerio da Educação e do Despono:

II - um ano de carênCIa. conrado a partir do temuno ou da intelIl1pção do cuma;
!lI - amomzação em pagamentos mensais em prazo mãximo equivalente a uma

vez e meia o periodo de utilização do crédito. a contar do término do prazo de
carênCIa:

IV - \VETADO)
* Ar/lgo com redação dada peja Lt!l n) 9,288, de or 07 1996.

CIRCULAR N° 002282

REGL1.AME"-'TA O PROGRAMA DE
CREDITO EDUCATIVO DE QUE
TRATA A LEI N" 8.436. DE 25.06.92.

COMUNICAMOS QUE A DIRETORIA DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N" 8.436. DE 25.06.92,
DECIDlV:

ART. 1° O PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA
ESTUDANTES DE CURSO UNNERSITARIO DE GRADUAÇÃO COM
RECURSOS INSUFICIENTES. PRÓPRIOS OU FAMll.IARES. PARA O cusmo
DE SEUS ESnmOS. INSTITIJCIONALIZADO PELA LEI N. 8.436, DE 25.06.92,
SOB A EXECUÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, sERÁ
REGIDO. NO QUE SE REFERE AOS ASPECTOS OPERACIONAIS E
CREDITICIOS. POR ESTA CIRCULAR.

ART. 2' OS RECURSOS DO PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO
TERÃO ORIGEM:

I - NO ORÇAMENTO DO MINIsTÉRIO DA EDUCAÇÃO;
11 - NA TOTALIDADE DO RESULTADO liqUIDO DE TRÊs EDIÇOES

EXTRAS DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CEF:
III - 'IA REVERSÃO DOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS:
IV - 'mTR<\S ORIGENS.

PROJETO DE LEI N~ 737, DE 1999
( Do Sr. Augusto Nardes )

Estabelece um número limitado de cobra.nça de pedágio por mês,
nas rodovias federais, para os Representantes Comerciais
Autônomos e Representantes de Pessoas Jurídicas.

(AS COMISSÕES DE VIAÇJlQ E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(M~RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 Esta lei estabelece um número limitado de
cobrança de pedágio por mês para os representant••

comerciais que se utilizam. das rodovias federais.

Art. Z!l Aos representantes comerciais autenomoa e
aos representantes de pessoas jurídicas credenciados pelos

Conselhos Regionais de Representantes Comerciais a.r'

cobrado, rRl5pe.ctivamente, um. máxima de seis e de. oito

tarifas de pedáqio nas rodovias federais, por mês.

Art. 3. O sistema de controle das cobranças será

unific;~do para todas as rodovias federais Q feito na forma

da req;,.lamentaçAo de.sa lei pelo Poder Ezecutivo.
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Art. 4$1 O Poder Executivo regulamentará essa lei

no prazo de 30 dias a contar de sua publicação.

Art. 52 Esta lei entra em. vigor na data de sua

publicaçllo.

JUSTIFICAÇAO

o pagamento de tarifas de pedágios nas rodovias

federais tem tornado os deslocamentos rodoviãrios altamante

disp~ndiosos, principalmente para aqueles que são obrigados,
por profissão, a realizá-los constantemente.

t o caso dos representantes comeX'ciais, cuj as

atividades requerem contínuas viagens interesta4uais e

intermunicipais. Muitos desses representantes chegam a

percorrer de 4 a 6 mil quilômetros por mes, por todo o Pais.
E são muitos os pedágios que têm que pagar pela utilizaçAo
das rodovias federais concedidas ã iniciativa privada.

Os representantes comerciais, por meio venda de

produtos, s!o uns dos principais agentes de geraç!o de

tributos tanto Municipais, caIBO Estaduais e Federais ~ Pelo

tipo de trabalho que realizam não têm. sequer como repaasar

OB custos que lhes s!o impostos pelos seus deslocamentos,
dentre os quais os custos com pedágios. Sendo obrigados a
arcar com esses custos, eles terao muito diminuídos os seus
qanhos.

Nada mais justo, entAo, do que esses profissionais
merecerem um tratamento diferenciado em seu tráfeqo pelas
rodovias federais.

Nesse sentido, o limite de cobrança de pedáqio
apresentado nesse proj eto de lei que apresentamos propiciará
a essa categoria de trabalhadores custos de deslocamentos

mais compatíveis com os ganhos auferidos pelo desempenho de
suas atividades.

"Art57.

§ 8"A. O segurado paraplégico faz jus à
aposentadoria especial de que trata este artigo, após vinte
e cinco anos de contribuição. desde que comprove a
concomitância da limitação motora no período."

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

JUSTIFICAÇÃO

O presente Projeto de Lei tem por objetivo estender o
direito à aposentadoria especial aos trabalhadores paraplégicos. após 25 {vinte
e cinco) anos de contribuição.

Entendemos sobejamente abonada a pretensão, em vista
das limitações fisicas desses trabalhadores. Sem sombra de dúvida, o
trabalh&dor acometido da deficiência fisica locomotora tem que despender
muito maior esforço para o desempenho de uma atividade qualquer.

Todavia, frente às novas concepções quanto à
manutenção da saúde fisica como psíquica aconselha·se uma postura ativa
do portador de deficiência na familia e na comunidade, em busca da
integração ao meio social, sobretudo proporcíonando-se condições especiais
de acesso a uma atividade profissional.

Ora, sendo salutar e aconselhável o desenvolvimento de
uma atividade produtiva, maior se mosua o beneficio para o paraplégico. que
confinado abruptamente a uma cadeira de rodas, conserva, entretanto, intactas
·as suas faculdades mentais e intelectuais.

Como a situação de imobilidade traz por decorrência um
comprometimento mais acentuado das funções orgânicas, entende·se não ser
justo submeter o paraplégico a período de trabalho idêntico ao dos demais
trabalhadores. que é nonnalmente de 35 anos.

Tendo, portanto, como legitima a postulação dos
paraplégicos no sentido da aposentadopa especial, após 25 anos de atividade e
contribuição. contamos com o apoio dos nobres Pares a este Projeto de Lei.

\

Sala da Comissão, em 2...:1- de A-,"'1
/

/' / ,;
~L~~~ .'

. AU~ÍJfT~ ;t~ES
'~ Deputado Federal

- """.
\

de 1999
Saladas Sessões. em:z7 de abril de 199!l

~OPAIM=

PROJETO DE LEI N.2 738, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim )

Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei n2 8.213, de 24 de julho
de 1991, que 11 dispõe sobre os Planos de benefícios da
Previdência Social e dá outras providências 11, para estender ao
paraplégico a aposentadoria especial após vinte e cinco anos de
trabalho

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E Fl\M1LIA; E DE CONSTlTUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O art. 57 da Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

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

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFíCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TITULOm
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULorr
Das Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos Beneficios
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SUBSEÇÃO IV
Da Aposentadoria Especial

An.57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez CIJIIlprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, confonne dispuser a lei.

• Ártlgo, "caput", com rtdação dmJa pela lei nO 9.032, de 28/04//995.

§ 8" Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste
artigo que continuar no exercicio de atividade ou operação que o sujeite aos agentes
nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.

• § 8'acrescido pela lei n' 9. 732, de / / /2.1998.

PROJETO DE LEI N~ 739, DE 1999
( Do Sr. Freire Júnior)

Modifica o "caputll e acrescenta os parágrafos 32, 42 e 52 ao
artigo 23 da Lei nQ 6.830, de 22 de setembro de 1980, que
"dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida. Ativa da Fazenda
P11blica e dá outras providências 11 •

(A CDMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO )

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 23, da Lei 6830, de 22 de setembro de

1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

':.<1ft. 23. A alienação de quaisquer bens penhorados
será feita em leilão público único, no lugar a ser designado
pelo juiz. (NR)

§ l' A Fazenda Pública e o executado poderão
requerer que os bens sejam leiloados englobademenis ou
em locel que indicarem.

§ 2' Cabe ao arrematante o pagamento da comissilo
do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital.

§ 3". A Arremataçilo será válida ainda qu.. o lanço seja
inferior á importáncia de avaliação;(NR)

§ 4'. Poderá o juiz, diante do caso concreto, rejeitar
lanço que considerar vil, designado novo leililo se for o
caso. (NR)

§ 5'. Nilo havendo licitantes, poderá o juiz designar
novo ieilão. " (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei foi apresentado, na legislatura

passada, pelo Deputado Régis de Oliveira, que deixou o mandato para assumir o

cargo d.. Vice-Prefeito do Municipio d.. São Paulo. Pela importância da matéria,

creio que a mesma deva tramitar novamente, razão pela qual a reapresento. Sua

justificativa é a seguinte:

"1. Conforme consta da expoSlçao de motivos da Lei

6830/80, a cobrança judicial das dividas para com o Estado é ditada pelo

interesse público (econômico, finanCf>iro e social), merecendo o procedimento do

crédno tributário eficácia e rapidez compaliveis com as normas de interesse

público a ele inerentes. Tais disposições. por serem de natureza especial .. de

interesse da coletividade, prevalecem sobre as normas processuais com elas

incompaliveis.

2. Ao tratar da alienação dos bens penhorados em

ex8CuçOes fiscais, a Lei 6830/80 prevê a designação de 'leilões' com singular

publicação de ednal, não exigindo em momento algum, que o valor do lanço seja

superior à importância da avaliação: ou seja, ao disciplinar integralmente a

alienação dos bens penhorados nas execuções fiscais o legislador não impôs as

exigências previstas nos artigos 686, VI, e 692, ambos do Código de Processo

Civil. Afinal, apenas no Setor das Execuções Fiscais do Estado de SA~ Paulo são

realizados Cllrca de trezentos leilões por dia, circunstllncia que toma

praticamente imposslvel a conciliação do prazo previsto no artigo 22, parágrafo

1', da Lei 6830/80, com o prazo previsto no artigo 686, VI, do CPC (alê porque o

cumprimento das formalidades editalicias tambêm depende da Imprensa Oficial).

2.1 O Prot. lran de Lima, em sua obra 'A Divida Ativa em

Juizo', ed. RT, 1984, pág. 145, ao analisar o conteúdo do edital previsto na Lei

8830180, ensina que:

'Conteúdo do Edital - É o mesmo do direito anisrior,
aft. 686, do CPC, ou seja: I· a descri.lio do bem penhoredo
com os seus caracter/sticos e, tratando-se de imóvel, a
situaçilo. as divisas e a transcrição aquisitiva ou a inscrição;
1/- o valor do bem; 1/1. o lugar onde estiveram os móveis,
veiculas e semoventes; e sendo direito e açilo, os eutos do
processo, em q!Je foram penhorados; IV- o dia, o lugar, e a
hora da praça ou leilão; V- a mençilo da existilncia de ônus.
bem como de recurso pendente de decisão; VI· este inciso
do artigo 686, do direito anterior nilo se aplica oorquento a
LEF somente preVê a hiPÓtese de leilão e o prazo nlJo ti
inferior a 10 nem superior 830 dias'

2.2 No mesmo sentido, merecem destaque as seguintes

exposições do jurista Milton Flaks ('Comentários à Lei de Execução Fiscal', ed.

Forense, 1" edição, 1981, págs. 251 e 253):

•...deverá conter as indicações mencionades no artigo
686 do CPC, exceto a comunicaçilo a que se refere o inciso
VI, uma vez que o processo executivo fiscal, pelo menos
em principio, nilo comporta segunda licitação: os bens são
alienedos pelo maior lanço oferecido.'

.... a Lei de Execuçilo Fiscal espancou as dúvides no
tocanis ao processo executivo fiscal: a hem ptlbllca
reeliza-se sob a forma de lei/ilo, indiferentemenis li
circunstilncia de os bens serem imóveis ou niJo, podendo
ser arrematados em principio, pela melhor oferta, ainda que
inferior ao valor da avaliaçilo.'

2.3 Também na obra 'o procedimento na cobrança da

divida ativa da Fazenda Pública', sob a Coordenação do De.embargador Bruno

Afonso de André, pág. 67, encontramos os seguintes esciarecimentos sobre as

alienações nas execuções fiscais:

'A Lei Fiscal reporta-se ao leililo sem se referir que se
realizará pelo melhor preço alcançado e sem a resúição do
limite minimo de avaliação.'

'Retomou-se o conceito que no Código de Processo
Civil de 1939 se dava ao leilão, a saber. através do mesmo
a alienação se dará pelo maior lance, livre do óbice do limite
mlnimo de avaliaçilo. '

2.4 Oportuno, ainda, relembrar que a conclusão n' XXXV

do 'Seminário sobre a execução da divida ativa regulada pela Lei 6830/80',

promovido pela Secretaria da Justiça do Estado <!e São Paulo, foi no seguinte
sentido: '...a Lei retirou a possibilidade da realização de dois leilões como previsto

no Código d.. Processo Civil (o primeiro peio vaiar da avaliação e o segundo a

quem mais der). Mas pode a Fazenda requerer a repetição do leilão quantes

vezes forem necessárias' (publicação do Centro de Estudos da Procuradoria

Geral do Estedo de São Paulo, 1981. páginas 112 e 113).

2.5 Por fim, citem-se os V. acórdãos publicados na RT

6281124 e nas RTJESP 108/47. 109/99, 1121133 e 118/136, todos considerando

que nas execuções fiscais o leilão é único.

3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no entanto,

recentemente expediu a Súmula 128, onde conste que 'na execução fiscal haverá

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação'.
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4. A imposição de um preço minimo e da dupla IicitaçAo das

execuções fiscaís, porém, somente atrasará a satisfação dos débnos para com a

Fazenda Pública da União, dos Estados e dos Municipios, já que na prática

ninguém comparece a um leilão público para adquirir um bem por valor superior

ao da sua avaliação, por um preço superior ao valor ele mercado, Afinal, embora

o pagamento seja praticamente á vista (artigo 690 do CPC), o bem somente é

entregue ao arrematante após o decurso de prazos e o julgamento dos recursos

previstos na legislação vigente (artigo 24, 'b', da Lei 6830/80, artigo 745 do CPC,

etc.), e que pode demorar mais de dois anos,

5. Por último, destacamos que, somente nos ú~lmos dois

anos, na Cap~al do Estado de São Paulo e em diversas outras Comarcas do Pais

foram proferidos milhares de acórdãos e sentenças considerando o inciso IV do

artigo 688 do Código de Processo Civil inaplicável às execuções fiscais,

entendimento que predominava na doutrina e na jurisprudência. Regra geral.

nestes processos os arrematantes já retiraram os bens arrematados e o dinheiro

dos lanços foi levantado pela Fazenda Pública credora (União, Estados e

Municípios), o que não impede que a recente Súmula do STJ embase milhares

de ações rescisórias em prejulzo dos cofre~ públic9,s (artigo 485, V, do CPC).

Por tudo isso estamos apresentando a presente

proposição, sugerida por colegas da magistratura de São Paulo, esperando que

obterá o necessário apoiamento dos nobres Pares,"

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

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO Crvn.,

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

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

tiTULO IX
Do Processo nos Tribunais

CAPiTULO IV
Da Ação Rescisória

Art. 485 - A sentença de mérito. transitada em julgado. pode ser rescindida
quando:

v - violar literal disposição de lei:

LlVRon
Do Processo de Execução

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

tiTULO 11
Das Diversas Espécies de Execução

CAPiTULO IV
Da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

SEÇÃO I
Da Penhora, da Avaliação e da Arrematação

..........................................................................................................................
SUBSEçÃovn
Da Arrematação

Art. 686 - fJ: arrematação será precedida de edital. que comerá:
. . I· a «,Ies~ção do. ~em penhorado com os seus característicos e, tratando-se de
unovel, a Sltuaçao, as dIVISas e a transcrição aquisitiva ou a inscrição'

n - O valor do bem: '
m-o lugar onde estiverem os móveis, veiculas e semoventes; e, sendo direito e

ação, os autos do processo. em que foram penhorados:
IV - o dia. o lugar e a hora da praça ou do leilão:
V - menção da existência de ônus. recurso ou causa pendente sobre os bens a

serem arrematados:
* InCISO V com redação dada pela UI n"8.953. de 13121994.

VI. - a com~caçã? de q~e. se o bem não alcançar lanço superior á importância
da avaliação. ~gllIT-S~-a. em dIa e hora que forem desde logo designados entre os 10
(dez.): os 20 (vmte) dias seguintes. a sua alienação pelo maior lanço (art.692).

IncISO VI com redação dada pela úu n"8.933, de /3 /2 /994.

~ 1° No caso do art.684. li, constará do edital o valor da última cotação anterior á
expedição deste.

§ 2° A praça realizar-se-á no átrio do edificio do Fórum: o leilão onde estiverem
os bens. ou no lugar designado pelo juiz.. '

. § 3° Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a 20
(vmt~) vezes o ~i?r salário mínimo. confonoe o art.275 desta Lei. será dispensada a
pubhc~o de editais, não podendo, neste caso. o preço da arrematação ser inferior ao
da avalIação. .
...........................................................................................................................................

.Art. 690 - A.arrematação far-se-á com dinheiro á vista, ou a prazo de 3 (três) dias
mediante caução Idônea. '

§ 1° É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus
bens.

E excetuam-se:
. . I - os tutores, os curadores, os testamenteiros. os administradores. os sindicos ou

hqmclantes, quanto ~s bens confiados á sua guarda e responsabilidade: '
II - os mandatários, quanto aos bens, de cuja administração ou alienação estejam

encarregados;

III • o juiz, o escrivão, o depositário, o avaliador e o oficial de justiça.
§ 2° O credor, que arrematar os bens, não está obrigado a exibir o preço; mas se o

valor dos bens exceder o seu crédito, depositará. dentro em 3 (três) dias, a diferença,
sob pena de desfazer-se a arrematação; caso em que os bens serão levados à praça ou
ao leilão á custa do credor.

. Art. 692 - Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço
vil.

* Artigo. "capul". Com redaçdo dada pela Lei nC 8. 953. de 13}2 1994.
Parágrafo único. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação

dos bens bastar para o pagamento do credor.
* ParágrafO ÚniCO acresCido pela Lei nú 8.953. de 13 12 199-1.

TiTULom
Dos Embargos do Devedor

CAPiTULO III
Dos Embargos á Execução Fundada em Titulo Extrajudicial

Art. 745 - Quando a execução se fundar em título extrajudicial. o devedor poderá
alegar. em embargos. além das matérias previstas no art.741, qualquer outra que lhe
seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

LEI N° 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

DISPÕE SOBRE A COBRANÇA JUDICIAL DA

g~s~~trn'i~J~ENDA PúBLICA E !DÁ

Art. 22 - A arrematação serã precedida de edital. afixado no local do cosnnne.
na sede do juizo, e publicado, em resumo, uma so vez, gratuitamente. como expediente
judiciário, no órgão oficial.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 25 23433

Contamos, pois, com o apoio de nossos ilustres Pares para

a aprovação deste Projeto de Lei.

Após longo período de desoneração do IPI para a

maquinaria agricola, eis que a isenção transformou-se em alíquota zero e, a partir

de 1° de julho vindouro, a tributação incidirá com aliquotas fixadas entre 5% e

12%.

O impacto da medida na produção, na comercialização e,

até mesmo, na geração de empregos se fará sentir de forma direta, pressionando

não só o abastecimento, como também os resultados - que se espera sejam

crescentes - da exportação.

O estímulo á agricultura, por meio da concessão de

subsidias. isenções ou reduções de alíquotas. até zerá-Ias, é prática corriqueira

em todos os paises. Nada mais oportuno, portanto, que manter o tratamento

tributário da isenção para a maquinaria agricola. Até porque o ingresso das

correspondentes receitas tributárias tem sido objeto de renúncia ao' longo dos

últimos anos.

de 1999.
Sala das Sessões, em~[: ~j 71~ '\

(LJJ.,"- /\
Deputado F E'iRE J NIO~

,1--- I

SÚMULA N° 128 DO SUPERIOR TRIBU!'IAL ])E JUSTIÇA

SUMo 128 - Na execução fiscal haverá segundo leilão. se no primeiro não
houver lanço superior á avaliação.

§ 1° o prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser
superior a 30 (trinta). nem inferior aIO (dezl dias.

§ 2° O representante judicial da Fazenda Pública será intimado. pessoalmente,
da realização do leilão. com a antecedência prevista no parágrafo anterior.

Art. 23 - A alienação de quaisquer bens penhorados será teita em leilão
público. no lugar designado pelo juiz.

§ 1° A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam
leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem.

§ 2° Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais
despesas indicadas no edital.

Art. 24 - A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados:
I - antes do leilão. pelo preço da avaliação. se a execução não for embargada ou

se rejeitados os embargos:
11 - fmdo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação:
b) havendo licitantes. com preferência em igualdade de condições com a

melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for

superior ao dos créditos da Fazenda Pública a adjudicação somente será deferida pelo
juiz. se a diferença for deposiwda. pela exeqüente. á ordem do juizo, no prazo de 30
(trinta) dias.

-LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDDiAÇÃO DE ES1TDOS LEGISLAm'os - CeDI"'

PROJETO DE LEI N2 742, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior)

CONSTITUIÇÃO
DA

REPl'BLlCA FEDERATIVA DO BR\SIL
1988

Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os bens de uso
agrícola que especifica

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.674, DE 1994)

TÍTL'LOIV
Da Organização dos Poderes

o Congresso Nacional, com base nos arts. 48, inciso I, e 61

da Constituição Federal, decreta:

CAPITL'LO!
Do Poder Legislativo

Art. 1° Esta lei altera a legislação do Imposto sobre Produtos

Industrializados. de âmbito federal.

Art. 2° É concedida a isenção do Imposto sobre Produtos

Industrializados para máquinas, apareihos e instrumentos, bem como os

respectivos acessórios, sobressaltantes e ferramentas, todos de uso agrícola.

para preparação ou trabaiho de solo ou para cultura.

Parágrafo único: Incluem-se no beneficio fiscal os tratores

de qualquer porte, desde que utilizados exclusivamente nas atividades

agrícolas.

SEçAo 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidente da
República não exigida esta para o espeCificado nos ar1igos 49. 51 e 52. dispor sobre
todas as materias de competência da União. especlalmeme sobre:

I - sistema mbutário. arrecadação e distribmção de rendas:

SEçÃovrn
Do Processo Legislativo

Art. 3° São assegurados a manutenção e a utilização dos

créditos do imposto, relativos ás matérías-primas. produtos intermediários e

ao materiai de embalagem efetivamente empregados na industrialização dos

produtos referidos no artigo precedente.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei

no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5° O beneficio fiscal ora concedido aplica-se aos fatos

geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1999.

Arl. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Apresentando 45 milhões de hectares de área plantada e

exportações do setor agropecuário da ordem de 19 bilhões de dólares em 1998,

o Brasil necessita de uma política consistente e permanente para a agricultura.

SUBSEÇÃOIll
Das Leis'

Art. () I - ... mlcial1va das leiS complemenUlres e ordmanas cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso
NaCional. ao Presldeme da Republica ao Supremo Tribunal Federal. aos TribunaIS
Supenores. ao Procurador-Geral da Republica e aos cidadãos. na forma e nos casos
previstos neSUl Constimição.

;-*I°São de iniCiativa pnvativa do Presldeme da Republica as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas:
Il - disponham sobre:
"' "'1ação de car~os. funções ou empregos publicas na administração direta e

3marqu' Lo ou aumento u.. -,1.1:;' remun::;.J.'l'o.!l."

I • orga!" ',ção' :0015" :lva udiclana maténa tributária e orçamentária
serVIços pL .·O~ ".. .)ual a~ admi"'Jsrraçâo 00;:, j"emtorios:

c I servidores publicas da União e 1 ernlúnos. seu regime juridico, provimento
de cargos. estabilidade e aposemadona:

*4./ínea "1.:" com redação dada pela Emenda ('onSClfUClonal n" 18. ris 05 02 1998.
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dI organização do Ministerio Público e da Defensoria Pública da União. bem
como normas gerais para a organização do Ministeno Público e da Defensoria Pública
dos Estados. do Distnto Federal e dos Terntórios:

eI criação. estrururação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração
pública:

f) militares das Forças Armadas. seu regime jurídico. provimento de cargos.
promoções. estabilidade. remuneração. reforma e transferência para a reserva.

* .4/ínea 'r' acrescIda pela Emenda Cemsmucwna/ n" IR. de 05-021998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Cámara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por. no mimmo. um por cento do eleitorado
nacional. distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

PROJETO DE LEI :\'~ 743, DE 1999
( Do Sr. Roberto Pessoa)

Revoga o art. 366 da Lei n2 4.737, de lS de julho de 1965, que
institui o Código Eleitoral.

(A COMISSAO DE CONSTITtliç'llq E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

oCongresso NacIOnal d~creta;

An. 1° Fica revogado o ano 366 da Lei nO 4.737. de IS de julho de
1965. que Institui o Código Eleitoral.

An. :0 Esta leI entra em \1gor na data de sua publicação.

.n:STIFICAC.~O

o projeto de leI que ora submeto a apreciação dos nobres coleillS
\ 15a a comgir díscnminação UlJU5ra que vem sendo comenda contra 05 servidores da
Justiça Eleitoral.

o dispoSitivo legal que se intenta revogar detennina que "os

funcionários d~ qualquer orgão da Jusuça Eleítoral não poderão penencer a diretório de

panido político ou exercer qualquer at"idade pantdária. sob pena de demissilo".

Ora. a nonnajuridica ao proibir o exerClClO de 3Ii\;dade panidária
acaba por cassar a elebigílídade dos servidores da Justiça Eleítoral. Eis que, confonne

entendimento Junsprudenclal pacifico sobre o tema. a filiação pamdária econdição de

elegIbilidade. consoante o disposto no inCISO \'. § 3° do ano 14 da Constituiçio. Logo.

. Impedidos de fili3rem~dõs pohtícos. os senidores da Justiça Eleitoral tomam~se

ineleg1veis.

Atente-se que tanto a C'onst1twção F~deral qu:mto a Lei de

inelegIbilidades garantem o direIto dos s~rvldores publIcas. de \ez que não os

excepcionam da regra geral da elegtbtlidade. Inconteste que o Constituinte de 88 e os

legisladores postenores não resmngtrilm ou cassaram a ~legíbilidade dos scnidores

publicas. Ao contrano. i1 mr1ns I~glsiawrrs Imperante desde a promulgação da nova Carta

e no senudo de assegurar o pleno exerctClO dos dm:nos poitticos aos ser\1dores publicos.

de sone que a Lei nO K11:. de 19QO. ao insutulr o RegIme Jundico Lrnico. penniriu o

afastamento do sen1dor--canchdato cn:mdo a Licença pilr.l Au\"idade Pohuca.

~ão ha como prevalecer o argumento de que. em se tratando de

servtdores que laboram com a organtzação e realização das eleições. f::l.Z~se necessaria a

sua melegibilidade. a tim de afastar qualquer suspeIção sobre a hsura do pleito. A se
conSiderar tal vedação como Jusufic:i\"el. o mesmo raciocinio devem! ser aplicado aos

magistrados e membros do 1\1.misteno pubhco. aos quais e eXigido tão-somente a

desmcompaubilização seis meses antes do pleno

Vê~se. ponanto. que ao seI\1dor e!enorai e dispensado tratamento

JundJco diferencIado e InJusufica\"elmente discnmm3uvo. (I que nos pennne ate

questlonar il não-recepclonalidade do art. :66 do Codigo EI~Jtoral pela ordem

constitueional vigente ou ate mesmo a sua mconsntuclonalidade supen'eOlente .

Ceno de que os ilustre Pares bem compreenderão a imponância

do projeto, aguardo pelo seu Imprescindível apoio.

Sala das Sessões. em 27 de abril de 1999

/
'i:lj/~:.i (/

Deputado R~~no Pessoa

"LEGISLAÇÃO CITADA ."",''EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLA11"05 - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REP(:BLlCA FEDERATIVA DO BRASn..
1988

Tin.~O Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTIJLO IV
Dos Direitos Politicos

An. 14 - A soberania popular serã exercida pelo sufrãgio universal e pelo voto
direto e secreto. com valor igual para todos. e. nos termos da lei. mediante:

§ 3° São condições de elegibilidade. na forma da lei:

v •a ftIiação partidãria:
• Regulamemado pela Lez nU 9.096. de 19 09 1995.

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

. ~.~..

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

lNsnTITI O CÓDiGO ELEITORAL.

..........................................................................................................................
PARTE Ql:n-.'TA
Dispostções V:irias

..........................................................................................................................
TÍTI1..0V

Disposições 'Geraise Transitórias
...........................................................................................................~ .

An. 366 • Os timcionãrios de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão
pertencer a diretorio de panido político ou exercer qualquer atividade panidãria. sob
pena de demissão.
.........................~ .- ~ .
...............................................................................';.~.:'~••••••••••••••••••• ~ ó~I.,t~ .
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LEI N° 8.112. DE 1i DE DEZEMBRO DE IY'90

DlSPÜE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES P1JBLICOS CIVIS DA UNIÃO. DAS
AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PUBLICAS
FEDERAIS.

TÍTULO [
Capitulo tJnico - Das Disposições Preliminares

Art. I D - Esta Lei institui o Regime Juridico dos Servidores Públicos Civis da
União. das autarquias. inclusive as em regime especial. e das fundações públicas
federais.

Art. 2D
- Para os efeitos desta Lei. servidor é a pessoa [egalmente investida em

cargo publico.
. Art. 3D

- Cargo publico é o conjunto de atribuições e responsabilidades
prevIstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos. acessiveis a todos os brasileiros. são
criados por lei. com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos.
para provimento em carlÍter efetivo ou em comissão.

PROJETO DE LEI N2 745, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci )

Torna obrigatório o pagamento pelo Sistema único de Saúde - SUS,
da cirurgia de substituição de um órgão ou parte dele - prótese
- e materiais especiais e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Art. 1"- Torna obrigatório o pagamento da cirurgia de
um órgão ou parte dele - prótese - e materiais especiais
pelo SUS - Sistema Único de Saúde.

Art. 2" - A cirurgia a que se refere o artigo I~ será
realizada nos hospitais militares do país.

Art. 3" - As quotas de autorizações de internações
hospitalares (AIHs) e dos serviços ambulatoriais (1 serem
atribuídos mensalmente serão definidas pela Secretaria
Estadual de Saúde, dentro das disponibilidades gerais do
Estado.

Paráflra(o Único entende-se como
hospitais militares os das Forças Armadas - Exército,
Marinha e Aeronáutica, bem como os da polícia militar e
dos bombeiros de cada Estado da federação e do Distrito
Federal, independente de atenderem toda clientela do SUS
ou apenas militares e dependentes.

Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5" - Esta lei entra em vigor lia data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei visa dar oportunidade ao cidadão
brasileiro, que por fatalidade teve amputado por acidente

ou cirurgia algum órgão do corpo, e com uma prótese
bem implantada. a pessoa poderá novamente ter uma
vida normal. Com a proposta pretendemos dar ao
cidadão que não dispõe de recursos necessários para a
implantação de uma prótese, a possibilidade de uma
cirurgia reparadom para que possa exercer suas
atividades habituais.

Sala das sessôes:.t"1cf 11999.

.,.--....

( .~-=','~'~~_@'~:3~~~
\~-

ENIOBACCl
Deputado Federal PDTJRs

PROJETO DE LEI N2 746, DE 1999
(Do Sr. José Carlos Elias)

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às empresas de
comunicaçao que utilizem espaço fixo para a divulgaçao de fotos
e textos sobre pessoas desaparecidas.

(AS COMISSOES DE CI2NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJ\O E
INFORMl\TICA; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (MSRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Consideram-se dedulIvelS para efeito de detenninação da

base de calculo do imposto de renda das pessoas jurídicas as despesas comprovldafuentc

efetuadas pelas empresas de comunicação na divulgação. em espaço fixo. de fotos e textos

sobre pessoas desaparecidas.
§ I' As empresas de radiodifusão de sons e Imagens terio direito a

este incentivo se divulgarem diariamente fotos dos desaparecidos. durante três periodQS de

um minuto, entre as 19 (dezenove) e as 22 (vmte e duas) horas. no minimo moa vez por

semana. aos domingos.
§ 2° As empresas de radiodifusão sonora terão direito a este

mcentlvo se divulgarem díanamente textos com a descnção dos desaparecidos. durante

lJês penados de um minuto. entre as 7 (sete) e as 19 (d=nove) horas. no mínimo dua..

vezes por semana.

§ 30 As empresas de comumcação impressa terno direito a este

incentivo. S~ d1Vulgarem em todas as suas edições. em seção especificamente desunada a

esta finalidade. fotos de. lU) mimmo. 6 (sei.s) pessoas desaparecidas.

§ 4° No espaço destinado à dl\'Ulgação deverá' ser informado o
nUmero telefõnico para contato,

Art. ~" Os nomes. as descnções ~ as tbtogratias das pessoas
desaparecidas serão forneCidas por enudades civis ou judiciárias especializadas neste
tema.

Art. 3° A dedução prevísta nesta lei sujeitar-se~á. a cada ano. aos
limites preVistos na legislação de imposto de renda das pessoas juridicas.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo
de 90 (noventa) dias.

An. 4" Esta lei entrara. em vlgor ninta dias após sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as dispoSições em contrano.

JUSTIFICAÇÃO

o Bras1f assiste Impasslvel ao desaparecimento. a cada dia.. de
Inúmeros adultos e crianças. Os numeras assustam. No ano de I998. contaram~se cerca de

dezenove mtl pessoas desaparecidas apenas nO estado de São Paulo. cifra que significa

uma média diária de mats cmqúenta pessoas. Ou seja, a cada dia. apenas no maior estado
da federnção. maís de cinquenta famílias se somam ao grupo cada vez maior dos que

choram o desaparecimento de seus entes queridos e buscam desespemdamentc algwna
informação que lhes ajude a encontrá-los.
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A busca toma-se mglória na quase totalidade das vezes, Nio há
mecamsmos eficazes de di\'llIgação dos desaparecimentos. apesar do enorme potencial

dos meios de comumcação. E bem verdade que algumas ermssoras de telmsio já se

preocupam com o problema e tomam a tniclanva, amda que de manetra incipiente. de

mostrnr falos de pessoas de paradeiro desconhecido, Os resultados positivos obtidos
demonstram que o caminhO deve ser bem aproveitado.

DeseJamos. com o presente projeto de lei. amphar a utilização dos
JS de comunicação para auxiliar nossos compatnotas a encontrar seus familiares

.:rdldos, Incentivando as'empresas. por meio de deduções tributanas. daremos maior

dimensão ao trabalho de disseminação de infonnações sobte pessoas desapllI<Cidas.

penniundo. assim. maior eficacIa no processo de sua localização.

Pedimos. portanto. aos ilustres pares. o apoio necessário para a.
aprovação da presente proposição.

PROJETO DE LEI N2 747, DE 1999

(Do Sr. Ricardo Izar)

Dá nova redaçáo ao artigo 2g da Lei nQ 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Hanutençao e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ValorizaçAo do
Magistério.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 3.923, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Oartigo 2° da Lei 9.424, de 24 de dezembro 4!:,1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:

. "Artigo 2°-Os recursos do fundo serão aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamentai público, e na valorização
de seu Magistério, bem com nas instituições privadas sem fms lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, previstas no art.
60. da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996. Lei das Diretrizes e Bases na
Educação Nacional".

Art.•2° - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

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

JllSTIFICAÇÃO

. A Lei n" 9.394. de 2Õ de dezembro de 1996 em seu capitulo
V. ',da EducaÇão Especial. muito sabiamente reconhece que a rede regular de
Ensmo não tem condições ideais de absorver toda a clientela de portadores de
necessidades especiais. principalmente aqueles portadores de necessidades muito
ace~~ad~ .. ~u~ devido a suas peculiaridades necessitam de espaço fisico,
equlpainenfo e pessoal capacitado. isto está expresso claramente no art. 60, da
citada Lei. . , ,

A modificação do art. 2°, da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, que ora propomos. irá dotar as APAEs e as Sociedades Pestalozzi de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamentai e
de Valorização do Magistério. que entre outros dispositivos, estabelece que a
distribuição de recursos deverá considerar a diferença de custo por aluno
segundo os níveis de ensino e tipo de estabelecimento.

Lembramos que quando se fala em medidas que são tomadas
para valorizar o magistério como um todo. entendemos que essas mesmas
medidas devem ser aplicadas às instituições privadas sem fins lucrativos. do
tipo APAEs e Sociedades Pestaiozzi e, por sua vez, essas entidades têm a
obrigação de adotar esse mesmo procedimento com seus professores. Mas para
tanto elas devem ser dotadas de recursos e parte desses recursos devem vir do
Fundo.

Aprovado este Projeto de Lei, estaremos possibilitando as
APAEs e ás Sociedades Pestaiozzi paga melhor os seus professores e oferecer
melhor assistência aos alunos da educação especial.

Contamos, pois. com o apoio dos ilustres Pares para a
aprovação do nosso Projeto de Lei, tendo em vista as dificuldades pelas quais
pasSdlI. ;:s~ instituições e pelo alcance que o beneficio trará a milhares de
almos da educação especial.

Sala das Sessões. em?"?de abril de 1999.

MLEGISLAÇ.4.0 CITADA A..'ôEXADA PELA
COORDE!'l.~Ç.-\ODE ESTt'DOS LEGISLAm'OS- C.DlM

LEI !'10 9.394. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE .-\S DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIOI\AL.

TÍTULO V
Dos Niveis e das :-1.odalidades de Educação e Ensino

...........................................................................................................................
CAPin.1..0 V

Da Educação Especial

An. 60 - Os órgãos nonnativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos. especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial. para fms de apoio técnico e fmanceiro pelo
Poder Público.

Parágrafo único. O Poder Público adotara como alternativa preferencial. a
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede
publica regular de ensino. independentemente do apoio às instituições previstas neste
artigo. I

LEI N° 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
\1AGISTERIO. :--IA. FORMA PREVISTA NO ART.
60. § 7". DO ATO DAS. DlSPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAlS TRANSITORlAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

......................................................................................................................
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An. :' o Os recursos do Fundo ;crão Jolicados ná mllllUténção c
desemolv,mento do ensmo fundamenlal publico. e na vaÍOn2:lÇão de seu Magl5teno.

~ 1° ,-\ dismbulção dos recursos. no ãrnbllo de cada Estado e do DisUlto
Federal. dar-se-a. entre o G(\, e,.,(\ ESladual e os Governos Murucipais. na proporção
do numero de alunos maUlculados anualmente, naHscqlas cadastradas das respectivas
redes de "nsl-' consider3lldo-se parll esse tim:

a: . 'Ulculas da I' a 8' senes do ensmo fundamental;
:: ,E1:DO. '
*:0 A disUlOUIÇàO a que se refere l' para~alo anterior. a panir de 1998. devera

conSiderar. :tinda. a diferenciação de CUStO por aluno.' segundo os níveis de ensino e
upos de estabeleCImento. adotando-se a m':lodologlade~a1culo e as córrespondentes
flOnderações. de acordo com 05 selZlllilles comoonentes:

I-I'a-l'sénes: - .
II o 5' a 8' senes:
III - estabeleCImentos de en5mO especial:
IV - escolas rur3l5.
~ 3° Para efeitos dos calculos mencIonados, no ~ I·. serão computadas

exclUSIvamente as maUlculas do ensmo presencIai.
~ -lo O ~1Í1Usterio da Educação e tio Desporto - ~1EC realizará. anualmente.

censo educaCional. cujos dados serão publicados no Diário Oficial da Uniio e
conslllUirão a base para lixar a proporção,prevlsta no § \0, ,

§ S· Os Estados. o DisUlto Federal e os Murnclpios poderio. no prazo de trinta
dias da publicação referida no' parágrnto amerior. apresentar reclInO para retifiçação
dos dados publicados. .

§ 6° E vedada a utilização dos recursos do Fundo c.orno prIIIlia de operações
de crédito internas e el<lemas. contrllidas pelos Governos da Uniio. dos Estados. do
DisUlto Federal e dos MWlicipios. adnutida somente sua utilizaçjo como COIIlnpIIrlida
em operações que se destinem. exclusivamente. ao flllllllciamento de projetos e
pro~amas do ensmo fundamental.
....................................................................................................................... 0.0

.........................................................u, u ••••••••••••••••••••••u •••••• ~ .

PROJETO DE LEI N2 748, DE 1999

(Do Sr. ADlon Dlpp)

Altera dispositivos das Leis nQ 8:436, de 25 de junho de 1992 e
nQ 9.288, de lQ de julho de 1996, que institucionalizaa o
Proqrama de Crédito Educativo para Estudantas Carentes.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 2.240, DE 1996)

o Congresso Nacional cIecreta:

Ar!. l' O Ar!. l' da Lei n.' 8.438. de 2S da Junho da
1992. passa a vigorar com a HgUinte redllçio:

"M. 7~ F"ICII institukic (J~dI CníditD EduciIIIvo
ptII"IJ 70d06 cs estudmItH do ctnO ur~ di
~ C()l'l/ rMitnos i~. pl'ÓpfÍ06 ou
flJmiJilIres. para o~dls_ "S1Udo6'~

Ar!. 2" é adicianlldo o inl3D IV ao Ar!. 7 da Lei n.o
9.288. de julho de 1998. com a seguinte redação:

"IV· Os juros 7r:Qi$. ai incluída 8 Taxa RefBrlHlCiaf. não
podet60 ulbPlUU~ a percentag_ de ,3% ao BfI().
cM1er7do ao Tescuro Nacional cobnr a diferenra entre
e(ltll taD e a lIXa de juros mercado. "

Art. 3' . Esta lei entra em vigor na dllta de sua
ptlbIicação.

Art. 4'. Revogam·.. 8lI disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Hoje a universidade privada responde por cerca da.2.'3 dai
matriculas no ensino supertor brasileiro. Por isto o Créd"O Educ:atIvO é: um
impenante instrumento de democratização do ensino superior e da~, elo
número de vagas.

Ao invés, entretanto. de se aumentar o aporte de recutlOa parli $I
relevante programa. o alual governo vem fazendo o opceto; din'linuindo a
quantidade de recursos destinadas a este fim.

Estima-se que mais de trezentos mil estudantes. seIeeionadoS~
critério de mér"o acadêmico e carência econômica lefiam dit*lo -O c'"
educativo. Em que pese este falo. os recursos orçamentários~ a"" fim
vêm declinando paulatinamente e desde o ano passado não são~ periodoa
de inscrtção para novos contratos. Afinal. a prioridade do atual governo • o
pagamento de juros escorchantes. per meio do corte de recurlOJ para tliIlI:aÇão e
para a área social. de uma maneira geral. ','

Por islo. este projeto de lei procura proteger o eltUdanle~
brasileiro de duas maneiras.

A prtmeira é estendendo o crédito educativo a todoI In NlUlIar\ItI
carentes que tenham bom desempenho acadêmico. Com este, olljeli)Io a
proposição modifica o Art. l' da lei n.' 8.438. de 2S de Junho da 19l12.

A outra é limitando-se o percentual de juros a l8f pago ,pelo
estudante a 3% ao ano. Atualmente. os valores cobrados são muilo llII*iOrei •
este.

Estabelece. ainda, a proposiçáo ora apresentada. que o g-"CI
federal cobrirá a diferença entre essa percentagem de 3% anuais e, In juros de
mercados. jUntO ao agente financeiro encarregado do Créd"o EducatiVo no caIO. a
Caixa Econômica Feceral.

Conscientes da importáncia de proteção dos nonos elllldarilB~
um momento táo difícil para o País. estamos cenos de que este prOjeto da lei
receberá a melhor acolhida de nossos pares.

Sala das Sessões. em 28 de ab(iI de ,••

q / r7 .; /frio";''U"",;,n ([. ( /(.j
, , I. AIRTON DIPP

1.// DEPUTADO FEDE

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ10 DE ESTI"DOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI N° 8.436. DE 25 DE JUNHO DE 1992

INSTITUCIONALIZA O PROGRAMA DE
CREDITO EDUCATIVO PAltA
ESTUDANTES CARENTES.

Art. 1° - Fica instituído o Programa de Crédito Educativo para estIIdIíIles do
curso universitário de graduação com recursos insuficientes. próprios ou faIIj1iIns.
para o custeio de seus estudos. '

, '

...........................................................u ••••••••••••••• n : ~ .

•••• u u ~ .

LEI N° 9.288. DE l° DE JULHO DE 1996.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ~ '.436". DE ~$

DE JUNHO DE 1992. QUE lNSTITI.lCIONALi?A O
PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO .PARA
ESTL'DANTES CARENTES. ' 'A'

An, 1°. Os arts. :0. 5° e 7° da Leí nO 8A36. de 25 de junho de 1992~'pàsgn a
\'igorar com a sejZUinte redacão:
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"Ãrt. 2' (VETADO)
§ 1°. A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo será feita na

tnStimição em que se encontram mamculados. por comissão consumida pela
direção da instituição e por representantes. escolhidos democraticamente. do
corpo docente e discente do estabelecunento de ensino.

§ 2'. O crédito educativo abrange:
1 - o fmancíamento dos encargos educacionais entre cinqüenta por

cento e cem por cento do valor da mensalidade ou da semestralidade,
depositado pela Caixa Econômica Federal da conta da instituição de ensino
superior participante do programa:

II-(VETADO)
§ 3°. (VETADO)
Art. 5'. Os recursos do Programa de Crédito Educativo terão origem:
1- no orçamento do Ministério da Educação e do Desporto;
11 - (VETADO)
III - na destinação de trinta por cento da renda líquida dos concursos de

prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federa1, bem como dos
recursos da premiação não procurados pelos contemplados dentro do prazo
de prescrição;

rv -na reversão dos fmanciamentos concedidos; e
V - em outras fontes.
§ 1'. (VETADO)
§ 2°. Na distribuição das vagas para o financi'!fi\ento dos encargos

educaclOmus. de que trata o mC1SO I do § 2' do an. ::' desta Lei, será dada
pnondade para as msnmlções de ensino supenor que mantenbam programa
de credito educauvo com recursos propnos.

Art. 7'. Os fmanciamentos serão concedidos mediante contrato de
abermra de crédito. nas seguintes condições:

I - liberação em parcelas mensais ou semanais, por prazo não superior à
duração média do curso, estabelecida pelo Ministério da Educação e do
Desporto:

11 - wn ano de carência contado a partir do térntino ou da interrupção
do curso;

III - amortização em pagamentos mensais em prazo máximo
equivalente a wna vez e meia o periodo de utilização do crédito, a contar do
término do prazo de carência:

rv - (VETADO)"
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília 1° deju1ho de 1996; 175° da Independência e 108° da Repilblica

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

PROJETO DE LEI N~ 750, DE 1999
(Do Sr. Pedro Eugênio)

Altera a Lei n2 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe
sobre I1regras gerais para a organizaçào e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social dos servidores pdblicos
da União, dos Estados, Distríto Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras
providências 11 •

(AS COMISSCES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° Os incisos I e V do artigo 1° , da Lei nO 9.717, de 27 de novembro de
1998, passam a vigorar com as seguintes atterações:

"Art. 1° .
I - realização de avaliação atuarial e financeira inicial e em cada balanço,

bem como de auditoria, por entidades independentes legalmente habilitadas,
ulilizando-se parámetros gerais, para a organização e revisão do plano de
custeio e beneficios de segurados, de modo que os regimes possam garantir
diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de beneficios.
preservando o equillbrio atuanal sem necessidade de resseguro conforme
parâmetros gerais. (NR)

V _cobertura exclusiva a servidores públicos mulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, permitido o
pagamento de beneficios, mediante convênios ou consórcios entre Estados,
entre Estados e Municípios e entre Municípios. (NR) "
..............·.······ ·····················f .

Art. 2" Ficam revogados o inciso IV e o parágrafo único do artigo 1° da mesma
lei..

Art. 3° Inclua-se. após o artigo 1°. ela Lei nO 9.717, de 27 de novembro de
1998. o seguinte artigo::

"Art. 1°-A É perrmtida a celebração de convênio, consórcio ou outra forma
de associação para concessão de beneficios previdenciários entre Estados,
Estados e MUnicípIOS e entre Municípios, passando os beneficiários de entes
estatais diversos assim conveniados ou consorciados a serem considerados
como parte de um único grupo de cobertura.

Parágrafo único - Adesões de novos entes estatais a convênios Já firmados
estarão subordinadas a nova análise atuanal e financeira que as incíuam." (NR)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as dispoSições em contrário.

JUSTIFICATIVA
A Lei 9.717.de 27 de novembro de 1998. dispõe sobre regras gerais de

previdência llOCl8l dos seNídores públicos da União. dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municipéos.

É evidente a preocupação do Executivo, autor da iniciativa, em criar
condicionamentos de natureza normativa que obriguem os entes federativos a
executar poIitica previdenoária que não agrave o quadro de desequilíbrio flSl:lll dos
mesmos.

A visão da União parte do princípio de que as dificuldades fiscais,
plinCipalmente dos municipios, nascem da má gestão, do descontrole nos gastos e na
incompetinela arrecadatória. Embora tais fatores existam em maior ou menor grau, a
causa central da crise fiscal dos entes federados é de outra natureza.

o maior fator de desequilíbrio nas contas públicas tem .ido as remições
macroeconômicas à retomada do desenvolvimento (principalmente as elevadaa taxas
de juros) , com a conseqüente redução do Produto Interno Bruto - PIB. A queda de
alT8Caclação dai advinda tem encontrado Estados e Municípios enfrentando quadro de
séria desagregação sooaI advindo das altas taxas de desemprego, o que agrava mais
as dificuldades financeiras, pois recerte. reduzidas são chamadas a enfrentar
despesas crescente•.

Feita esta ressalva, vê-se que referida lei é de todo inoportuna no que
ccnceme aos municípios. principalmente os de menor porte, pois encontrando-se os
mesmos. neste momento, fortemente debRitados financeiramente, passam a sofrer
restrições que. no curtíssimo prazo, elevam substancialmente as suas despesas sem
pennrtír que se estruturem de forma ater polrtica apropriada de previdência social para
seus funcionários.

Dal a necessidade de que seja modificada a Lei 9.717/98 nos aspectos seguintes:

1. Necessidade de avaliação atuarial e financeira prévia para organização de
regimes previdenciários próprios.

Na sua forma original a Lei em apreço exige apenas avaliação
atuarial. Porém. para efetivamente avaliar a real capacidade de
um ente federado assumir obrigações previdenciárias não basta
conhecer a situação atuarial de regíme próprio de seus
servidores. mas também verificar se há condições financeiras
permanentes que possam dar-lhe suporte.

Dai a inclusão da exigência de análise financeira prévia, no·
artigo 1.° , inciso I.

2. Supressão da exigência de número mínimo de segurados, a ser definida por
norma administrativa.

Tal número tende a ser arbitrário e desnecessário, urna vez que o
estudo atuarial será o instrumento a definir a viabilidade do grupo
a ser coberto. Fatores como a distribuição de idade do grupo
atteram profundamente o que seria o número minimo adequado.

Assim SUprilllll-H do inciso IV do artigo1." O termo
"cobertura de um número minimo de segurados".

3. SuprBSdo da vedaçio de pagamento de beneficios, mediante convênios ou
cona6rcios entre Estados, Estados e Municípios e entre Municípios.
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Tal restriçio nio encontra suporte a nio ser na abaurda
suposição de que entes federados nio possam pactuar
soberanamente acordos de interesse comum. seria convtnios
deste tipo que poderio viabilizar financeira e atuarialmente fundos
comuns a mais de um município.

OHta forma altera... o artigo 1.·, inciso V de forma a pennitlr
pagamento de beneflcloe mediante convtnloe IlU conaórcioe

entre entes federados. bem como acrescenta·se o artigo 1.··A
que explícita a permissão da celebração de referidos
contratos.

4. Supressl!io de restnção a receita mínima.

A avaliação atuanal e financeira e a posSibilidade de consórcios
ou convênios toma aesnecessãna esta meaida.

Assim sendo, exclui-se o parágrafo único do artigo 1.· •
inciso IX.

Sala das Sessões. em 28 de abril de 1999.

'~'C
Deputa~o E'-u-g-ê-ni-o--

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESn'DOS LEGISLATIVOS - C.UI"

LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

DISPÕE SOBRE REGRAS GERAIS PARA A
ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PúBLICOS DA UNIÃo, DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS DOS MILITARES DOS ESTADOS E
DO DISnuTO FEDERAL E DÁ OUfRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União. dos Estados. do Dismto Federal e dos Municipios. dos mtlitares dos Estsdos e
do Dismto Federa! deverão ser organizados. baseados em nonnas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e lIlUIIrial,
observados os seguintes critérios:

I - realizáção de avaliação atuariai inicial e em cada balanço, bem como ae
auditoria, por enttdades independentes legalmente habilitadas. utilizando-se
parãmetros gerais. para a organização e revisão do plano de custeio e beneficios:

II - linanciamento mediante recursos provenientes da União. dos Estados. do
Distnto Federal e dos Municipios e das contnbuições do pessoal civil e militar. ativo.
inativo e dos pensionistas. para os seus respectivos regimes:

III - as contribuições da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municipios e as contnbuições do pessoal civil e militar. ativo, inativo e dos
pensionistas. somente poderão ser utilizadas para pagamento de beneficios
previdenciários dos respectivos reginies:

IV - cobertura de um número minimo de segurados. de modo que os regimes
possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobenos no plano de beneficios,
preservando o equilibrio atuarial sem necessidade de resseguro. conforme parâmetros
gerais:

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes. de cada ente estatal. vedado o pagamento
de beneficios. mediante convênios ou consórcios entre Estados. entre Estados e
Municípíos e entre Municipios:

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas â gestão do regime e
participação de representantes dos servidores publicos e dos militares, ativos e
inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto.
de discussão e deliberação:

VII - registro contâbil individualizado das contribuições de cada servidor e dos
entes estatals. conforme diretrizes gerais:

VIU - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e
orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e
pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos:

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial dos órgAos de controle interno e externo.

Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distrito Federal e .dos Municípios,
constitui requisito adicional, parn organização e fimcionarnento de regime próprio de

previdência social dos servidores públicos e dos militares, ter receita diretamente
arrecadada ampliada, na forma estabelecida por parâmetros legais, superior à
proveniente de transferências constitucionaiS da União e dos Estados.

PROJETO DE LEI N2 753, DE 1999
(Do Sr. MIro Teixeira)

Altera a Lei nSl 9.478, de 06 de agosto de 1997, dispondo sobre a
politica energética nacional e as atividades relativas ao
monopólio do petróleo ..

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE FINANçAs E
TRIBUTAÇll.O (ART. 54); E DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇll.O
(ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

.Art.. 1° - Acrescentar após o ar!. 49 da Lei nO 9.478, de 06 de
aglJSlo de '1997 -o seguinte ar!. 49-A:

" Art. 49-A. Além do pagamento dos dez por cento de royalties,
calculados e distribuídos segundo critérios estabelecídos nos artigos 47,48 e
no artigo anterior, caberá, exclusivamente, ao Estado do Rio de Janeiro uma
participação adicional de royalties equivalente a um por cento do valor da
produção de petróleo ou gàs natural em campos petrolíferos da Bacia de
Campos, na plataforma continental confrontante ao mesmo Estado."

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publícação

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

A Bacia de Campos, situada na plataforma continental
confrontante com o Estado do Rio de Janeiro, é a responsável por oitenta por
cento da produção brasileira de óleo bruto.

Pode-se afirmar, sem erro, que parcelas ponderáveis do laborioso
povo de nosso Estado e de diversos setores empresariais, de uma forma ou de
outra, estão envolvidos na produção de petróleo que ocorre na plataforma
continental dos campos petrolíferos localizados na Bacia de Campos.

É imperativo de justiça para com o nosSO Estado, que tem suas
finanças alquebradas, pelo menos um retomo parcial da iniensa riqueza

produzida pelo petróleo.

Por isso apresentamos o presente projeto de lei para que seja
destinada ao Estado do Rio de Janeiro uma participação adicional de um por
cento, na forma de royalties, sobre a produção de óleo c gàs natural, na Bacia

de Campos.

Saladas s~ssões, 28'fe~bril d~ 1999

(a)Dep~bd<L~IRA

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

LEI N° 9.478, DE 06 DE AGOSTO DE 1997

DISPÕE SOBRE A POLlTICA ENERGETICA
SACIO:-:AL. AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
\10NOPOLlO DO PETROLEO. INSTITUI O
('('''SELHO >'ACIONAL DE POUTlCA
ESERGETICA E A AGÊNCIA >iAÇIONAL 00
PETROLEO. E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

.....................................,. .
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CAPÍTULo v
Da E"P1oraçào e da ProduÇào

.~ .
PROJETO DE LEI N~ 755, DE 1999

( Do Sr. Marçal FUbo)

58,50

66,50

178,50

3

5

7

i
I

!Altl1.950.oo

iacima de 1.950.00 até 2.500,00Iacima de 2.500,00 até 3.500.00
acima de 3.500.00

Art. 3·, A labela de que lrata o an. 11 da Lei nO 9.250, de 26
de dezembro de 1995, paosa a ser a seguinte:

Art. 4·. Fica revogado o ali. 21 e § único da Lei nO 9.532, de

10 de dezembro de 1997.

Até 23.400,00

acima de 23.400,00 até 30.000,00 3 702,00

acima de 30.000,00 até 42.000,00 5 798,00

acima de 42.000.00 7 2.142.00

AlI. 2" A labeIlI progresslYa em Reals, de que lIatlI o art. 3·
da Lei rf 9.250. da 26 da dezembro da 1995, paosa a ser a seguinte:

(AS COHISSOES DI! FIIlAIIÇAS I! TIlIIlU'l'AÇIO (MlIlITO E AR'!'. 54); E DE
COIlS'I'I'l'UIÇ10 I! JUSTIÇA E DE RIlIlAÇ10 (ART. 54) - AR'1'. 24, lI)

Aitera a tabela de incidlnci. do' IlIPoato de Renda de P••aoa
Fidc••

AlI. 1·e. Iel tem por escopo redu2ir as a!lquotas do
imposto da renda du~ Iltlcu.

o Congreao Nacional decreta:

SEÇÃO VI
DlIs Participações.............;~ .

AI\. 47 • Os "royalties" seria pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir
.-da de,inlcio da produçio c:omercial de cada campo, em montante correspondente a
dez por _ da produçio de pettôleo 011 gãs nlllW'a1.

f 'I. renckl em COIIIa os riscos geológicos, as expectativas de produçio e outros
r-es pcnincnIes, a ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a
NlIlIçio .,Io.valor dos "royaltics" estabelecido no "caput" deste artigo para um montante
CCImSfIClIldenI a, 110 mínimo, cinco por cento da produçio.
.' , f 2" Os c:iilçrios para o cálculo do valor dos "royalties" serão estabelecidos por
cIccmo cio PmídcDte da República, em funçio dos preços de mercado do petróleo, gãs
-n&llII CllIIIIcDsado. das especilicações do produlo e da localização do campo,

,, :, ,! 3" Ao Cj1lCkna de ps em "fiares", em prejuizo de sua comercializaçao, e a
pna* prodIIlo ou corrida sob a responsabilidade do concessionário serio incluidas
!lO~ laIaI da produçio a ser eornpUlada p8lll cálculo dos "royalties" devidos.

M 4& • A parccla do valor do "royalty", previsto no contrato de concesSio,
lIIlC~ cinco por cento da prodoçio, correspondente ao montante minimo
rácricIo llÓ I I· do artieo IOterior, será distribuiJa segundo os critérios estipulados
'pdaLcitf7.990, deU de dezembro de 1989.
" ' .AI\. 49 • A pwccIa do valor do "royalty" que exceder a cinco por cento da
'~iU* a squ/lIle disln'buiçio:

" ,I •quedo a lavraocomr em terra ou em lagos, rios. i1has lI,!vWs e lacustres:
a) tmqQInla e~'~iros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer

a~;

b) qIIinzepor cento llOS Municípios onde ocorrer a produçio;
, c)~ iIllCiros e cinco décimos por cento _ Municípios que sejam afCl8dos
pdaa opcr1lÇ6cs de embarque e desembarque de pettôleo e gás natural, na forma e
criláioallbelccidos pela ANP;

, 4) VÍIIlC c cinco por cenlO ao Ministério da Ciencia e Tecnologia para financiIr
......- de lIIIpCO i pesquisa cientifica e ao desenvolvimento tecnológico
,~i indúslria do pettôleo;

U• .-doa lamI ocorrer na plataforma continental:
a) VÍIIlC e dois inteiros e cinco décimos por CClllO aos EsIados produtores

-"-:
b) vinlc e dois inlciros e cinco décimos por cento aos Municipios produtor=

_a-.a:
, , 'c) quiDzc por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de
tItcaIiaçIoc~ das iras de produçio;

4) _ inteiros e cinco décÚDos por cento aos Municípios que sejam afetados
pclaa opcraç6es de embarque e desembarque de petróleo e gás lIiltUlllL na forma e
criIeríci eSubc1ccidos pela ANP;

cl_ inteiros e cinco décimos por cento para constituiÇào de um Fundo
Especial. a la' distribuído entre todos os Estados, Tmirorios e Municipios;

• '0 vime c cilIco por cento ao Ministério da Ciencia e Tecnologia, para financiar
~ de 8IlII*O á pesquisa cientifica e ao desenvolvÚDento tecnológico
lIplicadoS 11 indústria do pettôleo. .

I I- Do IOlaIde recursos destinados ao Ministério da Ciencia e Tecnologia,
lCfIo~ no DlÍlIimo quftnla por cento em programas de fomento á capacitaçlo
c ao dncnvolvimclllo cientlfico e tecnológico nas regiões Norte e Nordeste.

, 'I 2" O Minimno da Ciencia e Tecnologia administtará os progJ1IIDlIS de
aIIIpIlO i paquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico previstos no "c:aput"
MIeanipJ, COIll o apoio lécnico da ANl'. no cumprimento do disposto no inciso X do
811.1; c·lMlIiIne convfnios com as universidades e os centros de pesquisa do Pais,
sca-dP~ a SCI'CIIl definidas em decreto do Presidente da República.

AI\. $O: O edilaI e o c_o estabelecerão que, nos casos de grande volwne
«~ OU de grande renlabilidade, haverá o P"8llllcuto de uma participaçio
~ ala' rtpImMnIada em decreto do Presidente da República.

f ,. A I*licipaçio especial será aplicada sobre a receita bruta da produçIo,
deduzidos OS "royahics", os investimentos na exploração, os CUSlos operacionais, a
dIprcáaçIo c os lribu!OS previstos na legislllÇio em vigor.

f ~ Os rteInOS da panicipaçio especial serão distribuidos na seguinte
JllllllClIlIo:
• ' I • .-enla por cento ao Ministério de MInas e Energia, para o financilll\lenlO
de CSIlIlIoa c serviços de geologia e geoflSica aplicados á prospecçio de pettô1eo e gás
nauaI, a - promovidos pela ANP, nos termos dos incisos ne 111 do art 8";

11- dez por cento ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
AIlIaZI&aia LcpI, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos relacionados

• 'I:CIIII a pracrvaçio do meio ambiente e recuperação de danos ambientais causados
pcIaa lIiYidacIes da indIíslria do pclróleo;

m-....por CCIIIO para o ESllIdo onde ocorrer a P\'Od1lçio em tena, ou
.... I CIIIII a pIalaforma cootioenlaI OIIde se realizar a produçio;

, ' IV • diz PCJl' CCIllO para o Município 0IIde ocorrer a produçio em tena, ou
'-'I I I com a plaIaf'orma COllIinental 0IIde se realizar a prodoçio.
, ; I rOs allIdos a que se refere o inciso 11 do parigrafo anlCrior seria

____DIvidas pelo Minislério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
,~ LcpI, eorn Oapoio técnico da ANP. no cumprimento do disposto DO inciso
1X"o1Jt.S", ,
....~ ~ .
....~, ~~••u ..

Art. 5·. Esta lei enlI'lI em vigOr na data de sua publicação e

aplica-~ a partir do primeiro dia do exerclcio flllllllCllÍ/O BubseqOente..

JUSTIFICAÇÃO

Minha proposta pretende COI\sliluir uma fórmllla nAo
inllacionãria de promover reposiçao salarial, aumenlo do poder aquisitivo da

popu\açio, robustecimertlo do rriercado interno' da demanda por produloS e
~iços.' e, conHqOanlemenle, melhoria noa resullados de prodUlorU,

comerciantes e presIadOrca de nrviços. progresso econOmico e aumento de

arrecadaçAo de tributos inCidentes sobre o coDÍumo, o faturamento e o lucro.

A tribu1açio da renda tende a declinar e mesmo a

deaaparecer, no mundo da globallzaçlo, poIa e1adeaestimula e pune a auprema

fonte de valor n_novos tampos, a ~,o capital humano:

'" reduçio du allqUOlás de incld6ncia do imposto raaullaril
numa diminuiçao da infonnJÍIldade e num alivio do estresse fiscal, liberando
energias para o trIIbatllo, a produçio; o daRrwoMmanlo e o progAlHO.

Eis porque upIIIO contar .com o apoio doa nobreS colegas
Parlamemares.

Sala das Sessões. em 28 de abril de 1999

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOJIDENAÇÃO DE EmJDOS LEGlSLAnvOS- CeDI"

LEI N· 9.250, DE Z6 DE DEZEMBRO DE 1995

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDf;NCIAS.

. .
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§ 3° • Quando se tratar de transferência internacional a
cláusula penal poderá ser acreSCida em até clnquenta por
cento (50%), desde que o percentual ajustado conste
expressamente do respectivo contrato de trabalho".

I) cem (100) yezes a remuneração anual pactuada para os
atletas profiSSIOnaiS com idade até 22 anos'
11) cinquenta (50) vezes a remuneração an~al pactuada para
os atletas profissionais com idade entre 23 e 27 anos'
1/1) vinte e cinco (25) vezes a remuneração anual pactuada
~n:.~s atletas profissionais com idade igualou superior a 28

" § 2" - Em qUais.quer das hipóteses previstas no parágrafo
3 deste artigo apllca·se ao valor da cláusula penal pactuda
a redUção automática de um por cento (1 %) por cada mês de
trabalho cumprido."

"Art. 27 - As entidades de prática desportiva participantes de
competições profissionais adotarão. preferenciaimente. uma
das seguintes formas:

I -Sociedade civis de fins econômicos:
/I -Sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor,
111 -Constituição de sociedade comercial para administrar suas
atividades profissionais, por modalidade desportiVa.

S 1° • As entidades de pratica desportiva participantes de
compeliçóes profissionaiS. ainda que permaneçam como
associações civis e sem finalidade lucrativa. sujeJlar·se·ão
aos mesmos encargos fiscais. parafiscais. trabalhistas e
previdenciários das sociedades tipificadas no caput deste
artigo.

§ 2" - As entidades de prática desportiva ficam inabilitadas
para receber isenções ou beneficios fisc~lJs. nem poderão
fazer jus ao patrocinio ou publicidade de ente público. na
hipótese de.não adotar quaisquer das formas previstas no
caput deste artigo. .

. ,3 3° - Nenhuma pessoa 11sica ou jurídica que. direta e
I~d"etamente, tenha uma participação igualou SUpenor a
cinco por cento !5%) de quota ou capital de qualquer das
entidades de pratica desportiva poderá deter participação
supenor a CinCO por cento (5%) em outra entidade desportiva
dlsputante de compelição profisslonai da mesma modalidade
desportiva.

~ 4° • As entidades de prática desportiva na adoção de
quaisquer. forma.s societárias não poderão utilizar de seus
bens patnmOnlalS, desportivos ou sociais para integralizar
parcela de capital ou oferec:ê-Ios como garantia salvo com a
concon:lãncia da maioria absoluta da assembléili' geral dos
aSSOCIados."

. . Ar!. 3° O art. 30 da Lei N° 9.615. de 24 de março de 1998
passa a vigorar acreSCido dos seguintes parágrafos:

"§ 1° - O valor da cláusula penal a que se refere o caput
deste artigo pode s7r livremente acordado e fixado petos
co!l~tantes, obedecidos os seguintes coeficientes e limites
maxlmos:

1.620.00
3.710.00

\5
25

ali 10.800.00
_de 10.800.00 ali
21.600.00
aciJna de 21.600.00
----------*'------- ------

LEI N° 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

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

CAPiTULO II
Da Incidência Mensal da·lmposto

Art 3° _ O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que ttatam os
Artigos 7"." 8" e 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:

BASE DE CALCI-1.0' : ALiQ~OT-A-O-.--PAR-C-EL-A-A-D-ED-U-Z-IR--
EM RS DO IMPOSTO EM RS

------,'---,

ALTERA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDf:NCIAS.

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

alé900.Q(l
>cima de 900.00 lIi 1.800.00 : IS 135
acuna de 1.800.00 " 2S 31S

* * ,------
~gr;;~;.Oimp~to de ~;;;'ta este artigo será calculado sobre os

rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.

Ar!. 11 _O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante utilização

da seguinte tabela:--------- --------'..--------
BASEDECÀLCUi-O ALíQUOTA 'I, : PARCELA A DEDUZIR

EM RS DO IMPOSTO EM RS--------------'.-------

CAPÍTULO Il!
Da Declaração de Rendimentos

Art. 21 _ Relativamente aos fatos geradores ocorridos durante os anos
calendários de 1998 e 1999, a alíquota de 25% ('finte e cinco por Cettto), r.onstante das
tabelas de que tratam os arts. 3° e 11 da Lei n° 9.250, de 1995, ~ as ~~entes
parcelas a deduzir, passam a ser, respectivamente, de 27,5o/~ (vinte e ~te IntellOS e
cinco décimos por cento), RS 360,00 (trezentoS e sessenta reaIS) e RS 4.320,00 (quatro
mil. trezentos e vinte reais).

Parágrafo imíco. Ficam restabelecidaS, relativamente. aos f~ geradores
ocorridos a partir de I· de janeiro de 2000. a alíquota de 25% \VInte e. ClnOO p?r cento)
e as respecúvas parcelas a deduzir de RS 315,00 (trezentos e qwnze rems) e .~
3.780.00 (três mil setecentos e oítenta reais) de que tratam os arts. 3° e 11 da lei n

9.250, de 1995.

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

PROJETO DE LEI N~ 763, DE 1999
(Do Sr. Zezé PerreUa)

Altera dispositivos da Lei na 9.615, de 24 de março de 1998, que
institui normas gerais sobre desporto e d4 outras providincias.

~AS CO~ISSOES DE EDUCAÇ10, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSrZTt1IçAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54) - ART. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 20 da Lei n" 9.615. de 24 de março de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"§ 6" - As ligas reg~is ou~i~ PQder60 organÍZllr
competições desde que atendam às diretrizes e critérios
1ixadcis .pelas respectivas enlidildes de administraçio do
desporto."

Art. 2" O art. 27 da t.ei NO 9.&15, de 24 de l1laIço de 19i8
palia avigorar com a seguinte redaçIo:

. Art. 4° O art. 30 da Lei N° 9.615 de 24 de março de 1998
passa a Y1gorár cem a seguinte redação: '.'

"Art. 30 - O contrato de trabalho do atleta profissional terá
prazo determinado, não podendo ter duração' inferior a três
(3) meses nem Superior a oito (8) anos".

Art. 5° , ..
"Art.. 33 - Independentemente de ,qualqu~;""~~iro

procedimento, a entidade nacional de administração do
des~rto fornecerá condição de jogo para outra entidade de
prá~lca. _naCional ~u estrangeira. mediante a prova de
notiticaçao do pedido de rescisão unilateral "firmado pelo
atleta ou documento do empregador no mesmo sentido.
desde que acompanhado da qUitação da cláusula penal
p8eluada nos termos do art. 28 desta lei." '

~.6" : , .
Art. 34.- Sao nulas as cláusulas inseridas nO contrato de

trabalho Visando a condlci<:K\ar ou limitar a' li'oordade de
trabalho ~~ atleta profissiomiispós o término do seu vínculo
em~atrc!0 e Integral cumprimento de suas obrigações.
Paragrafo Unlco - E vedada a cláusula constante do contrato
de trabalh~ que determine o aumento ou diminuição da
~~neraçao em caso de acesso ou decenso, por'critério
tecn.ICO, do escalão competitivo disputado pela entidade de
prática desportiva empregadom. desde que autorizada em
convenção ou acordo coletivo".. ."
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Art.7" .
"Art. 37 - o contrato de estágio do atleta semiprofissional

além das cláusulas decorrentes desta lei, poderá estabelece;
outras condições livremente pactuadas desde que não
coIidentes com a legislação aplicável". .

Art. 8°................•........••...............................•••...........•........
"Art. 38 - Qualquer cessão ou transferência de atleta

profissional, na vigência do contrato de trabalho, depende de
sua formal e expressa anuência."

Art. 9° ·········· .
Art. 45 - As entidades de prática desportiva são obrigadas

a contratar seguro individual de acidentes de trabalho para
atletas profissionais e semiprofissionais a ela vinculados. com
o objetivo de cobrir os riscos a que estão eles sujeitos.

Parágrado Único - O prêmio do seguro desportivo deve
assegurar direito a uma indenização minima correspondente
ao valor total anual da remuneração ajustada no caso dos
atletas profissionais, e, ao valor total anual dos incentivos
materiais, na hipótese de atletas semiprofissionals."

Art. 10" · · ..
"Art. 61 - É de exclusiva responsabilidade da empresa

comercial administradora do bingo permanente ou eventual o
pagamento de todos os tributos e encargos da seguridade
social incidentes sobre as receitas do Jogo de bingo, salvo se
a entidade desportiva fizer diretamente sua exploração."

Art. 11° Art. 2° - Ficam revogados os incisos I, 11 e 111 do
art. 57 e o art. 94 da Lei nO 9.615, de 21 de março de 1998.

Art.12" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A regulação juridica do desporto promanada da Lei nO 9.615, de 24.03.98, que
se dissemina em amplos setores da sociedade contemporánea, não pode perder-se
no nominalismo e confundir discurso com realidade, impondo-se-Ihe trazer a marca
da experiência do cotidiano, pois "soberano não é o legislador, soberana é a vida",
ou, no dizer de Jean Cruet "nunca se viu a lei reformar a sociedade, El!.Tlbora se veja
todos os dias a sociedade reformar alei".

A "Lei Peté", como é conhecida, não poderia ficar intensa .e ~ria.às
exigíveis mutações, sobretudo por condensar paradoxos, .a~urdos e 1IlCl?~lstências
jurídicas evidenciadas ao longo de seu primeiro ano de VlgllflCla. Sem duvida, se de
um lado, a Lei n° 9.615/98 humanizou e "descoisfficou" a relação atleta/clU~, do
outro, impôs a mercantilização das tradições e paixões dos clubes (associações
civis) ao obrigá-los, inconstitucionalmente, a transformar-se em empresa para
disputar competições profissionais.

Ressaile-se que a "Lei Pelá" tem o pecado original de hegemonizar.
juridicamente, o universo das práticas desportivas ao impingir uma " monocultura do

futebol" ou uma visão futebolizada do Pais desportivo. Por outro lado, é visível a
contradição entre suas duas principais inovações - extinção do passe e
clube-empresa - pois, ao mesmo tempo em que toma cegente a roupagem
empresarial-lucrativa dos clubes profissionais, retira-lhes o seu pnncipal e mais
vaiioso ativo, ou seja, o passe dos atletas.

De todo modo, este Projeto de Lei sugerido não visa a implodir nem derruir
as vigas mestras ou eixos centrais da "Lei Pelé". Ao revés, busca escoimar as
plúrimas inconstitucionalidades e atecnias legais que contaminam sua juridicidade,
bem como procura refazer seus ditames irrealistas e incompletos, provindos do
açodamento na aprovação da Lei nO 9.615/98 e do autismo juridico-desportivo
prevalecente.

Diante daste quadro delineado, as propostas de alterações na "Lei Pelé"
assentam-se em fundamentos juridicamente aceitáveis, moralmente honestos,
lOcialmente dignos e logicamente sensatos, a saber.

a) O parágrafo 1° do art. 20 é reintroduzido com uma nova versão para
propiciar às Ligas uma atuação em coordenação com os respectivos entes diretivos
do desporto, seja prevenindo a quebra do núcleo federativo, seja afastando
qualquer regime de concorrência ou de confronto, seguido, nesse passo, o modelo
adotado pelos mais avançados sistemas desportivos, além de harmônico com a art.
7", inciso 4, do Estatuto da FIFA por força do qual a Liga é subordinada à
Associação Nacional (Confederação) e dependente do consentimento desta. Cabe
lembrar, nesse passo, que a prevalência da /ex sportfva infema/iona/ls não infirma
nem compromete a soberania do Pais, pois , numa sociedade globalizada, desporto,
tal como direitos humanos, ecologia, comunicação, espaço aéreo, etc, são matérias
que refogem a uma regulação exclusivamente nacional.

b) O art 27 dispondo sobre clube-empresa ganha umil nova roupagem
jurídica objetivando, da. um lado, corrigir notórias inconstitucionalidades, e. de outro,

colmatar os silêncios normativos inibjdores de um !\Silo exponencial da retórica legal
para a praxis desportiva, . \

Sem dúvida, a obrigatoriedade das associações civis transformarem-se em
clube-empresa como condição sina que para disputar certames profissionais, afronta
e malfere os postulados constitucionais da liberdade de associaçio (art 5°, XVII e
XVIII da Constituição Federal) e da autonomia desportiva (art 217, I da Constituição
Faderal), sendo, pois, intolerável sua mantença. Por isso, a cogência ou imposição
grafada no caput do art. 27 transfundiu-se numa opção ou faculdade, afastando
qualquer '1irus de inconstitucionalidade. Demais dissO, esta nova redação elide a
possibilidade de fechamento e desativação da maioria dos 484 clubes de futebol
profissional do pais, dado que 70% são clubes pequenos elou do interior despidlas
da mais mínima condição para atrair capitais e investimentos exigíveis para a sua
transmutação em empresas.

O parágrafo 1° do art. 27 estatui que, independentemente da veste jurídica e
da tipologia sociatária ostentada, os clubes, com ou sem finalidade lucrativa, deste

que participantes de competições profissionais não terão qualquer tratamento
diferenciado ou privilégio quanto aos encargos fiscais, parafiscais, trdbalhistas e
previdenciários, até porque, mais importante que a forma é a finalidade geradora da
adoção de uma filosofia empresarial, de uma gestão profissional, de uma.
modernização administrativa e de uma transparência contábil-financeira.

Ademais, com esta regra não haverá mais habita! para as empresas
"disfarçadas" em ciubes sem fins lucrativos, pretendendo beneficiar-se das
vantagens da situação ambígua, mas procurando eximir-se dias ônus
correspondentes.Daí ser importante motivar-se, sem coação, a adoção pelas
associações civis desportivas de um novo figurino jorídico-empresarial, sem perda
de sua identidade.

O parágrafo 2" do art. 27 busca induzir as entidades de prática desportiva a
aderir a uma das opções jurídicas constantes do caput, sem o que ficarão privadas
do acesso a isenções e benefícios fiscais, nem poderão usufruir do patrocínio ou
publicidade de ente público. Em sintese, este ditame legal nomeadamente veda e
inibe aos clubes amadores" disputantes de competições profissionais ser
beneficiários, direta ou indiretamente, de apoios financeiros públicos atuais ou
futuros.

O parágrafo 3° do art. 27 enfrenta o problema da multipropriedade de
equipes, prevenindo a possibilidade de manipulação e "deturpação" de resultadoll da
competições profissionais da mesma modalidade desportiva, para atender interesses
comercias e conveniãncias lucrativas dos controladores do capital social dos clubes
litigantes. De fato, é muito perigoso que qualquer pessoa física ou jurídica detenha,
concomitantemente, mais de 5% de capital social de entidades desportivas
concorrentes.Nada garante que , à faita da maís mínima ligação
sentimental-desportiva com tais clubes de que participam, possam "fabricar",
adulterar ou desvirtuar resultados que só comprometem a lisura e credibilidade das
competições profissionais. E, foi com este propósito de resguardar a transparência e
fidelidade desportiva dos resuitados, pois a "incertitude sportive" é ingredienle
fundamental de qualquer disputa que os 203 paises filiados á FIFA, inclusive o
Brasil, unanimemente, em julho de 1998, o inciso 5 do art. 7" do Estatuto da FIFA
em que se veda a participação acionária simuilànea em clubes conCOll'llrltes.

O parágrafo 4° do art. 27 rellllata o art 11. par. único da lei 11" 8672193 (Lei
Zico) para que os clubes não corram o risco de ser dilapidados, usurpec:Ios ou
mesmo comprometidos patrimonialmente. Com efeito, impãe-se nestes tempos de
deacaracterização das tradições e mercanlilização das paixões dos clubes participes
de competições profissionais, resguardar os interesses superiores de todo grupo
social entregando qualquer deliberaçãoque envolva a utilização de HUS bens
patrimoniais, desportivos ou sociais á responsabilidade decisória da maioria absoluta
da assembléia geral de associados.

se o legislador entende que o modelo associativo tradicional e sem intub de
lucro não é o desejável para a gestão empresarial do desporto profissional nio é
lícito "coagir", inconstitucionalmente, sua mutação em sociedade desportiva com fins
lucrativos. Por isso, o art. 27 deste Projeto de Lei desencoraja aquele8 clubes que

insistem em permanecer no regime de associação civil e, ao mesmo tempo, sem
intervencionismo, pavimenta o caminho irreversível para a estrutura, o
funcIOnamento e consolidação de autênticas entidades de prática desportiva
profissionais, sob a forma de sociedade desportivas de fins económicos, ajustadas
ao globalizado mundo sem fronteiras em que se desenvolve o desporto.

cIOs parágrafos 3°,4° e 5° são acrescidos ao art. 28 face as óbvias
especificidades e peculiaridades do contrato de trabalho desportivo que outorgam
natureza e fisionomia próprias ao vinculo laboral-desportivo.

Com a erradicação do arraigado e escravagista instituto do passe (par. 2" do
art. 28) e o desaparecimento do direito de retenção ao final do contrato de trabalho
desportivo, a cláusula penal é mecanismo que exige cautelas do legislador na
modelação dos direitos e obrigações na hipótese de ruptura antecipada do contrato.
Da rigor, não pode a cláusula de rescisão ficar junllida aos irrealistas e estnlilas
limites do art. 920 do Código Cívil, sob pena de provocar um êxodo nocivo de
nossos melhores valores desportivos para o exterior, com efeitos devastadores.
Ademais, não se pode olvidar o art. 444 da CLT ao dispor que "as relações
contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação daa partes
Interessadas".

A cláusula penal, também rotulada de "indenização de transferência" ou de
"Indenização de desvincuiação", na dicção da legislação desportiva' estrangeira,
pode ser pactuada, nos moldes de parágrafo 3° sugerido, após enquadramento
numa das três (3) faixas ou patamares onde se conciliam idade do atleta prolIasional
e o valor de sua remuneração anual, donde exsurgem coeficienlel; ou índicell
mullíplicadoràs (100,50 e 25) que restringem e delimitam, razoave\lll8!1te. o valor
fixádo como cláusula penal ou compensação pecuniária na hipótese de
descumprimento,' rompimento ou rescisão unilateral' na vigência dó' contrato de
trabalho desportivo. E, pois, este parágrafo 3° assegUrador da proporciona~
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indenizatória ao obstacular o ajustá e inclusAo de cláusulas p4mals ou retCisórias
prejudiciais aos atletas profissionais que resu~em em valores exorbitantes, iníquos e
llbulivos, inviabinzado suas transferências e desvinculações. Anim, estes
par6metros legais fixados para a cláusula penal propicilIm, ao longo do contrato
vigente, um equKibrio entre a liberdade de transfe!éncia do desporlilrta-trlIbalhador e
OIS intenlases do clube-empregador que conta com seus serviços.

De outnI parte, o parágrafo 4° do art. 27 institui um redutor de um por cento
(1%) ao ~, aplicável automatlcamente ao velor da cláusula penal, reduzindo,
segundo critérios de eqüidade, o quantum do pecto indenizatório, lIeja como forma
de motivar o cumprimento efetivo do contrato de trabelho desportivo avençado, seja
.para que a cláusula penal não afete de modo deIproporcionaI a libeIdlIde de
contratllr do atleta profissional, se já tiver cumprido, em parte lIUllS obrigeÇlles
contrlItuais.

o parágrafo 5° do art. 28 tem o animus de permitir que, em ocorrendo a
ruptura do vinculo trabalhista pelo atleta profissional, seja contrlltualmente fixado um
acréscimo de no máximo 50% do valor da cláusula penal, no caso de trlInlfer6nciB
DlII1!1 o exterior. E este ditame é fundamental para reduzir aconcorrênCilIlelvagem e
predatória dos clubes estrangeiros que hoje ocupam posição dominante no mercado
de rec~mento ~ .Jogadores profissionais. até porque o desporto é cada vez mais
um negooo mundlahzado.

. . d)O Art. 3D ê complementando para fixar o prazo de oito (8) anos como limite
max,,~ do contrato de trabalho desportivo profissional, à semelhança do art. 8°, I da
LeI n ~8J98, de Portugal, expungindo qualquer vínculo com duraçllo desumana e
excessiva. Esta mutação no art. 3D é reinvidicação dos clubes profissionais como
~ de se precaverem face à concorrência dos clubes estrllngtliros, tanto pela
ehmlnaçllo~ passe, a partir de março de 2001 (art.93), quanto pela desvalortzação
do naal. Asalm, toma·se possivel aos clubes profissionais estabelecer vínculos
trabalhistas de longa duração com seus allatas, sobretudo com os mais jovens e
promISSOres, dando-Ihes estabilidade, segurança e responsabilidade num mundo de
desemprego creacente, a par de compensar os custos de ilWlltltimento na
modelagem, formação de atletas forjados nas suas "escolinhas".

elO art. 33 sofreu pequena alteração para garantir o cumprimento efetivo da
cláusula ~al ajustad,a nos moldes fixados no art. 28, ou seja, a comprovaçio desta
quitação e reqUIS~O sllle qua e inarredável para obtenção da condiçio de jogo por
outro clube profissional.

1)0 art. 34 defenestra o "modelo-padrio" cogitado para o contrlIto de trabalho
do IIlIeta profissional, que, na verdade, importaria nlIo só em castrar a liberdade
contratual, como tembém em impingir, na prátlca, um teratológico contrato de
~ bilateral, materializando uma injurídlca e incoerente "vontade imposta". A
propósito, o m~l~padrio vai impedir a adoção, na elfera desportiva, dos
~tos de Produt"?dade, onde se garante uma remunel1!lçáo fixa, lICRIllCida de
~ financetros por gols marcados, por jogos reallzadol" por títulos
conqUIStadOS, por convocações pal1!l seleções nacionais, etc. Assim, sllprimiu-se do
art. 34 qualquer "engessam&nfo" ou "camisa de torça" do contrIIlo de trabalho
desportivo, fi, no seu caput, reforçou-se a carta de alforria desportiva ol/torgada pelo
P!'ráslrafo 2" do art. 28 aos atlp.ta profissionais, ou seja, a regra de desfazimento do
lIincuJo desportivo juntamente com término do respectivo v{nculo hbaiIIfata,
~randonu~ e de nenhume eficácia jurídica quaisquer clálIIulas contratuais que
- a "~lCIOl18r ou limitar a liberdade de trlIbelho do atIetll protiulonar, desde
que as obrigBÇ6e1 por ele pactuadas tenham sido integralmente cumpriclas.

O petigrafo único do art. 34 prevê o aumento ou diminuiçAo da l8lllUllelaÇio
~ caso de~ ou c!esoenlO, por critério técnico. É evidente que se um clube
C8I da 1 pa~ 2 DlVlsio de uma competiçAo nacional ou estadual, SUlII ..-itas ficam
~prometidos fi abeJadas. Do mesmo modo, ocorrendo o inverso, r-vra geral, sua
Iituaçio enconãrmco-financeira ganha expressiva melhoria. Contudo, face ao
princípio da "imldutibilidade do salário", a diminuição da remurMHllÇio exige
convenç6o ou acordo coletivo para materiallzar·se, exig6ncia essa que tem
supedineo no art. 7", inciso VI da Carta Magna. Impende, lIlIIim, criar-se um
mecanismo de adaptação do contrato de trabalho desportivo à posslvet aIteraçAo
dei circunstAncial vigentes ao tern~ di! sua celebraçio, conquanto a mudança do
escalllo compatilivo ou Divisão repercutem, induvidosamente, nas receitas de
publicidade, patrocinio, direitos da televisão, bilheteria, etc. Nesse contexto, o
reajustamento hà de acompanhar as maiores ou menoras possibilidades financeiras
dos clubes empregadores, tomando o atleta profissional interessado e vinculado aos
êxitos e fracassos técnico-desportivos de seu clube.

g)Ao art. 37 foi dada uma nova redação de um lado, para excluir o nocivo
"modeIo-padrão" que faz tabula msa da autonomia da vontade doe contratantes,
tolhendo, injuridicamente, a inserçllo de cláusulas adicionais , 8, de outro, para
posslbililer que, além das exigêncills legais mínimas, possa o contrato de estágio do
lIlleta semiprofisslonal contemplar peculiaridades e garantir a '1ivre eatipulaçio das
partes interessadas" (art. 444 da CLn, desde que não colida com a lei nem afronte
nonnas de ordem pública.

h)O art 38 foi parcialmente mantido fazendo-se apanas a exclusio 'de sua
parte final quando determinava que " será isenta de qualquer taxa, que venha a ser
cobrlIda pela entidade de administraçlio."

A 11I00 desta supressão foi, nijidamente, extirpar mais este" coc:hilo jurídico"
do legislador, dado que a vadaçllo de cobrança de taxa nas ceaIl5es ou
,tr.aferilncias de atleta profissional é de flagrante inconstitucionalicladll, afrontando
o art 217, I da Lei Maior. Outrossim, ê inadmissível que a entidade de admihistrllçio
Wnha uma ·séria de despesas, encargos e custos na formallzaçlo til tramilaçio
dessas cess6es e transferências, até para o exterior, sem que delas pclISlI
ressarcir-se, o que, em última análise, configuraria um Iocupletamento ilícito dos
clubes beneficiàrlos.

i)O art. 45 foi refe~o para tomar obrigatório o seguro da lipologia "acidente do
trabalho desportivo", realçando o seu caráter individual e cobrindo os sinistro
porventura ocorridos durante a atividade desportiva. Ao mesmo tempo, corrige a
"mancada legislativa" do parágrafo único que, ao confundir os conceitos de prêmio e
indenização, malferiu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade insculpidos
na Constituição Federal, e, elevou o valor do beneficio acidentário desportivo a um
C/UI/fltum astronômico, impagável e inconcrelizável. Com esta nova versão, sem
distorcer a mana legis, o art. 45 e seu parágrafo único formatem um seguro
desportivo dotado de juridicidade e em sintonia com a realidade desportiva do país
para cobrir os riscos doe atletas profissionais e semiprofissionais nas competições,
treinamentos, viagens e concentrações.

j)A nova redação dada ao art. 61 busca fixar, induvidosamente, a
responsabilidade tributária e da seguridade social nas empresas comerciais que
administram o jogo de bingo. Com efeijo, é inrazoável e desproporcional que tais
nlSponsabilidades recair ou possam recair sobre a entidades desportivas que fazem
jús tAo apenas a sete por cento (7%) da receita bruta da sala de bingo ou o bingo
eventual, na dicção do art. da lei nO 9.615/98. A propósito, reponte-se com
simplicidade e clareza que os bingos foram concebidos para resolver os problemas
financeiros das entidades desportivas e nunca para criá-los, sob pena de
converter-se na mais cara e menos inteligente das fórmulas.

k)O art. 2" deste Projeto de Lei revoga os incisos 1.11. e 11I do art. 57, dado que
configuram hipóteses de inconstitucionaOdade. Com efeito. canalizar para a FAAP
(ente privado) os mesmos recursos que. no art. 43, 1\ da Lei Zico (Lei nO 8.762/93),
destinavam-se ao FUNDESP (Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo)
corresponde, na praxis. a uma inequívoca tributação de particular por particular. ou
seja, vulnera os parámetros da razoabilidade legal e afronta o direito de propriedade
insculpido no art. 5°, XXII da Consmuição Federal. Outrossim. a revogação do art. 94
da Lei nO 9.615198, como conseqüência lógica da mutações efetivadas no art. 27 do
referido diploma legal, posto que, sem cogência para a transformação do clube em
empresa, o prazo de dois (2) anos toma-se desplciendo e desarrazoado.

Alfim, nesta sociedade 910balizada onde o " desporto é um idioma universal,
apesar de não ser nenhuma Iingua", impõe-se como indispensável e urgente
reformar a Lei nO 9.615/98 para depurá-Ia de modismos estrangeiros, conteúdos
petrificados e concepções preconceijuosas. Outrossim, porque desapegados tais
proporsições legislativas do comodismo da rotima e do temor da novidade acabam
por elidir os pontos incongruentes e distorcidos identificados n~ Lei Péle,
viabillzando, juridica e desportivamente, soluções promanadas da Olagenação da
"sociedade desportivizada" e que atendam, prospecijvamente, às leis do realismo e
do bom senso, às singularidades a aos transcendentes interesses do desporto
brasileiro como elemento constijutivo de uma cultura, de uma identidade e de uma
cidadania no limiar do século XXI.

Sala das Sessões, em 77de r't IJ 'f de 1999.

W.ÀJ". \~\,\.\h~ ~
~utãdÓZ~errella

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLO Il
Dos Direitos e Garantias FWll!amentais

CAPiTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

An. 5° - Todos ~ã~ iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza.
garanlmdo-se aos brasileIros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direi~o à vida. à liberdade, à igualdade. à segurança e à propriedade, nos termos
segumles:
...........................................................................................................................................

XVII - é plena a liberdade de associação para fms Iicitos, vedada a de caráter
paramilitar;

xv.m-a criação de associações e, na fonna da lei, a de cooperativas independem
de autonzação. sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
...........................................................................................................................................

X"XII - é garantido o direito de propriedade:
. \. .
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CAPÍnJLOII
Dos Direitos Sociais

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

Art. 7" _ São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além de outros que
visem á melhoria de sua condição SOCIal:
...........................................................................................................................................

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo:
...........................................................................................................................................

CAPÍ1ULom
Da Educação, da Cultura e do Despono

SEÇÃO IJI
. Do Despono

Art. 217 - E dever do Estado fomentar práticas desponivas formais e não-formais
como direito de cada wn. observados: '

I - a autonomia das enndades desponivas dirigentes e associações. quanto a sua
organização e funCIonamento:

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452. DE 01 DE :\lAIO DE 1943

Aprom a Consolidação das Leis do Trabalho.
, , " , , .

TiTL1.0 IV
Do Contrato Indi, idual do Trabalho

CAPlnJLOI
DispOSIções Gerais

.............................................................................
. Art. 444 - As relações contratuais de t~~bclh~···~~d~;;;··;~~··;bj·~;~ ..·d~ ..i;~~

estlpul~Ção das panes mteressadas em tudo quanto não contravenha às disposições de
proteçao ao trabalho. aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões
das autondades competentes.

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

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

PARTE ESPECIAL
..........................................................................................................................................

LIVRO III
Do Direito das Obrigações

Tin.1J..O I
Das Modalidades das Obrigações

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

CAPÍnJLO VIl
Da Cláusula Penal

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

.~. no -o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da
obngaçao pnnclpal.
................................................................................................................................, .

LEI:-;" 8.672. DE 06 DE JeLHO DE 1993

P.\lSTITI.'1 ;--;ORMAS GERAIS SOBRE DESPORTOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊ>JCIAS.

Art. 11 - Ê facultado as entidades de pratica e as entidades federais de
administração de modalidade profissionaL manter a gestão de suas atividades sob a
responsabilidade de sociedade com fms lucrativos. desde que adotada uma das
seguintes formas:

1- transformar-se em sociedade comercial com fmalidade desponiva:
II - constituir sociedade comercial com fmalidade desponiva controlando a

maioria de seu capital com direito a voto:

1lI- contratar sociedade comercIal para gerir suas atividades desponivas.
Parágrafo único. As entidades a que se refere este anigo não poderão utilizar seus

bens patrimoniais. desponlVos ou sociais para inlegralizar sua parcela de capital ou
oferecê-los como garantia salvo com a concordàncla da maioria absoluta na
assembléia geral dos associados e na conformidade dos respectivos estatutos.

Art. 43 - Constituem recursos do FUNDESP:

11 - para assistência ao atleta profissional e ao em formação:
a) um por cento do valor do contrato do atleta profissional penencente ao Sistema

Federal do Despono. devido e recolhido pela entidade contratante:
b) um por cento do valor da indenização fIXada pela entidade cedente. no caso de

cessào de atleta a entidade estrangeira;
c) um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas

entidades federais de administração do despono profissional:
d) penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas

entidades de prática desponiva pelas de administração do despono ou pelos Tnounais
de Justiça Desponiva;

e) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
f) dotações, auxiliose subvenções da União. dos Estados. do Distrito Federal e

dos Municipios: ..
g) doações. legados e outras receItas eventuais.

LEI N° 9.615. DE 24 DE MARÇO DE 1998
INSTITL'I NORMAS GERAIS SOBRE DESPORTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPin.1J..OIV
Do Sistema Brasileiro do Despono

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

SEÇÃO 11
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Despono

Art. 7" - Os recursos do ~'DESP terão a seguinte destinação:

IV - capacitação de recursos humanos:
a) cientistas desponivos:
b) professores de educação fisica: e
c) técnicos de despono:
V - apoio a projeto de pesquisa documentação e informação;

SEÇÃO IV
Do Sistema Nacional do Despono

. Art. 20 - As entidades de prática desponiva panicipantes de competições do
SIstema NacIOnal do Despono poderão organizar ligas regionais ou nacionais.

§ 1° (VETADO)

§ 5" É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto
nas ligas que se mantiverem independentes.

CAPinJLov
Da Prática Despornva Protissional

Art. 27 - As atividades relaCionadas a competições de atletas proflssionais são
privativas de:

I - SOCiedades Civis de tins econámicos:
II - sociedades comerciaiS admmdas na legislação em vigor:
III - entidades de pratica desponiva que constituirem sociedade comercial para

administração das atividades de que trata este arngo.
Parágrato único. As entidades de que traIam os incisos. L 11 e III que infringirem

qualquer dispositivo desta Lei terão suas atividades suspensas. enquanto perdurar a
violação.

Art. 28 - A atividade do atleta protissional. de todas as modalidades desponivas,
é caracterizada por remuneração pactuada em contrato lormal de trabalho flrmado com
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entidade de prática desportiva pessoa jundica de direito privado, que deverá conter.
obrigatoriamente. cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou
rescisão Wlilateral.

§ I° Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e
da segundade social. ressalvadas as peculiandades expressas nesta Lei ou integrantes
do respectivo contrato de trabalho.

§ 2° O vmculo despomvo do atleta com a entidade contratante tem natureza
acessóna ao respecllvo vmculo empregaticio. dissolvendo-se. para todos os efeitos
legais. com o termmo da vigência do contrato de trabalho.

An. 30 - O contrato de trabalho do atleta profissional terá prnzo determinado,
com vigência nunca infenor a três meses.

An. 33 - Independentemente de qualquer outro procedimento, entidade nacional
de administração do desporto fornecerá condição de jogo ao atleta plllll outra entidade
de pratica nacIOnal ou mtemacional. mediante a prova da notificação do pedido de
rescisão unilateral flrnlado pelo atleta ou por documento do empregador no mesmo
sentido.

An. 34 - O contrato de trabalho do atleta profISsional obedecerá a modelo padrio,
cOllStante da regulamentação desta Lei.

An. 37 - O contrato de estàgio do atleta semiprofissional obedecerá a mol!clo
padrão. constante da regulamentação desta Lei:

.Lut. 38 - Qualquer cessão ou transferência de atleta profISsional, na vigência do
contrato de trabalho. depende de formal e expressa anuência deste, e será·isenta de
qualquer taxa que venha a ser cobrada pela enndade de administração.

An. 45 - As enlldades de pratica desportiva serão obrigadas a contratar seguro de
aCidentes pessoais e do trabalhó para os atletas profISsionais e semiproflSsionais a elas
,mculados. com objetivo de cobrir os riscos a que estão SUJeitos.

Parágrafo ÚDlCO. Para os atletas profissionais. o prêmio mínimo de que trata este
artigo devera corresponder a importância total anual da remuneração ajustada e, para
os atletas serruprotissionais. ao total das verbas de incentivos materiais.

Art. 57 - Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas
profissionais. ex-atletas e aos em formação. recolhidos diretamente para a Federação
das Associações de Atletas Profissionais - FAAP:

I - um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema
Brasileiro do Desporto, de\~do e recolhido pela entidade contratante;

II - um por cento do valor da multa contratual. nos casos de transferências
nacionais e internacionais. a ser pago pela entidade cedente;

1II - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas
entidades naClOnlUS de administração do desporto profissional:

IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas
entidades de prática desportiva pelas de administração do desporto ou pelos Tnolll1ais
de Justiça Desportiva

CAPÍTIJLO IX
Do Bingo

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

An. 61 - Os bingos funcionarão sob respollSabilidade exclusiva das entidades
despomvas. mesmo que a administração da sala seja entregue a empresa comercial
Idônea

...........................................................................................................................................
CAPÍTIJLO XI

DisposiÇÔCs TtallSitôrias

An. 93 - O disposto no § 2° do art.28 somente entrará em vigor após três lIIIOS a
partlr da Vigência desta Lei.

An. 94 - As entidades desportivas prancantes ou participantes de competições de
atletas profissionats terão o prnzo de dOIS anos para se adaptar ao disposto no an. 27.

Art. 95 - Esta Lei entra em vigor na data de sUa publicação.

PROJETO DE LEI N.2 770, DE 1999

(Do Sr. Marisa Serrano)

Concede isençâo do Imposto sobre Produtos Industrializados a
maquinaria que especifica.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.574, DE 1994)

o Congresso Nacional, com base nos arts. 48, inciso I, e 61
da Constituição Federal decreta:

Ar!. 1° Esta lei estabelece alterações na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência da União.

Art. 2° São isentos do Imposto sobre' Produtos
Industrializados tratores de qualquer porte, máquinas, aparelhos e

instrumentos de uso agricola, necessários para a preparação ou trabalho de
solo ou para cultura.

Art. 3° Incluem-se no beneficio fiscal a que se refere o artigo

anterior os acessórios, sobressalentes e ferramentas inerentes ao normal

funcionamento dos bens sujeitos á isenção.

Art. 4° São asseguradas a manutenção e a utilização dos

créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativos às matérias

primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente

empregados na industrialização dos produtos a que se refere o art. 2° desta

lei.

Art. 5° O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias,

regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 6'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e

aplica-se aos fatos geradores cuja ocorrência se complete até 31 de dezembro de

2.000.

JUSTIFICAÇÃO

Desnecessário ressaltar o papel da agricultura no
crescimento econõmico de qualquer nação e, especialmente, na geração de
novos empregos. Cabe lembrar que o PIS agricola, referente à produção
agricola, sem a indústria de insumos e processadora de produtos, corresponde a
cerca de 10% do PIS brasileiro.

Vale, no entanto, salientar, que o estimulo à agricultura
pressupõe a desoneração de todo o segmento econômico da atividade, para que
o incentivo seja eficaz.

Nos últimos anos, a polilica econômica praticada no Pais
contemplou com a isenção do IPI a maquinaria agricola. Entretanto, alterações na
legislação determinaram a oneração de tais bens, jà a partir de 1° de julho
próximo, o que, inegavelmente, produzirá impacto na produção e,
conseqüentemente, na comercialização dos bens agrlcolas.

A instabilidade cambial, a necessidade de receitas oriundas
da exportação e a competitlvidade de nossos produtos no mercado internacional
exigem crescentes avanços tecnológicos. capazes de incrementar o desempenho
do setor agricola.

A tributação que se avizinha, a par de promover irrelevante
incremento arrecadação - porquanto objeto de renúncia fiscal, nos últimos
anos -, configura entrave na modernização do processo produtivo e na geração
de novos postos de trabalho.

Pedimos, pois. o apoio dos nobres Pares desta Casa para a
aprovação deste projeto de lei.

Art. 96 - São revogados. a partir da vigência do disposlo no § 2° do art. 28 desta
Lei. os incisos 11 e V e os §§ l° e 3° do art. 3°. os arlS. .\0. 6°. II e 13. o § 2° do an. 15,
o par.grafo ÚDlCO do ano 16 e os arlS. 23 e 26 da Lei n' 6.354. de 2 de setembro de
1976: são revogadas. a partir da data de publicação desta Lei. as Leis nOs 8.672, de 6
de julho de 1993. e 8.946. de 5 de dezembro de 1994.

Sala das Sessões. em?-'1 de

jII,,-,kv\:........

Deputada MARISA SERRANO

de 1999.
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"LEGISLAÇ.:\O CITADA A:\'EXADA PELA
COORDE:-iAÇ.:\O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CO~STlTl'1çÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

An. 48 - Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidente da República,
não exigida esta para o especificado nos anigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:

I • sistema tributário, anecadação e distribuição de rendas:

1ÍTULOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VUI
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

An. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso
Nacional. ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tnbunais
Superiores. ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I • fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas:
11 - disponham sobre:
aI criação de cargos. funções ou empregos públicos na adntinistração direta e

autárquica ou aumento de sua remuneração:
b) organização administrativa e judiciária matéria tributária e orçamentária

servtços públicos e pessoal da administração dos Territórios:
cI servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de

cargos. estabilidade e aposentadoria:
'" Afín~a "c" com redação dada pela Emenda ConstitUCIOnal nO 18, de 05'02 11998.
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem

como normas gerais para a organização do Ministerio Público e da Defensoria Pública
dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração
pública:

f) militares das Forças Annadas. seu regime jurídico, provimento de cargos.
promoções. estabilidade, remuneração. reforma e transferência para a reserva

* Alínea "f' acresCida pela Emenda Conslltuclona/ nO 18. de 05 02'1998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

PROJETO DE L:i!;I N2 771, DE 1999

(Do Sr. Perl,er JúnIor)

Dá nova redaç!o ao art. 92 da Lei ~.n2 9.723, de 28 de outubro d.
1993, que dispõe Gobre a reduçAo d~ emissAo de poluente. por
\l'eículos automotores, e dá outras ~rovidênciaB.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.586, DE 1998)

\
O Congresso Nacional. n?s termos dos ans. 48, 61 e 66 da

Constituição Federal. decreta:

An. I' Esta lei di nova redação 10 ano 9" da Lei nO 9.723, de 28 de

outubro de 1993, que dispõe sobre a redução da emissio de poluentes por veiCll10s
automotores.

An. 2' O art. 9" da Lei nO 9.723, de 1993, puA a vigorar com a
seguinte redaçlo:

"An. É fixado em vin,e e dois por cenro o percentual obrigatório
de adiçio de álcool etílico anidro combustível á guolina em todo o tcnitório nacional.

§ 10 O Poder Execuúvo poderá elevar o percentual referido no

capur deste aIÚgO para até vinte e quatro por cento, admitindo-se a variaI:io de um ponto

por cento. para mais ou para menos, na aferição desse percentual.

§ 2' O álcool etílico anidro combustivel poderá IOr substituído por

outro aditivo oxigenado. em percentual adequado â manutençio dos mesmos níveis de

emissão previstos para a gasolina misturada iquele produto. respeitados 05 limites de

mistura previstos no parã.pIafo anterior,'" (NR)

Art, 20 Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua
publicação

JUSTIFICAÇÃO

A adoção de aditivos oxigenados li gasolina tem por finalidade

tanto aumentar a disponibilidade de oxigênio na mistura combustivel. de forma a melhorar
as condições de sua queima. quanto ampliar o poder antidetonante do combustive~

melhorando o funcionamento do motor, reduzindo assim a emissão de poluentes

atmosféricos, tais como o monóxido de carbono. óxidos nitrogenados e hidrocarbonetos.

causadores de grandes prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Portanto. a intenção do legislador. ao tomar obrigatória. a partir da

entrada em vigor da Lei n;) 8723. de 28 de outubro de 1993. a adição de oxigenantes à

gasolina consumida em nossa país foi possibilitar essa redução de poluentes atmosféricos

emitidos pelos veiculas automotores e a maior preservação do meio ambiente em DOHO

pais. através do Programa Nacional de Controle de Poluição por Veiculas Automotores
(Preconve).

Um grave equivoco. porém, foi cometido ao se elaborar tal
legislação: a fixação do álcool etilico anidro combustível como único aditivo oxigenante
possível de ser utilizado em mistura com a gasolina a ser consumida no país.

A par de se criar uma verdadeira reserva de mercado para tal

aditivo. passou·se a não mais permitir o uso de outros aditivos empregados em todo o
mundo. como o metanol o MTBE (metil-tércio-buúl-éter), o ETBE (etil-tércio-butil-éter) e
outros. capazes de desempenhar de forma tão eficiente quanto o etanol o papel de agentes
redutores da emissão de poluentes 3rmosfêrir:os.

Além de tecnicamente insustentavet tal proibição tem o condio de
acarretar. para algum Estados da Federaçio. como por exemplo o Rio Grande do Sul, que
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prodlJ7.. em~ refinarias de perroleo. o aditivo MTBE. sev.,.,. perdas de arreeadaçio de
ICMS. que podem chegar a cerca ue vime milhíie5 de reais por ano. com o impedimento de
se substituir por esse produto o álcool anidro que deve ser mistUrado á gasolina consumid&
no Estado. a fim de se cumprirem as determinações da Lei n' 8.723/93.

Assim sendo. vimos apresentar o presente projeto, no intuito de
sanll' essa falha de nossa legislaçio Il'Obiental, eliminando um monopólio d....bido. e de

imptdir que se cometa uma gra~e injustiça e prejuizo!r. de grande menti pua O povo
brasileiro, especialmente para 05 cidarllos gaúchos, razões pejas quais solicitamos o apoio
de nossos nobres pares desta Casa para a traIlsfonna.çio dessa proposiçio em Lei.

Sala das Sessões. em ? C; de /1-/3 "\ de 1999

~Depu~~~OR
\

-LEGISLAÇÃO Crr.o\DA ANEXADA PELA
COORDEliAÇÃO DE ESTI'DOS LEGISLATIVOS- CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASJL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃon
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

. I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual. diretnzes orçamentárias. orçamento anual, operações de

crédito, divida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas:
IV - planos e programas nacionais. regionais e setoriais de desenvolvimento;
V - limites do território nacional. espaço aéreo e maritimo e bens do dominio

da União:
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou

Estados. ouvidas as respectivas Assembléias I.egislativas:
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal:
VIII - concessão de anistia:
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da

Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização Judiciaria. do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal:

X - criação, transformação e extinção de cargos. empregos e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da

administração pública:
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria fmanceira. cambial e monetária. instituições fmanceiras e suas

operações;

XIV - moeda, seus limites de emissão. e montante da divida mobiliária federal.
XV - fixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei

de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. observado o que dispõem os arts. 39,
§ 4",150, I!, 153, m, e 153, § 2°, I.

* lnclso xvacresCIdo fJf!la Emenda C01l3muclonal n" 19. de 0406 1998.

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

........, u •••••., ••

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ I" São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I . fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
n - disponbam sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e

autárquica ou aumento de sua remuneração:
b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e orçamentária,

serviços públicos e pessoal da administração dos Temtórios:
C) servidores públicos da União e Territórios. seu regime juridico, provimento

de cargos. estabilidade e aposentadoria:
• Alínea "e" com redaçdo dada pela Emenda CO~lltuctonal nO 18. de 05021998.

dI organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem
como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios:

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração
pública:

f) militares das Forças Armadas. seu regime juridico, provimento de cargos,
promoções. estabilidade. remuneração, reforma e transferência para a reserva.

• Alínea "/' acrescIda pela Emenda COnsIttUCIOna/ n' 18. de 05 '02 1998.
§ 2° A iniciativa popular pode. ser exercida pela apresentação á Cimara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.
.............................................................................................................., .

Ar!. 66 - A Casa na qual tenba sido conchúda a votação enviará o projeto de lei
ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1° Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetã-Io-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de
quarenta e oito horas. ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2' O velO parcial somente abrangem texto integral de artigo, Je parágnlfo, de
inciso ou de alínea

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República
importará sanção. .. .

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de ~ta. dias a contar de
seu recebimento. só podendo ser rejeitado pelo voto da mmona absoluta dos
Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.. .

§ 5' Se o veto não for mantido, será o projeto enViado, para promulgação, ao
Presidente da República. .,'

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelectdo no .§ 4, o ~eto se~
colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demaIS propoS1ções, ate
sua votação [mal, ressalvadas as matérias de que trata o art.62, parágraf~ único.

§ 7' Se a lei não for promulgada dentro de quarenta.. OltO horas pelo
Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3° e 5°. o Prestdente do Senado a
promulgará. e, se este não o ftzer em igual prazo. caberá ao Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

LEI N~ 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

Di5põe sobre oi redução de emi55'O de
poluentes por veiculos lIutomotores e dá OU~

trol" providências.

................................- - .
Art. 9? Fica fixado em vinte e dois por cento o percentual

obrigatório de adiçãO de álcool etilico anidro combustível à ga
solina em todo o território nacional.

Parágrafo único. Poderá haver uma variaçl!o de, no máxi
mo, um por cento, para mais ou menos, no 1=e:'':ê:::::a~ es::;::.::':...
do no caput deste artigo.
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PROJETO DE LEI N~ 772, DE 1999
( Dos Srs. Professor Luiziuho e Eduardo Jorge)

Dispõe sobre o direito dos usuários dos serviços e das ações da
saúde no àmbito nacional e dá outras providêncJ.as.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 94, DE 1999)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° • Toda e qualquer pessoa, independentemente de sua
condição social, econômica ou nacionalidade, desde de que residente
no Pais, tem direito ao acesso gratuito, sem qualquer distinção ou
exigência, aos serviços e ações de promoção, proteção e recuperação
de saúde, assim como aos de reabilitação, mantidos pelo Poder Público,
mediante prestação direta, contratos ou convênios.

Parágrafo 1° - Nos casos de urgência e emergência e na ausência
de serviços públicos, conveniados ou contratados, próximo à ocorrência,
os serviços privados de saúde são obrigados a prestar o atendimento,
podendo, após pleitear o ressarcimento pelo órgão correspondente do
Sistema Único de Saúde, de acordo com os critérios e valores por esse
estabelecido.

Parágrafo 2° • Nos serviços integrantes ou participantes do SUS
em que houver acomodações especiais, opcionais, ou particulares,
havendo necessidade de atendimento, as mesmas deverãO' ser
colocadas à disposição dos usuários do Sistema Único de Saúde sc:TI
qualquer ônus para estes, ou às instituições e aos órgãos integrantes do
SUS.

Parágrafo 3° - No âmbito dos serviços integrantes ou participantes
do Sistema Único de Saúde, é terminantemente vedada a cobrança de
honorários profissionais diretamente ao usuário, sendo seus infratores
passíveis de enquadramento em crime de concussão ou estelionato,
conforme o caso, de acordo com o Código Penai.

Art. 2° - Ademais dos referidos no artigo 1° desta lei, os usuários
dos serviços de saúde públicos e privados, gozam dos direitos de:

I - Ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso;

11 - ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome;

11I - não ser identificado ou tratado:

a) Só por números;
b) Só por códigos; ou
c) de modo genérico, desrespeitoso, ou preconceituoso;

IV - Ter resguardado o segredo sobre os seus dados pessoais,
através da manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete
riscos a terceiros ou à saúde pública;

V - poder identificar as pessoas responsáveis direta e
indiretamente por sua assistência, através de crachás visíveis, legíveis e
que contenham:

a) nome completo;
b) função;
c) cargo; e
d) nome da instituição

VI - receber informações claras objetivas e compreensiveis sobre:
a) hipóteses diagnosticas;
b) diagnósticos realizados;

c) exames solicitados;
d) ações terapêuticas;
e) riscos, beneffcíos e inconvenientes das medidas

diagnosticas e terapêuticas propostas;
f) duração prevista do tratamento proposto;
g) no caso de procedimentos de diagnósticos e

terapêuticos invasivos, a necessidade ou não de

anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o
instrumental a ser utilizado, as partes do corpo
afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e
conseqüências indesejáveis e a duração esperada do
procedimento;

h) exames e condutas a que será submetido;
i) a finalidade dos materiais coletados para exame;

j) altemativas de diagnósticos e terapêuticos existentes,
no serviço de atendimento ou em outros serviços; e

k) o que julgar necessário;

VII - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida,
com adequada informação, procedimentos diagnósticos e terapêuticos a
serem nele realizados;

VIII - consultar, em qualquer momento, o seu prontuário médico;

IX - receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com
a identificação do nome do profissional e o seu número de registro .no
órgão de regulamentação e controle da profissão;

X - receber os medicamentos prescritos, acompanhados de bula,
impressa de forma compreensível e clara, contendo:

a) efeitos colaterais;
b) contra-indicações;
c) data de fabricação;
d) prazo de validade;
e) nome genérico do principio ativo; e
f) pos%gias usuais;

XI • recaber as receitas:
a) com o nome genérico das substãncias prescritas;
b) datilografadas ou em caligrafia legível;
c) sem a utilização de códigos ou abreviaturas;
d) com o nome do profissional e seu número de

registro no órgão de controle e regulamentação da
profissão; e

e) com assinatura do profissional;

XII - conhecer a procedência do sangue e dos hemoderivados e
poder verificar, antes de recebê-Ios, os carimbos que atestaram a
origem, sorolagias efetuadas e prazo de validade;

XIII - Ter anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente
durante o atendimento:

a) todas as medicações, com sua dosagens,
utilizadas; e

b) registro da quantidade de sangue recebida e dos
dados que permitam identificar a sua origem,
sorologias efetuadas e prazo de validade;

XIV - Ter assegurado, durante as consultas, intemações,
procedimentos diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas
necessidades fisiológicas:

a) a sua integridade fisica;
b) a privacidade;
c) a individualidade;
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;
e) o caráter confidencioso de toda e qualquer

informação pessoal; e
f) a segurança do procedimento;

)0/ - ser acompanhado, se assim o desejar, nas consultas e
intemações, por pessoa por ele indicada;

)0/1 - ter a presença do pai nos exames pré-natais e no momento do
parto;

)0/11 - ter a presença de um neonato/agista por ocasião do parto e a
realização do teste de detecção de fenilcetonúria do recém-nascido;

)0/11I - receber do profissional adequado, presente no local, auxilio
imediato e oportuno para a melhoria do conforto e bem estar;
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XIX - ter um local digno e adequado para o atendimento;

xx -receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou
religiosa;

XXI - ser prévia e expressamente informado quando o tratamento
proposto for experimental ou fIZer parte de pesquisa;

XXII - receber anestesia em todas as situações indicadas;

XXIl1 - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar
prolongar a vida; e

XXIV - optar pelo local de morte.

§ 1° - a criança e o idoso, ao serem intemados, terão em seu prontuário
a relação das pessoas que poderão acompanhá-Ias integralmente
durante o periodo de internação.

Artigo 3° - É vedado aos serviços públicos de saúde e ás entidades
públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas pele) poder
público:

I - realizar, proceder ou permitir qualquer forma de discriminação
entre os usuários dos serviços de saúde:

11 - prestar serviços ou ações de saúde discriminatórios, em termos
de acesso ou qualidade dos procedimentos, entre usuários do
Sistema Único de Saúde e os beneficiários de planos, seguros
~ntratos ou convênios privados de saúde, próprios ou por eles
Intermediados; e

I!I - manter acessos diferenciados para os usuários do Sistema
Unico ~e Saúde e quaisquer outros usuários, em face de
neceSSidade de atenção semelhantes.

Parágrafo Único - O disposto no inciso 11I deste artigo compreende
também as portas de entrada e saída, salas de estar, guichês, listas de
agendamento e filas de espera.

Artigo ~o - Os serviços públicos de saúde e as entidades privadas,
convemadas ou contratadas pelo Poder Público têm que garantir a
todos os pacientes e usuários:

I - a igualdade de acesso, em idênticas condições, a todo e
qualquer procedimento para a assistência á saúde médico ou não
inclusive administrativo, que se faça necessário e ~eja oferecido '
pela instituição; e

11 - o atendimento equânime em relação à qualidade dos
procedimentos referidos no inciso anterior.

Artigo 5° - A população, por intermédio de suas entidades
representativas como também qualquer pessoa interessada
mediante simples petição, independentemente de pagamento de
tax.as ou emolumentos, tem direito às informaçães relativas as
açoes de vigilàncla sanitária e vigilância epidemiológica assim
como ~obre fatores de risco que afetam a saúde nof. I~is de
moradia e trabalho e sobre o desempenho dos serviços de saúde
no âmbito do Sistema Único de Saúde.

~arágraf~ Único. O fornecimento regular ou sob solicitação, das
tnforma~s de que se trata este artigo é de responsabilidade das
Secretanas Estaduais e Municipais de Saúde, conforme o âmbito de
ação.

Artigo 6° • É assegurado a qualquer pessoa ou entidade, o direito
de representar junto aos órglios de fiscalização do exercício

profissional, assim como junto aqueles de defesa do consumidor e
junto ao Poder Judiciário, nos casos de atendimento inadequado à
saúde das pessoas e das coletividades.

Artigo 7" - Os estabelecimentos de saúde públicos ou privados,
contratados ou conveniados no âmbito do Sistema \Jnico de Saúde
são obrigados a manter serviços permanentes de ínformações e
esclarecimentos aos seus usuários, familiares e responsáveis,

sendo considerado crime a informaça-o incompleta falsa ou de ma
f · 'e.

Parágrafo 1" - A pena a que pode ser condenado o responsável
pelo crime de que se trata este artigo será de até doís anos de
~ec~u~ão e compensação pecuniária, quando dele redundar prejuízo
IndiViduai ou coletivo.

Parágrafo 2° - Entende-se por responsável a pessoa que originou
as Informações prestadas.

Artigo 8° - Os estabelecimentos de saúde públicos ou privados,
contratados ou conveniados no âmbito do SUS, contarão cada um,
com um Conselho Comunitário permanente, com o objetivo de
acompan~ar e zelar pelo cumprimento dos princípios e diretrizes do
Sistema Unico de Saúde, expresso na Lei 8.080 de 1990.

Pa~ágrafo. 1° - O conselho Comunitário atuará junto à Direção da
Umdade, I~tegrado por representantes de usuários de sua região de
abrangênCia e por representantes de funcionários e da direção, nas
proporções de 1/2(metade), 1/4 (um quarto) e 1/4 (um quarto).

Parágrafo 2" - Os representantes de funcionários serão livremente
eleitos e gozarão de estabilidade nos periodos de seus mandatos e
no subsequente, de Igual duração.

Parágrafo 3° - Os Conselhos Comunitários, além de aconselharem
ediscutirem com as respectivas Direções de Unidades sobre
medidas e estratégias para o aperfeiçoamento do atendimento,
terão autoridade para propor ao Conselho de Saúde imediato a
substituição de direções, nos casos de serviços públicos e a ~ptura

de contratos e convênios, no caso de serviços privados. Como
também fiscalizarão e homologarão os tratamentos prescritos e
efetivamente prestados para efeito de pagamento pelo SUS.

Parágrafo 4° - Os Conselhos de Saúde Municipais normatizarão e
aprovarão os regulamentos dos Conselhos Comunitários, no seu
âmbito de atuação.

Parágrafo 5° • Os íntegrantes dos Conselhos Comunitários de que
trata esta Lei ficam equiparados aos funcionários públicos para
efeitos do artigo 327 do Código Penal.

Artigo 9° - Aplica-se aos estabelecimentos de saúde públicos e
privados, assim como aos profissionais que neles atuam e aos seus
dirigentes, o disposto na lei n" 8078 de 1990, conhecido como
Código de Defesa do Consumidor.

Artigo 10° O descumprimento do disposto nesta lei implicará, sem
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, na
suspensão imediata da transferência dos recursos do Sistema
Único de Saúde à entidade, de qualquer natureza, infratora.

Artigo 11° - Está lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 12° - Revogam-se as disposições emsontrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição objetiva estabelecer os direitos mínimos dos
usuários dos serviços de saúde, cujas ações sejam prestadas quer
diretamente ou indiretamente pelo Poder Público, quer pelas empresas
privadas de saúde.
Na fixação desses direitos minimos, procura-se garantir acesso
isonómico dos usuários aos serviços e procedimentos de promoção,
defesa e recuperação da saúde, com o mesmo grau de qualidade, e
vedar qualquer discriminação no atendimento, de caráter econômico ou
social, visando ainda contribuir para humanização dos serviços.

:- capítulo da saúde da Constituição da República tem como princípio
básico o acesso uníversal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Para elaboração desta proposição foí utilizado por base lei nO 10241 de
17/03/99 de autoria dó nobre deputado estadual Roberto Gouveia, e
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sancionada por sua excelência o governador Mirlo Covas, e também o
Projeto de Lei 2681-A de 1992 do nobre senhor Deputado Sérgio
Arouca.

A referida lei foi amplamente discutida e estudada por virias entidades
Profissionais e de usuários assessorado por técnicoe da secretílrla da

saúde, procon, ministério público entre outros.

Deste modo a proposição visa garantir um elenco mlnimo de direitos dos
usuários, da humanização dos serviços e dos valores da Igualdade,
universalidade e solidariedade.

A presente proposição pretende, em suma, efetivar o atendimento
equânime e acessívei dos serviços e açOss da saúde a todos que vivem
em nosso país.

"LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDE!'iAÇ.:i.O DE ESTl:DOS LEGISLAT(VOS - C.DI"

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

P.L\RTE ESPECIAL

TÍTlILOXI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário

Público Contra a Administração em Geral

- Funcionário público
Art. 327 - Considera-se funcionário público. para os efeitos penais. quem,

emb?ra transitoriamente ou sem remuneração. exerce cargo. emprego ou funçRo
publica.

§ I· Equipara-se a funcionário publico quem exerce cargo, emprego ou funçlo
em entidade paraestatal.

* Przmml'o (km.í.~ra.fiJ limcopa,lMOd() (/ "', I "filla Ll!l ,,<16. "'99, dI! JJ dlJunho dI 1980.
§ 2" A pcna será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes

previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de funçao de
direção ou assessoramento de órgão da administração direta. sociedade de economia
mIsta empresa puhlka ou fundação instituida pelo poder público.

'" .~: Jcr~',,"I,.·t'mudlJ ft'ltJ 1,1,.'1 n li. -9y. tiL' : ..~ dl11lm11tJ dIJ I ),'U.

LEI N° 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE AS CONDiÇÕES PARA A PROMoçÃO,
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAúDE, A
ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS
SERVIÇOS CORRESPONDENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Disposição Preliminar

Art. 1° - Esta Lei regula em todo o Território Nacional. as ações e serviços de
saiJde. executados isolada ou conjuntamente. em caráter permanente ou evenrual. por
pessoas naturais ou jundicas de direito publico ou privado.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 2° • A saMe é um direito fundamental do ser humano. devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercido.

§ I°O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução
de politicas econômicas e sociais que visem á redução de riscos de doenças e ~e outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso unIversal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2° O dever do Estado não exclui o das pessoas. da familia das empresas e da
sociedade.
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 773, DE 1999
( Do Sr. Alceu Colares)

Dispõe sobre o aproveitamento de docente leigo na falta de
pxofissional habilitado.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LE! NO 3.984. DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° • A docência nos estabelecimentos de Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todas as suas modalidades, somente
poderá ser exercida por profISsionais habilitados na fonna do disposto no artigo
62 da Lei n.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 2° - Até o ténnino do ano letivo de 2007, na falta de
profissionais habilitados. acimitir-se-á o exercício de docentes leigos cujas
habilitações não se enquadrem no disposto no anigo anterior desde que
submetidos às seguintes condições:

I . o aproveitamento de docente leigo obrigará a indicação de
professor legalmente habilitado, que se responsabilize pelo plano de curso, por
sua operacionalização e. de acordo com o regimento da escola, pela avaliação dos
alunos:

" • a mantenedora, tendo sempre presente a oferta de ensino de
qualidade, ao admitir docente leigo, na fonna deste anigo, dará preferência àquele
com maior titulaçlio e/ou qualificação;

IIJ· sob a supervisão do órgão executivo do sÍStema de ensino, a
mantenedora deverá acompanhar, assessorar e avalÍar o trabalho do docente leigo,
oferecendo-lhe o apoio necessário ao bom desempenho de suas funções;

IV - o docente deverá cumprir programa de qualificação
profissional que vise à habilitação.

Parágrafo Único - É vedado o aproveitamento de docentes leigos .
em cursos de habilitações e qualificações profissionais na área de saúde, na
modalidade de suplência da educação de jovens e adultos e na educação especial.

Art. 3' • A mantenedora de estabelecimento que utilizar docente
leigo deverá providenciar e facultar os meios para que ele possa cumprir com o
exigido no inciso IV do artigo anterior.

Parágrafo Único. É facultado às mantenedoras de escolas de um
mesmo municlpio ou região, através de parceria, elaborar programa comum que
vise á habilitaçRo dos docentes leigos de suas éscolas.

Art. 4' • Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
estábelecerão as medidas complementares para a execução dos disposto'oos
artigos 2° e 3° desta lei.
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Sala das Sessiil:';. em 29 de abril de 1999

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.6° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n.O 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. em seu artigo 62 diz:

"An. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduaçlo plena, em
universidades e institutos supérlores de educação, admitida como
formação minima para o exercicio do magistério na educação infantil e nas
quatro primeiras séries do ensino fundamemal, a oferecida em nivel médio,
na modalidade normal."

Nas Disposições Transitórias, a mesma Lei determina:

"An. 87· É instituida a Década da Educação, a iniciar-se um ano a panir
da publicação desta lei.

§ 40
- Até o flDl da Década da Educação someme serão admitidos

professores habilitados em nivel superior ou formados por treinamentô em
serviço."

Com o advento da nova LDB, o Ministério da Educação extinguiu o
Registro de Professor, passando a valer. tão someme. os diplomas de formação
profissional.

É sabida a enorme insuficiência de professores legalmente habilitados,
mesmo nos centros mais adiantados do País. Tal fato, ninguém ignora, decorre da
baixa remuneração oferecida aos docentes. .

Combinando-se os teores dos dois dispositivos legais acima transcritos,
verifica-se que se acha liberada a admissão de docentes leigos até o fim da
Década da Educação, iniciada em 23 de dezembro de 1997 (A LDB foi publicada
no DOU de 23/12197).

Entretanto, o problema não se resume a aguardar aquela data, mas se
apresenta com uma feição muito mais complicada:

• 10 - a pura e simples liberdade de contratação conduz a abusos e
práticas não admissiveis quando se está em busca de qualidade do ensino;

2° - os docentes leigos aproveitados até aquela data criarão o
problema de suas demissões.

Visando esses dois aspectos, esse Projeto de Lei pretende regularizar o
aprovdtarnento de docentes leigos quando da falta comprovada de profissionais
habilitaoos, ao mesmo tempo em que preserva a busca pela qualidade do ensino
ao exigir o acompanhamento e responsabilização de profissional legalmente
habilitado, também estabelece a obrigatoriedade de se submeter o docente leigo a
programa de qualificação que vise a habilitação legal.

~
"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAID'OS- CeDI"

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias

An. 87 - É instituida a Década da Educaçl!o, a iniciar-se um ano a panir da
publicação desta Lei.

§ 4° Até o fim da Década da Educaçao somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior ou fonnados por treinamento em serviço.

PROJETO DE LEI N2 774, DE 1999
(Do Sr. Fernando Gabelra )

Dispõe sobre a obriqatoriedade de produçao, no país, de.
automóveis cujo indice de QmissAo de poluentes atmosféricos seja
igual a zero, e dá outras provid6ncias.

(CONSTITUA-SE COMISSAO ESPECIAL PARA ANALISE DO PL 774/99, NOS
TERMOS DO ART •.34,.11 DO RICD, DEVENDO MANIFESTAR-SE ACERCA DA
!ll\TtRIA AS - C'OMISSOES DE: VIAÇAO E TRANSPORTES; CIENCIA E
TECNOLotIA, CóMUNICAÇl\O E INFORMATICAi DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS; ECONOMIA INDOSTRIA E CO~RCIO:

FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congnosso Nacional, nos tenuos dos arts. 48, 61 e 66 da
Constituição Federa:. decreta:

An. '0 Esta I.i dispõe sobre a obrigatonedade de produção, no pais.
de automoveis cujo ,ndice de emlssio de poluentes atmosféricos seja igual a zero.

Art.;20 Ficam as empresas produtoras de veiculas automotivos
instaladas no paiS obrigadas a produzir automoveis cujo mdice de emissão de poluentes
atmosféricos seja 19ua:J a zero. em quantidade eqUIvalente a. no mmímo. dois por cento do
total de sua produção.

§ I' As empresas produtol1l5 de velculos alltomotivos terio prazo
de ate três anos. a ponlt da data de publicação desta Lei. para o cumprimento das
disposi~ previ5\a5 no capuJ deste artigo.

§ 2° Findo o prazo previSIO no parágrafo anterior, a produção de
automóveis com índice de emissão de poluentes Itmosfêricos igual a zero deverá ampliar..

se ti taxa de um por cenlO ao ano, até atingir o minimo de dez por cento do lotaI de veiculos
alltomotivos produzidos no pais.

An. 3° Da percela do valor dos ro,va/rles que exceder a cinco por
cento sobre a produçio de petróleo e gás natural no pais:

[ - quatto por cento destinar-se-ão ao Ministério da Ciência e
Tecnologia. para constituir um fundo de apoio ti poesquisa e desenvolvimento de veiculos
automotivos cujo indice de emissio de poluentes atmosféricos seja igual a zero;

li - seis por cento destinar-se·ão ao Banco NaCIonal de
Desenvolvimento Económico e Social rENDES), para o financiamento da aquisição de
frotas cativas de uso urbano de velculos com emissão zero de poluentes annosfêricos:

\li ~ noventa por cento seguirilo a distribuição dada pelo art. 49 da
Lei n' 9,47g. de 6 de agoslO de 1997,

ESTABELECE AS DlRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

publicação.
An. 4° Esta lei entra em vigor noventa dias apus a data de sua

TÍTULO VI
Dos Profissionais da Educação

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far·se-á em
nivel superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em un,iversidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação miníma para o exercicio
do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

JUSTIFICAÇÃO

,
• . . . De hi r1guns anos para clÍ. a discussllo sobre a necessidade de uma

relação maIS eqUIlibrada en~ homem e o meio ambiente deixou a esfera dos grupos

ambientalistas para ser incotPoracia nas nonnas das relações nacionais e internacionais.
Afinal problemu ambien:ai~ graves, como chuva ticida, depleçlo da camada de oronio,
aquecllDento global e efeito lestufa, nlo obedecem aOI limites geogrificos ou politicos.
Pobres e ricos, em relllÇlo a _ questões, estamos todoS no mesmo barco, ou melhor, na
m"ma nave·mle. o P'aneta1crra.
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A dificuldade de adaptar efetivamente as necessidades do meio
ambIente e melhor qualidade de vida ao modelo industrtal do qual nossa civtlização se
tornou dependente pennanece grande. Enfrentamos um dilema: se as tendências atuaIs do

uso de energia fÓSSIl forem manbdas, a degradação ambiental resultante tomaIt péssima e
incena a vida na Terra. A poluição do ar. e principalmente a queima dos combustivcis

fósseis, tem aumentado os niveis de dióxido de carbono a nivcis perigosos. Durante os
uhim05 100.000 anos, ate a Revolução Industrial. as concentrações atmosfêricas de C02

foram mantidas abaixo de 180 ppm. Por volta de 1900, os niveis de CO:! começaram a

aumentar rapIdamente. alcançando 327 pprn. em 1972. e continuam a aumentar numa taxa

acelerada, uma vez que, em 1987, atlngtram 340 ppm e. em 1989.354 ppm.

Têm aumentado. ainda. os níveis de metano. de óxidos de
nitrogênio. do ozônio das camadas imeriores e dos CfC's que. como o C01. também

contribuem para o aquecimento global. A contmuarem as atuais tendências. espera~se tun

crescimento amda maior da conçenrração atmosférica dos gases estUfa. uma vez que, em
relação ao COJ" as emlssões em 2010 serãa 65% maiores. em relação ao nível de 1990. O

aqueci.mcmo resultante pode aumentaI as temperaturas medias glObalS por 1.5°C a 4,5 °C
até o ano 2050. com consequências devastadoras.

Em contraposIção a essas sombrias perspectivas. o mundo tem

iniciado ações que resultem na estabilização e, posterionnente. na redução dos níveis de
CO;! atmosferico. destacando-se as medidas dIscutidas durante a Conferência do Rio, em

1997 quando foi negociada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima. e a Terceira ConferênCia das \Partes daquela Convenção. ocorrida em Kyoto. em

1997. a qual resultou num Protocolo.

Comorme o Protocolo de Kyoto, os paises desenvolvidos ficam
obngadas a reduzir. no penado 2008 a 1011. em média 5° odas emlss5es de gases de efeito

estufa em relação ao ano-base de 1990. Embota o Brasll não esteja enquadrado nos países
que devam atingir talS metas. a paItlcipação dos palses em desenvolvimento é crucial para o
sucesso de qualquer programa de redução de emissões. uma vez que, por volta do ano 2010,
esses paises dommarão o quadro mundial de emissões.

Deve-se atentar. outrossim. para outra medida prevista no Protocolo

de Kyoto. qual seja o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. com a finalidade de auxiliar

os palses não desenvolvidos a anngir o desenvolvimento sustentã.vel e contribuir para o

objetivo final da Convençào. Por esse Mecanismo. os paises mdustrializados podem

investir em projetos que reduzam as emissões de carbono nos paises não desenvolvidos e

receber creditas por essa redução, Estima-se que esse MeCanIsmo poderia gerar um fluxo

de vanos.bilhõcs de dólares na direção dos países ricos para os paises em desenvolvimento.

O BrasIl pode. e deve. tirar proveno desse Mecanismo_

Outra questio a ser discutida refere-se à identificação das fontes de
emtssão de gases de efeito estufa e que deverillm, ponamo, merecer maior atenção.

Boa pane da poluição atmosférica e das emissões de gás carbônico
s:lo dC\idas aos veiculas automotores, pois quase metade da demanda global de petróleo é
usada. atualmente. como combustivel, para uma frota que cresce assU5tadoramente e passou
de 70 milhões, em 1950. pant 246 milhões, em 1970, e 583 milhões, em 1990. Os dados
mais recentes apontam pant 671 milhões de veículos, em 1996. Estima-se que, no ano 2010,
1.1 bilhão de ve.culos estarão circulando no mundo.

No Brasil~ não foi menor o crescimento da frota automobilística.
Basta lembras que. entre 1988 e 1996 - menos de uma década, punanto -. o ntintero total
de veiculos automOtores saltou de U,7 milhões para 18.7 milhões de unidades, num
crescimem~ próxÍmo a cinqüenta por cento.

Paralelamente. o consumo nacional de combustiveis derivados de

petróleo, de maIOr potencial poluente. tambem cresceu de forma significativa. sendo que,

no mesmo penodo anteriormente citado, o conswno anual de gasolina. em todo o Brasil,

passou dos nove milhões de metros cubicos para mais de dezenove milhões de metros

cúbicos - mais que o dobro -. enquanto que o de óleo diesel elevou-se de 23,8 milhões de
metros cúbicos para ~7.9 rndhões de metros cobicos. num ritmo de crescimento realmente

assustador para tão cuno espaço de tempo.

Esses dados mostram a necessidade de uma mudança completa
nos conceitos que têm onentado a produção e o uso de veiculos. Algumas mudanças já

começaram em algumas partes do mundo. inclusive com a experiência pioneim
desenvolvida pelo Brasil em relaçio li Ulilizaçlo do etanol como combustivel puro ou como
aditivo li gasolina. Muitos outros paises v!tn realizado atividades de pesquisa e programas
piloto envolvendo outras fontes alternativas de energia limpa para veiculas a motor tais
como metanol, gás natural. óleos vegetais. hidrogênio, eletricidade e énergia solar. A

indústria automoriva tambem tem panicipado deste esforço, desenvolvendo veicuies t.

eranol. metanol e gas natural. dispomveis comercialmeme.

Nos Estados Unidos. pur exemplo. após a entrada em vigor do
('/ean Alr Acl. de 1990. os fabricantes de automoveis ficaram obrigados a investir em

pesquisa e desenvolvimento de carros com níveis de emissão zero de poluentes
atmosféricos e, já no ano passado, por força daquele mandamento legal. tiveram de colocar

ã disposição dos conswnidores wn minimo de dtili por centO do total de unidades por eles
produzidas, devendo aquele número elevar~se progressivamente ao longo dos anos, Já no
Japão, a lei detennina que, até o ano de 2003, no mínimo dez por cento da produçio

automotiva sejam compostos de veicules de emISsão zero.

Assim sendo, faz-se necessârio que tambêm nós, no Brasil,
envidemos nossos esforços para defender a preservação do meio ambiente e a melhoria das

condições de vida de nossa população, razão pela qual apresentamos a presente proposiçio,
e esperamos contar com o decisivo apoio de nossos pares nesta Casa para a sua breve
transfonnaçào em Lei.

Sala das Sessões. em 29 de abril de 1999

r~bQ~foJ.
Deputado FERNANDO GABEIRA

~LEGISLAÇÃO CITADA A:'oIEXADA PELA
COORDEXAcÃO DE ESTI'DOS LEGISLAfi'OS - CeDI~

CONSTITUIÇÃO
DA

REPtlBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOIl
Das Aoibuições do Congresso Nacional

Art. 48 • Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidenle da
República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especiahnente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e disoibuição de rendas:
Il - plano plurianual. diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de

crédito. divida pública e emissões de curso forçado:
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Annadas:
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento:
V • limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio

da União:
VI - incorporação. subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou

Estados. ouvidas as respeclivas Assembléias Legislativas:
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal:
VIII - concessão de anistia:
IX - organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da

Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal:

X - criação. transfonnação e extinção de cargos. empregos e funções públicas:
XI - criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da

administração pública:
XII - telecomunicações e radiodifusão:

XIII - matéria fmanceira.. cambial e monetária.. instiruições fmanceiras e suas
operações:

XIV - moeda seus limites de emissão. e montante da divida mobiliária federal.
XV • flXação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei

de iniciativa conjunta dos Presidentes da República da Câmara dos Deputados, do
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Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. observado o que dispõem os arts. 39.
§ 4°. 150.11. 153,111, e 153. ~ 2°, I.

* /nr.:lso.\l· ucrescldu pela Emenda ('onstllucwnal n" 11/. &' (j.J 06 !Y9X.

SEçAoVIll
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO ]JJ
Das leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senadó Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na founa e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ I ° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efeti,os das Forças Armadas:
II - disponham sobre:
a) criação de carg.os. funções ou empregos públicos na administração direta e

autárquica ou aumento de sua remuneração:
b) organização administrmiva e judiciária matéria tributária e orçamentaria,

serviços públicos e pessoal da administração dos Terntórios:
cl servidores públicos da União e Territórios. seu regime jundico. proviroento

de cargos. estabilidade e aposentadoria:
* Alínea "c" com ro!daçãn dada pela Emenda l 'ons1ttucumai n~' 1)<1" Je 05 02 199:',

d) organização do Mirusténo Público e da Defensoria Pública da União. bem
como nounas gerais para a organização do Minlslério Público e da Defensoria Pública
dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:

el criação. estruturaçãó e atribuições dos Mmistérios e órgàos da administração
pública:

t) militares das Forças Armadas. scu regime jundico. provImento de cargos.
promoções. estabilidade. remuneração. reforma e transferênCia para a reserva.

* Alínea "f'l1crescrda pdu J:'menda ('onsfIlu,,:wna! Jl" 18. de OS 02 1998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exerCIda pera apresentação á Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo. um por cento do eleitorado

nacional distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de três dêcimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 66 - A Casa na qual tenha sido concluida a votaçào enviJfá o projeto de lei
ao Presidente da Republica que. aquicscendo. o sancionará.

~ I° Se o Presidente da Repubhca considerar o projeto. no lOdo ou em parte.
inconstitucional ou contrario ao interesse público. veta-lo-a total ou parcialmente. no
prazo de quinze dias uteis. contados da data do recebiroento. e comunicará, dentro de
quarenta e oito horas. ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo. de parágrafo, de
inciso ou de alínea

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias. o silêncio do Presidente da República
iroportará sanção.

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de trinta dias a contar de
seu recebiroento. só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores. em escrutínio secreto.

§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao
Presidente da República

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°. o veto será
colocado na ordem do dia da sessão iroediata sobrestadas as demais proposições. até
sua votação fmaL ressalvadas as matérias de que trata o art.62. parágrafo lJnico.

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo
Presidente da República nos casos dos parágrafos 3° e 5°. o Presidente do Senado a
promulgará. e, se este não o fIZer em igual prazo. caberá ao Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.

PROJETO DE LEI N2 776, DE ll999

(Do Sr. Cunha Bueno)

Regula a adição de álcool carburante ao óleo diesel.

(AP~SE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.586; DE 1998)

l:O~GRESSONACIONAL declWt:
..-\rL 1-::' .-h empresas produtoras e distribuidoras de combustíveis ficanyautorizadas
a adicionar de 3% a 158/0 de álcool carburante ao óleo diesel comercializado no
País.

Art. 2° A Agência Nacional de Petróleo (ANP) regulamentará o disposto nesta Lei,
no prazo de até 60 (sessenta) dias após a sua publicação. sem prejuízo da imediata
aplicaçio do disposto no art. 1° após findo esse prazo.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Há mais de dez anos tenho sugerido à Petrobrás a adição de â.lc:ool
carburante ao óleo diesel que já é uma realidade em diversos paises. a exemplo da
Suécia. onde jã foram comprovados 05 enormes beneficios deua mistura.

Também aqui no Brasil as várias destilarias ~ minas produtoras de álcool já
promo\'cm essa mistOlra nas suas respectivas frotas (até oito portento) sem que haja
qualquer tipo de imiilkaçã,ú ti,;:nica ou prejuízo para os motores e para o meio
ambiente.

A indústria de álcool no Brasil foi e tem que voltar a ser uma grande
empregadora de mão-d~braintensiv~ o que vai de encontro ao ora proposto no
p.....nte Projeto de LeL Os elevados níveis de desemprego ....ultantes da criR
econômica por que vem passando o Pais nos últimos anos exige a adoçio por J*1e
do Governo Federal de medidas que gerem novos postos de trabalho, a. exemplo da
aqui sugerída.

Além do mais, está mais do que comprovado que a utilizaçio de .lcool
carburante, inclusive misturado a outros tipos de combustíveis, diminui
consideravelmente a característica poluente dos veículos, contribuindo para a
preservação do meio ambiente, além de, no caso do Brasil, gerar economias na
medida em que contribui para a diminuição das importações de petróleo e de óleo
diesel propriamente dito,

Desse modo, urge a adoção de providências que, além de outros beneficios
para o País, resolvam ou atenuem a questão do desemprego, submeto a presente
proposta aos Excerentissimos Senhores Deputados, pois não é possível mais esperar
os intermináveis estudos da Petrobrás. Solicito, portanto, empenhD para a !lua
rápida tramitação e linal aprovação por esta Casa.

/Sala d.as Sessões, em 29 de ahril d~ 1999

/ AC·'./Í~
n.nllt~d? TTRNO

PROJETO DE LEI N2 777, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Institui as normas gerais do regime prividenciário dos militaras
do Distrito Federal t dos Estados e Territórios e dá outras
providªncias.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54);
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1° Esta (ei institui o regime de previdência dos militares dos
Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios.

Parágrafo único. Este regime compreende um conjunto de ações de
iniciativa do Poder Público e destina-se a assegurar aos militares e seus
pensionistas OS beneficios de natureza previdenciária, em consonância
com as peculiaridades profissionais inerentes a atividade militar.

TíTULO 11
DO CUSTEIO, DAS CONTRIBUiÇÕES E DOS

CONTRIBUINTES

Ar!. 2° O regime de previdência militar é mantido e custeado pelo
respectivo ente estatal e pelas contribuições dos segurados e
pensionistas estabelecidas nesta lei.
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Art. 3° São contribuintes do regime de previdência militar, mediante
desconto mensal em folha de pagamento, o militar da reserva remunerada
e o reformado, a pensionista e o militar da ativa, exceto o aluno de Colégio
Militar de 2° .Grau e os soldados conscritos.

Art. 4° A contribuição para o regime de previdência militar será de
seis por cento da remuneração, dos proventos ou pensão para os oficiais e
praças e suas pensionistas.

§ 1° A contrlbuição do militar da ativa. incidirá sobre a remuneração
base, que compreende: o IlOldo, gratificaçOes incorporáveis e outras
vantagens permanentes que se incorporem aos vencimentos, nos termos
da lei de vencimentos.

§ 2° A contribuição dos inativos e pensionistas. incidirá sobre o valor
total dos proventos e pensões, após deduzido o imposto de renda, sendo
isentos as pensionistas e inativos que recebam até cinco salários mínimos
e aqueles que tiverem mais de setenta e cinco anos e percebam até trinta
salários mfnimos.

Art. 5° Os recursos referentes ao custeio do regime de previdência
militar, assim como a apropriação dos rendimentos decOrrentes de sua
aplicação deverão ter registros contáveis especfficos nas contas do
Tesouro do Ente Estatal.

§ 1° O ente estatal poderá instituir uma autarquia para administrar os
recursos e os patrimoniol decorrentes das contribuições do regime próprio
de previdência militar.

Art. 6° Ao militar excIufdo do serviçO ativO. que não ingressar na'
reserva remunerada, será fornecida certidAo de tempo de contribuição,
para todos os efeitos legais, ressalVado àquele enquadrado no art. 25.

Parágrafo único. O reservista de que trata este artigo, quando
convocado ou mobilizado. voltará a contribuir para o regime de~
militar, durante o tempo em que permanecer no slllViço ativo • e fará jus,
nesse tempo, aos beneficios desse regime.

TITULom
DOS BENEFICIOS

Art. 7° O regime instituído por esta lei compreende os seguintes
benefícios. tendo os seus valores fixados na lei de vencimentos:

I - proventos;
11 - auxllio-invalidez;
111 - salário-familia;
IV - auxllio-natalidade;
V- auxilio-fUneral;
VI - pensão militar;
VII - pecúlio indenizatório;

VIlI- salário reclusão;
IX - bolsa de estudo;
X - seguro de vida.

CAPITULO I
DOS PROVENTOS

Art. ao Proventos constituem o somatório pago ao militar na
inatividade, e correspondem ao valor da remuneração sobre a qual o militar
contrib!Jía para a previdência militar por ocasião de seu ingresso na
inatividade, e serão:

I - inlegrais, quando:
a) for transferido para a reserva remunerada, se contar com trinta

anos, ou mais, de contribuição para o regime de previdência militar;
b) for transferido para a reserva remunerada. ex officio:
c). tiver atingido a idade·llmite de permanência no serviço ativo;
d) tiver sido abrangido pela quota compulsória;
c) for reformado, nas sitUaçOes em que a lei estabeleça essa

remuneração;

11- proporcionais, nos demais calOS, correspondendo a uni trinta avos
por ano de contribuição para o regime de previdência militar, até a
integraiizaçiló dos proventos, desde que conte com dez anos oU mais de
contribuição. . . .

§ 10 O tempo de contribuição a outro regime prividênciário públiCO ou
privado, anterior a seu ingresso nas instituições militares, será computado
para todos os fins.

§ 20.Na contagem do tempo de contribuiçã? .n~o pode ser
computada qualquer superposição de tempo de contnbUlçao para outro
sistema previdenciário.

§ 3'. Os proventos são devidos ao militar a partir da data de seu
desligamento do serviço ativo.

Art. 9° O direito à percepção dos proventos cessa na data:

I _do ato de apresentação do militar para o retomo ao serviço ativo;

11 - do falecimento do militar;
111 - do ato que prive o oficial do posto e da patente; ou
IV - da exclusão a bem da disciplina, para a praça, por efeito de

sentença ou de ato de autoridade competente.

Ar!. 10. O militar na inatividade, convocado ou designado para o
serviço ativo, ao retomar a inatividade, terá seus proventos recalculados
em função do novo cômputo do tempo de contribuição e das novas
situações alcançadas como convocado, designado ou reincluído.

Art.- 11- Os proventos e as pensões serão revistos na mesma
Proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos militares da ativa, sendo também estendidos aos militares inativOS e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos militares da ativa, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou fUnção em que ocorreu a
transferência para inatividade ou que serviu de referência para a
concessão da pensão.

CAPíTULon
DO AUXiLIO-INVAUDEZ

Art. 12. O auxilio-invalidez é devido mensalmente ao militar inválido.
enquanto necessitar de intemação especializada. assisténcia ou cuidados
permanentes de enfermagem ou efetuar despesas extraordinárias para
faZer face a outras circunstâncias de
morbidez.

§ 10 Também faz jus ao auxílio-invalidez o militar inválido que, P?r
prescrição homologada por junta de saúde, receber tratamento na propna
residência.

§ 20 O militar de que trata este artigo tem direito ao transporte, dentro
do território nacional pessoal e para acompanhante, se for o caso, quando
obrigado a se afastar da sede do seu domicilio para ser submetido à
inspeção de junta de saúde.

CAPíTULO X
DO SEGURO DE VIDA

Art. 29 O seguro de vida é devido aos dependentes do militar
falecido ou ao militar que se acidentar e ficar deficiente físico ou mental.

§ 10 O seguro só é devido se a morte ou o acidente for resultante de
ato de serviço ou em razão da fUnção.

§ 2" O valor do seguro será fiXado em lei.

TiTULO IV
DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 30. São mantidos todos os direitos e garantias previdenciários
assegurados na legislação vigente à data da publicação desta .Iei ao militar~
a seus beneficiários e ao pensionista que, nessa.data, esteJ~":l no goz.9
desses direitos e garantias ou que tenham cumpndo os reqUisitos legaiS
para obtê-Ios.

Art. 31. Ao militar da ativa, não enquadrado no artigo anterior que, à
data da publicação desta lei:.

I - contar quinze anos, ou mais, de serviço, ficam estendidos os
direitos e garantias de que trata o artigo 30; e

11 - contar menos de quinze anos de serviço, fará jus a diferença
entre os proventos que lhe caberão por efeito desta lei e aqueles que lhe
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CAPl"Tt.!LO IVI
DO AUXlLIO·NATALlDADE

caberiam pela legislação até então vigente, que obedecerá a uma
proporcionalidade estabelecida pelo Poder Executivo.

Art. 32. O militar da ativa que, na data da publicação desta lei, tenha
completado tempo de serviço que lhe daria direito à licença especial, e que
não a tenha gozado, poderá:

I - gozá-Ia a qualquer tempo, segundo os critérios estabelecidos pela
respectiva instituição.; ou

li - computar integralmente o tempo de duração de cada licença
especial, para contagem de tempo de serviço.

Art. 24. A pensão militar será igual ao valor da remuneração ou dos
proventos do militar falecido.

Parágrafo único O cálculo para a atualização tomará sempre por
base a referência deixada pelo militar e não as importáncias percebidas
pelos beneficiários em pensões subdivididas e majoradas ou acrescidas por
abono.

Art. 25. O oficial ou a praça da reserva remunerada ou reformado
que perde o posto e a patente ou a graduação. deixarão a seus
beneficiários a pensão militar correspondente.

CAP!TULOVII
DO PECOLIO INDENIZATÓRIO

Art 26 O pecúlio indenizatório é devido ao oficiai de carreira e a
praça com estabilidade assegurada que, contando com tempo de
contribuição inferior a vinte anos, for transferido para a reserva não
remunerada, demitido ou licenciado ex officio, de acordo com () prescritO em
leí.

§ 1° O valor do pecúlio indenizatório corresponde a ulTla vez o valor
da remuneração bruta recebida no último posto ou graduaçã(l, multiplicado
pelo número de anos que o militar permaneceu no serviço ativo.

CAPíTULO VIII
DO SALÁRIO RECLUSÃO

Art. 27 O Salário reclusão é devido aos dependentes do militar
condenado a pena privativa de liberdade com a perda do posto e da
patente, com valores fixados em leí.

CAP!TULOIX
DA BOLSA DE ESTUDO

Art. 28 A bolsa de estudos é devida aos filhos do militar falecido no
estrito cumprimento do dever legal.

§ 10 A bolsa de estudos é devida até que o dependente atinja os
vinte e quatro anos de idade.

§ 2" O valor da bolsa escola será fixado em lei.

CAP!TULOVI
DA PENSÃO MILITAR

Ar!. 18. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do
militar falecido, desaparecido ou extraviado e será paga conforme as
prioJidades e condições estabelecidas nesta lei.

Art. 19. A pensão militar defere-se na seguinte ordem:

I - ao cônjuge ou convivente;
11 - aos filhos até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos

se estudantes bem como aos interditos ou inválidos de qualquer idade;
111 - aos' netos, se órfãos de pai e mãe, nas condiç6E'.s estipuladaS
para os filhos; .
N - aos pais, ainda que filhos adotivos, que comprovem dependêllCla

econômica do militar;
V - ao beneficiário instiluído, menor de vinte e um anos, ou maior de

sessenta anos, ou interdito. ou inválido, que viva na dependência'"
econômica do militar, concorrerão ao beneficio da pensão militar no
mesmo 'percentual dos alimentos concedidos mediante aCordo ou
sentença judicial, e o restante da pensão será dividido entre os outros
beneficiários.

Ar!. 20. O direito à pensão militar cessa para o beneficiário que:

I - venha a ser destiluido do pátrio poder. no tocante ás quotas-partes
dos filhos, as quais serão revertidas para estes filhos;

11- atinja, válido e capaz, os limites de idade estabelecidos nesta lei;
111 - renuncie expressamente a esse direito;
N - tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual

resulte a morte do militar ou do pensionista.

Ar!. 21. A pensão resultante da promoçAo 'poat mortem' será devida
aos beneficiários habilitados, a partir da data do falecimento do militar.

Art. 22. A pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo,
condicionada. porém, à prescrição de cinco anos para as pensões mensais
não requeridas, passando-se a contar o direito a partir do protocolo do
pedido.

Art. 23. A pensão militar é impenhorável e s6 responde pelas
consignações autorizadas.

CAP(TULOIII
DO sALÃRIO-FAUrLlA

Art. 13. O salário-familia é deviào ao militar por dependente, na

fonna da lei.

Ar!. 14. O auxnio-natalidade 6 devido ao militar por motivo de
nascimento de filho, inclusive natimorto, ou adoça0.

§ 1° Se o pai e a mãe forem militares, o beneficio será concediclo umá
única vez ao requerente.

CAP(TULOV
DO AUxIUO-FUNERAL

Ar!. 15. O militar, seu dependente e o pensionista farão jus a auxílio
funeral quando a despesa com o llepultamento nlio for custeada
diretamente pelo ente estalaI.

Parágrafo único. Esse auxilio será pago no prazo de quarenta e oito
horas, por meio de procedimento sumarisaimo.

Ar!. 16. O auxilio-funeral ê devido ao militar por morte de
dependente.

Parágrafo único. Em caso de falecimento do militar, esse auxílio será
devido ao beneficiário, obedecida a ordem de habilitação para a pensão
militar.

Ar!. 17. Sendo o funeral custeado por terceiros, estes serão
ressarcidos da despesa comprovadamente efetuada, até o limite do valor do
beneficio.

Ar!. 33. O m"íliiar da ativa terá, na data da publicação desta lei, como
ãCréscido ao tempo de seMço, os seguintes perlodos que jã tenha aUferido:

,- o tempo de serviço computável para a Inatividade, pelo perlodo
matriculado como aluno de órgJo de tonnaç!o da reserva;

11 - o tempo relativo a férias não gozadas, contados integralmente
como tempo de serviço; e

!li - um terço para cada período consecutivo ou não de dois anos de
ativo serviço em guarnIÇão especial de categoria A. a partir da vigência da
Lei n.o 5.774, de 23 de dezembro de 1971.

Parágrafo único. O período correspondente ao inciso I será
computado também para o recebimento de gratilicação de tempo de"
serviço, por ocasião do ingresso na inatividade.

Ar!. 34. Uma vez computado o tempo de lervlço, com os acrétcimos
previstos no artigo anterior, a fraç60 de·wmpo IUperlor a cento e oitenta
dias será considerada um ano para todoa 011 tfIItoI \tgIIa.

Ar!.35. O tempo de serviço do inIIlttr di atlVI, com OI ICIMc:lmos
mencionados rios arts. 32 e 33, será contado como tempo de contrlbulplo
para ingresso na inatividade.
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Art. 36. O tempo de serviço prestado em missão de guerra ou de
paz, no exterior, em local de conflito, será computado em dobro para fins de
inatividade.

Ar!. 37. Não se aplica aos militares e a seus pensionistas, o, disposto
na Lei no 9.7171, de 27 de novembro de 1998, devendo os gastos
previdenciários estarem dentro dos limites estabelecidos em lei, de gastos
com pessoal, para a União e os Estados.

Art. 38. As contribuições previstas nesta lei, serão exigidas a partir
de (noventa dias) da entrada em vigor desta lei.

Art. 39. O Poder Executivo, Federal e Estadual, dentro de sua
esfera de competência, regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda Constitucional de n.· 20/98, refonna da previdência
estabeleceu o sistema tripartite, ou seja três regimes previdenciários,
que estão bem especificados no artigo 37, § 7· ; art. 40; art. 42 , art.
142, e art. 201, que trazem o regime do servidor pOblico, o regime do
militar e o regime geral da iniciativa privada. Assim devemos editar as
nonnas que possam refletir a vontade do Poder Constituinte, que
procurou estabelecer fonnas diferenciadas tendo em vista a natureza
do serviço prestado e sua respectiva investidura.

Neste projeto estamos tratando a previdência do militar, tanto o
federal, distrital e o estadual, respeitando o preceito constitucional e
dentro da competência da União em legislar sobre a previdência.

Um grande equivoco é estannos fazendo comparações entre
regimes, uma vez que a natureza da função é totalmente dlferen~.

Assim como na própria constituição restou a aposentadona
diferenciada dos juizes, dos professores, dos policiais e de categorias

que exerçam atividades insalubres ou perigosas, que não são
privilégios e sim resultante da diferenciação da atividade.

Este projeto procura deixar a cargo do ente estatal com a
contribuição dos segurados a manutenção do regime previdenciário,
sem contudo tirar o caráter de contá-lo como despesa do ente
federado, uma vez que a atividade militar é uma função típica de
estado e se confunde com a sua própria existência, por isso o militar é
a Onica categoria profissional que faz um juramento de defender a
pátria com o sacrifício da própria vida. Por mais nobre que sejam
quaisquer outras atividades, nenhuma delas exige tal renOncia, e se
verificannos, em particular os militares estaduais, observaremos que
muitos já cumpriram esse juramento e que os federais estão prontos
para cumpri-los assim que forem chamados.

Acreditamos que este projeto consolida a previdência militar em
todo o país trazendo avanços de extrema importância e respeitando-se
os direitos adquiridos e podemos destacar as seguinte inovações
dentre outras:

I - a contribuição dos militares ativos e inativos, e suas
pensionistas;

11 - o percentual diferenciado de contribuição para as praças e
para os oficiais;

111 - a contribuição sobre o valor total da remuneração e~não mais
sobre o soldo; .

IV - a especificação do tipo de benefício que podê ser concedido;
e outros.

Temos a plena convicção que a aprovação deste projeto de lei
será um palio decisivo para o aprimoramento do regime
previdencíérlo militar e em contra partida o justo tratamento a essa
categoria que muito tem, contribuído, sob todas as fonnas de
sacrifícios, num verdadeird sacerdÓCio, para o desenvolvimento e
engrandecimento da hossa nação:
Sala das Sessões, em 29 de abril ~e 1999·

'"~-)RTOFRAGA

"LEGISLAÇÃO CITADA A.1I/EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAsa
1988

..u .

TITIJLom
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULo VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

" Art. 37 - A a~ção pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da
Uma?, dos Estados, do DIStrito Federal e dos Municípios obedecerá aos principios de
legalidade, IIllpessoalldade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
segumte:

* Anlgo. "caput" com redação dadapela Emenda ConsmuclOna! n<:J 19. de 0-110&1998.

..........................................................................................................................
§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou

emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações
privilegiadas.

* § 7°acresCIdo pela Emenda Consntueiona/ n" 19. de 04106/1998.

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

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos

* Sgção Il com ndafllo dada~/a
Emmda Co",",uctonal n'18. ih 05/0211998.

• ..••••••••• ••••• u ..

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclnidas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

* Artigo, "caput" com redação dada pela Emenda Constitucional n" 20. de 15/1211998.

§ I° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na
forma do § 3°:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contnbuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais
. ao tempo de contribuição;

1lI - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez anos de
efetivo exerciçio-'iÍo serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
'émqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

• § r com retÚlção dada pelo EmeruJa COTtSI/toe/oml n"20, ih 1511211998.
§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,

não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se
deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

• § 2' com retÚlçãotÚltÚl pela EmeruJa COTtSlltucloml n" 20, de 15'1211998.
§ 3° Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão

calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

• § 3°com redação dadapela Emenda CoTtSlllUClOnal n'20, de 15/1211998.
§ 4° É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão

de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os
casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade fisica, definidos em lei complementar.

• § 4'com retÚlção dada pela Emenda Constitucional n"20, ih 1511211998.
§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em

cinco anos, em relação ao disposto no § 1°, 1II, "a", para o professO!' que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
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• § 5'com redação dada pela Emenda Constllucional n' 20. de 15 12.'1998. .
§ 6' Ressalvadas as aposentadorias decorren~es dos cargos acmml~á~els na

forma desta Constituição, é vedada a percepção de maIS de uma aposentadona a conta
do regime de previdência previsto neste artigo.

• § 6'com redação dada pela Emenda Constitucional n' 20, de 15112/1998.

§ 7" Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que s~
igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que tena
direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §
3'.

• § 7' acrescidopela Emenda Constitucional n' 20, de 1511211998.
§ 8' Observado O disposto no art.37, XI, os proventos de aposentadoria. e as

pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados
e aos pensionistas quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transfonnação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

• § 8'acrescido pela Emenda Constitucional n'20, d. 1511211998.
§ 9" O tempo de contribuição federal, es~ual ou municipal será contad;o para

efeito de aposentadoria e o tempo de servJço correspondente para efetto de
dispombilidade.

• § 9'acrescidopela Emenda Constitucional n' 20. de 1511211998.
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de

contribuição fictício.
• § la acrC.Jcida pela Emenda Consntuclonal n' 20, de 15i/2.'1998.

§ 11. Aplica-se o limite fixado no ar!. 37, XI, à soma total dos proventos de
inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação' de cargos O? empregos
públicos, bem como de owras atividades sujeitas a contribuição para o~e~e geral de
previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de matlVldade.com
remuneração de cargo acumulável na forma desta Constitui~, cargo em connssoo
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

• § 11 acrescido pela Emenda ConstitucIOnal n'20, de 15112/1998. •
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência~~~

públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e cntérios
fixados para o regime geral de previdência social.

* § 12 acrucido pela EmnJda Constitucional n'20. de 1511211998.
§ 13. Ao servidoc ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão ~larado

em lei de livre nomeação e exoneração bem COD!O de outro cargo temporário ou de

emprego público, aplica-se o reglIDe gemi de previdência social.
• § 13 acrescido pela Emenda Constitucional n' 20. de 15il]' 1998.

§ 14. A União, os Estados, O Distrito Federal e os Munieipios, desde que
instituam regime de previdência complementar para os seus respectívos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a
serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido
para os beneficios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

• § 14 acrescido pela Emenda Constitucional n' 20. de 1511211998.

§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as
normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União,
Estados, Distrito Federal e Municipios, para atender aos seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo.

*§ }5 acrescido pela Emenda Constitucional nD 20, de 15/12/1998.
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15

poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da
publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência
complementar.

* § 16 acresCido peJa Emenda Conslltucional nD 20, de 15/12,1998.

SEçÃom
Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

* Seçdo III com redação dada pela
Emtnda ConslIluclOnal n" 18, de 05/0211998

Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. são militares dos Estados,

..fio Distrito Federal e dos Territórios.
*Ar/lgo com redação dada pela Emenda LonstifuclOnal nO 18. de 05 02 1998.

§ I' Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fIXado em lei, as disposições do ar!. 14, § 8'; do art.
40, § 9"; e do art. 142, §§ 2' e 3°, cabendo a lei estadual especifica dispor sobre as
matérias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos Governadores.

• § I' com redação dada pela Emenda Constitucional n'20. de 15/12 '1998.
§ 2" Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus

pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 7" e 8';
• § 2'com redação dada pelo Emenda ConstitucIonal n' 20. de 15112 1998.

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

CAPÍTULo II
Das Forças Armadas

Art. 142 - As Forças Armadas, constituidas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da Renúblíca. e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ l' Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2° Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares militares.
§ 3' Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando

se-llies, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
• § 3'acrescido pela Emenda Constituelonal n' 18. de 0510211998.

r - as patentes, eom prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são
conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da
ativa, da reserva ou reformados, sendo-lbes privativos os titulos e postos militares e,
juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;

• IncISO 1acrescido pela Emenda Constitucional n' 18. de 05.02· 1998.
II - O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil

permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei;
• Inciso 11acrescIdapelaEmenda Constltuelonal n' 18. de 05'O],-J998.

m - O miliiar da ativa que, de acordo com a lei. tomar posse em cargo,
emprego ou funçãá pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração
indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer
nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-se-llie o tempo de serviço
apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos
de afastamento, continuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;

• lncuo 11I acrescIda pela Emenda Constitucional n' 18. de 0510211998.
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

• IncisolV acrescida pela Emenda Constilucional n' 18. de 05/0211998.
V - O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos

politicos;
• Inciso V acrescidapela Emenda Constitucional n' 18, de 05/0211998.

VI - O oficial SÓ perderá O posto e a patente se for julgado indigno do oficialato
ou com ele incompativel, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de gnerra;

• Inciso VI acrescido pela Emenda Constitucional n' 18. de 05/0211998.
VII - O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de

liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior;

* Incíso VII acrescido pela Emenda Constttucional nO 18. de 05/02/1998.
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art.7, incisos V111, XII, xvn,

XVIII, XIX e XXV e no art.37, incisos XI, XIII, XIV e XV;
• Inciso VIII acreSCIdo pela Emenda Constitucional n' 18. de 0510211998.

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art.40, §§ 7" e
8"

• InCISO IX acrescido pela Emenda Constttllcional n' 20. de 1511211998 •

X - a lerdisporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos intemaciouais e de gnerra.

* IncIso X acrescido pela Emenda ConstitUCIonal nO 18, de 05fV2/1998.
,.....................................................................................................................;.....

TÍTIJLOVIII
Da Ordem Social

CAPÍTIJLO II
Da Seguridade Social

SEçÃom
Da Previdência Social

AI!. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o
equihbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da le~ a:

1- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II - proteção á maternidade, especialmente à gestante;
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m- proteção ao trabalbador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxilio-reclusão para os dependentes dos segurados de

baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou

companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2°.
• Artigo. "eaput" e mcisos com Tldaçllo dada pe/a E_nda Constitucional nO 20, de

15112'1998 .
§ 1°É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a conccss!O

de aposentadoria aos beneficiários do resime geral de prcvid!ncia social, ressalvados
os casos de atividades exercidas sob condiçlics especiais que prejudiquem a saúde ou a
integrid!We fisica, definidos em lei completllClltll',

~'1~ co!" ,edaçi1o doda pe/a Em.nda COtIII/tucIOllll1 nO 20. de 1S/I211998 .
§ 2° Nenhum. benefic~<! que substitua O salário de contribuic;ao ou o rendimento

do trabalho do segurado terá viílllr1ntllllal inferior ao salário minimo.
• § 2° com redaçi10 dada pc/a Emenda COlUt/luc/ona/ n' 20. de 1S/12/1998 •

§ 3° Todos OS salários de contribuic;ao COlISiderados psra O cálculo de beneficio
serão devidamente atualizados, na fOl2llll da lei.

• § 3°com redaçi1ododape/a Em.nda COlUtltuclona/n' 20. de /.511211998 •

, § 4° É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em ClIIliter
permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

• § 4.' com redaçi10 dada pcla Em.nda CotutIltJelona/ nO 20. de /5/121998 .
§ 5° E vedada a filiação ao regime lleral de previd!ncia social, na qualidade de

segurado facultativo, de pessoa participlllte de regime próprio de previdência.
• § 5° com redaçi10 doda pcla Emenda Cotll//tuctona/ n'20. dêlJ 12,1998 ,

§ 6° A gratificação natalina dos apountados e pensionistas t~ p,or base o valor
dos proventos'do mês de'd~bro de cada ano.

• § 6° com redaçi10 dada pc/d Ei'nInda COtIIIiltJelona/ nO 20. de 1S'l21998 .
§ .,. É assegurada aposentadoria no regime geral de previd!ncia social, nos

termos da lei, obedecidas as seguintes condiçlles:
I - lrinta e cinco 11105 de contnbuiçlo, se homem, e trinta anos de contnouic;ao,

se mulher;
II - sessenta e cinco IllOS de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se

mulher, reduzido em cinco lllOS O limite para OI trabalhadores rurais de ambos os
sexos e para os que exerçlllll SUIS atividades em reaimc de economia fami1iIIr, lICSlCS
incluidos oprodutor rural, o garimpeiro e o pescador lII1CSIIla1,

• § 7° com rwçi10 dada pc/a Emenda CotutIlIIC/oIIQ/ n' 20, _ 1S/121/998 •
§ 8° Os requisitos a que se refere o inciso I do par6grafo anterior serIo reduzidos

em cinco anos, • '"TlI o professor que comprove exclusivamcute tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educàçao inf8Jltil e no ensino fundamental e
médio.

• § 8° com redaçi10 dada pcla Emlntia COIUI/lllelona/ n' 20, di 15/12//998 .
§ 9° Para efeito de aposentadoria, 11 uscsurada a contagem reciproca do tempo

de contribuição na administraç!o pública e na atividade privada, rura1 e lJI'bana,
hipótese elIi que os diversos reaimes de prevld!ncia lOtiai se compenaarIo
financeiramente, segundo critérios estabclccidOl em lei.

• § 9° ocreseido pc/a Emenda CotlIt/llIC/o1lll/ n'20, dllS/1211998 •
§ 10. Lei disciplinará acobcrtura de risco de acidente de trabalho, a ser ateIldida

concorrentemente pelo regime lleral de prcvid'ncil social e pelo setor privado.
*§ 10 acrescida pc/a Emenda Cotul/lIIClonal n' 20, _15112//998 • .

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer titulo, seria incorporatIos
ao salário para efeito de contribuiçlo previdenclirla c cot1lcqQente repercusllo em
beneficios, nos casos e na fOl2llll da lei.

• § 11 aereseidopclaEmendaCotIIIllllelona/n'20, de 15/12/1998.

LEI N.Q 5.774 - DE 23 DE DEZE1I4'BRÔ
DE 1971

Dispõe sôbrt o Estatutos dos UlUlares
e dá outras providências.

O Presidente da-República
Faço saber que o Congresso Na.c1o'"

nal ãecreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

ESTAT,,"tOS DOS :.=!':;:_'-!'.:;:~

TÍroLO I

Generalidades

Ait·, 1.' o prllente Eltatuto n
eu1a a .Ituaçlo, obrl,açCH, dlVlnl,
cllreltol I prtrro,atlvll dOI mIllt&
tes.

Ait. 2.' AI FOrçl1 Armaclu, COIll
tltuldu PII& Mlrlnha, PIlo lz'rcIto
e pela Aeron..",tlc., dHtlllLm-l•• dl
fender a Pátria I a ,aranll: OI pedi
re. con.muldOl, a 1I1 I a Ol'dtm.
Slo IllItltulçC" n&410Ilall, perlll&lllll
te. e re,ul&nl, orranillclu COIIl llIII
na hierarquia e na d:l.lpllnl. sob t
autorIdade luprel1lL do Pi'Hld••CI ela
República e d.ntro dOI IImIIII cla ltI.

TÍTULo V
Disposições Gerais, Transitórias e Finais

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

Art. 160 _ Ressalvado o disposto no artI56 e no parágrafo único do artigo
8Jlterior, ficam revogadas a Lei n° 5.774, de 23 de dezembro de 1971, e demais
disposições em contrário.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

DISPÕE SOBRE REGRAS GERAIS PARA A
ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃo, DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS, DOS MILITARES DOS ESTADOS E
DO DISTRITO FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os regimes próprios de previdência social dos servidores ptiblicos da
Unillo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e
do Distrito Federa! deveriio ser organizados, baseados em normas gerais de
~\ahüidade e atuária, de tnIldo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atulIrial.,
observados os seguintes critérios:

I . realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de
auditoria, por entidades independentes legalmente habilitadas. utilizlmdo-se
parâmetros gerais, para aorganizaçlIo e revisão do plano de custeio ebeneficios;

II - financiamento mediante recursos provenientes da Unillo, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo,
inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes;

m - as contnouiçõcs da UniIo, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e as contnouições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos
pensionistas, smnente poderão ser utilizadas para pagamento de beneficios
previdenciários dos respectivos regimes;

IV - cobertUra de um número minirno de segurados, de modo que os regimes
possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobenos no plano de beneficios
pres~ando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetro~
gerais;

.. V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento
de beneficios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municipios;

, . VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e
~Clpaçlo de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e
inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto
de discussãO i deliberação;

Vil - registl'o contábil individualizado das contribuiçlles de cada servidor e dos
entes estatais, conforme diretrizes gerais;

VIII - identificac;ao e consolidação em demOllStrativos financeiros e
~~tários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e
pellllOlIíJtaS,~ como.dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;

IX ~ IUjelÇ~às~ e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira,
OI'ÇIDICDtária e patI'IIIIOnia1 dos órgllos de controle interno e externo.

. ~~ ÚIlÍ~ No caso dos E~s, do Distrito Federal e dos Municípios,
cons~tui requISito adiCional, para organizaçio e funcionamento de regime próprio de
prcv1óencia social dos JerVidorcs públicos e dos militares, ter receita diretamente
arrecadItIa ampliada, na forma estabelecida por parâmetros legais, superior à
proveniente de tranlfertncils CODStituciO'.ws da UniIo e dos Estados.

..,t

LEI N° 6.880, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1980

DISPÕE SOBRE O ES,TATOTO DOSMILITAREB.

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

PROJETO DE.LEI N2 778, DE 1999
(Do Sr. Alb.rto Fr'la)

III.t1tu1 na ll.pllbUca , ..1eraUva do Bradl, '" ~ data de 13 de
ma10, cC&O aenelo o dia do Polieial Militar.

(AS COHISSOIS "E ll!LAÇOES EXTERIOIlES E "E DEFESA NACIONAL:' E DE
CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA B DE REDAÇlO (ART. 54) - ART. 24, ÍI)
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Deputado

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.l' Fica instituido na Republica Federanva do Brasil, o

Jla 13 de maio. ~omo sendo data comemorativa do dia do Policial Militar.

.Art.:C° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

.JUSTlFICAÇI0

A presente lei visa estabelecer uma data em que possamos
~ornemorar o merecido dia do Policial Miiílar.

Os policiais militares. no Brasil, represe~~ uma~ de
mais de SOO mil homens e mulheres, espalhados nos maIS distantes rincões,
com uma doutrina única de manter a paz e a segurança pública, a
incolumidade do cidadão e o cumprimento da lei.

::SSf:-i -:"rotís51OnalS ja ;JarrIa. Jone!:!ados ~rn ~.'lZào .las ;ausas sociaIS
diUlurnameme ~ sem Imporem IImaes 'as suas anY1àaeles. alenàem a milhare~
de chamados da população rodos us dias. sempre remando restabelecer o
espirito de paz e de harmoma que devem prevalecer em uma sociedade
dIlmocrática.

São homens que convivem a cada momento com a incerteza
da própria sobrevivência. Não obstante essa caracteristica, são profissionais
sempre dispostos em ajudar o próximo. Por serem linha de frente, braço do
Estado, convivem no calor da ocorrência, com os reflexos das desigualdades,
com os infortúnios, e com a manifestação dos mais diferentes sentimentos
humanos. Tudo isso aliado a uma estafaIlte e incondicional carga de trabalho,
lhe suprindo muitas vezes o convivio da própria família.

Podemos afirmar sem sobra de dúvidas, que o verdadeiro
policial mílitar é um herói anônimo. Na calçada das ruas, durante o dia ou nas
madrugadas, diferentemente de todas as outras profissões é o único
representante do Estado 24 horas pronto para ajudar ao próximo.

É dever mais que tardio, que essa casa como representante
máximo das aspirações nacionais. resgate mais esse compromisso com a
justiça e com aqueles bra;i1eiros. que na acepção da palavra fazem por
merecer a designia de autênticos patriotas.

Sala das Sessões, em;?l?de abril de 1.999.

~
Deputado Alberto Fraga i

~

PROJETO DE LEI N~ 779, DE 1999
( Do Sr. Antônio Palocci )

Altera dispositivos da Lei nS2 9~533, de 10 de dezembro de 1997 
Renda Mínima.

{lIS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MllRITO E AIlT. 54); E DE
CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE REDAÇIl.O (ART. 54) - AR'!'. 24, II)

o Congresso NaCional decreta:

Art. '0 O §'o do Ar!. '0 e o caput do art. 2° da Lei n' 9.533 de 10 de
dezembro 1997. passa a vigorar com as seguintes alterações·

"Art. '0 _

§1· - O apoio a que se refere este artigo se dará pnoritariamente
aos MuniciplOs com recella tributária por habitante. incluídas as transferências
constllucionais correntes. inferior á respectiva média estadual e com renda
familiar por I,ebitante 'nfenor á renda média familiar por habitante do Estado.

Art. 2' Nos municípios não enquadrados no disposto do §'° do artigo'0. o apoIo financeiro da União será limitado a cinqüenta por cento do valor
total dos respectivos programas municipais. responsabilizando-se cada
Município. isoladamente ou em conjunto com o Estado. pelos outros cinqüenta
por canto."

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

JUSTIFICAÇÃO

O Objetivo do Projeto de Lei que estamos apresentando é o de modificar
dois artigos da Lei de Renda Mínima. um dos mais importantes mecanismos de
distribuição de renda.

A primeira modificação tem por intenção aumentar o numero de
municípios que poderão solicitar a implantação do programa de renda mínima.
Ao acrescentar a palavra prioritariamente. pretendemos possibilitar a
implantação de programas de renda mínima em mUnicípios que não se
enquadrem.nR' candlç6es do §l°. art.l° .

A segunda modificação pretende que os municípiOS que não se
adeqüem aos etllirios estabelecidos no art. , ° estabeleçam parcerias com seus
respectivos Estados. e com a União. para a implantação dos programas. Via de
conseqüência. para aqueles municípios que se enquadram nos requisitos
estabelecidos no §l°, do art.l·. a União deixa de trabalhar com o teto de
cmqüente por cento. podimdo o repasse chegar a cem por cento.

Ora. no nosso entender. a Uníão não pode se oml1lr na Implantação de
programas de renda mínima ao arcar só coi;O cinqllenta por cento desses
mesmos programas. e s6 nos munlclpios maiS pobres do Estado. A União deve
demonstrar que está reelmente Invertendo as suas priOridades. e cor.o:eder
apolO financeiro inteçral aos mUnlcípios mais pobres da Federação. e
estabelecer parcen.s com os outros municípIOS. assIm como os Estados

Este Projeto de Lei que agora apresentamos. e para o qual sollcítamos o
aoolo de nossos nobres pares. ê. finalmente. uma :entativa de comj!r
distorções na LeI da Renda Mlnlma e faz com Que a União assuma seu papei
de patrocinar politiClls pUbliClls Que diminuam as gritantes atferenças sociais no
oaís

c?9;(.~7/l'f(
Sala das Sessões. em \,..... :..,..... ., , .

~f,..~":e!"."''''',e'

/1 .
i

QLEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N· 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

AUTORlZA O PODER EXECUTIVO A
CONCEDER APOIO FINANCEIRO AOS
MUNICÍPIOS QUE INSTITUÍREM
PROGRAMAS DE GARANTIA DE RENDA
MíNIMA ASSOCIADOS A AÇÕES
SOCIOEDUCATIVAS.

Ar!. ]0 _ Fica autorizado o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a
programas de garantia de renda minima instituídos por Municípios que não disponham
de recursos financeiros suficientes para financiar integralmente a sua implementaÇão.

§ 1° O apoio a que se refere este artigo será restrito aos Municípios com receita
tributária por habitante, incluidas as transferências constitucionais correntes, inferior à
respectiva média estadual e com renda familíar por hahitante inferior à renda média
familiar por habitante do Estado.

PROJETO DE LEI N~ 780, DE 1999

(Do Sr. Renato Vianna)

Dispõe sobre a divulgação de informações obtidas em virtude do
exercicio de cargo ou função em inst.ituição financeira ou órgão
público responsáveis pela condução da política econômica
nacional.
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(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇÁÕ)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam acrescidos os §§ 1°. 2° e 3° ao art. 325 do

Decreto-Lei nO 2.848, de 1940 - Código Penal -, com a seguinte redação:

"Art. 325 ..

§ 1° Se a divulgação do fato resulta do exercicio de cargo
ou função em instnuição financeira ou órgão público
responsáveis pela condução da política econômica
nacional:

Pena - detenção de dois a cinco anos.

§ 2° A pena prevista no parágrafo anterior será aumentada
de um terço até metade, se as informações forem prestadas
em troca de favorecimento ou beneficio pessoal ou de
terceiros.

§ 3° A condenação definitiva no crime previsto no § 1° deste
artigo acarreta a inabilrtação para o exerclcio de cargo 01J..
função pública peio periodo de dez anos."

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

JUSTIFICAÇÃO

o sigilo funcional visa a resguardar o efetivo funcionamento

da administração pública. A condução poHtica dos negócios públicos munas

vezes exigem o segredo como garantia da produção de seus efenos e corno

condição de legalidade e de moralidade desses atos.

Os servidores responsáveis pelo funcionamento da polltica

económica naclonai devem agir com discrição. a fim de eVitar que a divulgação

de fatos relacionados com sua atuação funcional venham a pôr em risco o

resultado dessas operações. E um dever de ética que se impõe ao servidor

público.

Utilizar-se dessas informações privilegiadas para obter

beneficio pessoal ou para gerar ganhos a terceiros constrtui conduta criminosa de

extrema gravidade, poiS põe em perigo a estabilidade da política econõmica

nacional e compromete a credibilidade das instituições democráticas interna e

externamente.

Todavia. fatos como esses vêm se repetindo com alarmante

freqUência em nosso Pais, com resultados danosos para nossa economia, e para

a Nação inteira. pondo em cheque a confiança nos atos do Governo, essencial á

estabilidade polltica e econômica do Brasil.

Assim, toma-se necessária e urgente a adoção de medidas

legislativas adequadas para coibir e punir com seriedade esses crimes

vergonhosos que maculam a imagem do Governo e trazem prejuizos irreparáveis

à Nação.

Nesse sentido apresentamos este Projeto ele Lei. prevendo

pena de detenção que poderá chegar á sete anos e meio para aqueles que

revelam segredos obtidos no exercicio de cargo oU função em instituição

financeira ou órgão públicó responsáveis pela'política econômica nacional.

Para tanto, contamos com o apoio deinó;soS ilustres Pares.

de 1999.

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

DECRETO-LEI N° 2.848. DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TITULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

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

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral

- Violação de sletio funCIonai
,-\n. 3"5 - Rev~lar fato de que tem ciêncta em razão do cargo e que deva

permanecer em segredo. ou tàcilitar-lhe a revelação:
Pena • detenção. de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa se o fato não

consutul cnme maís grave.

PROJETO DE LEI N2 781, DE 1999
( Do Sr. Marcelo Teixeira)

Modifica incisos dos arts. 22 e 24 da Lei n2 9.503, de 1997
Código de Trânsito Brasileiro.

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

O Congresso Nacional decreta;

Art l° Os incisos V, VI eXV do art. 22 da Lei n° 9.503, de 1997,

possam a VIgorar com as seguintes redações:

"V - executar a fisca/cação de trânsitO. autuar e aplicar as

medidas adnllnlstratIVas cabíveIS pejas lrrfrações prl!Vutas neste Código. quando e

c~Dforme c01rvémo firmado. como agente do órgão ou entldade executIVOS de tránsito dos
mUlllcípios.n (NR)

"VI - aplicar as penalidDdu por infrações previstas nute Código,

notificando os mjralores e arrecadando as multas que aplicar. quando e cfJl'l.for'1M

cOl1Únio firmado. como agente do órgi/o ou entliJode executivos de trânsito dos

municípios.n (NR)

"XV - fl8calizar. quando e conforme convênio firmado. como

agente do órgão ou t!17lidade executiVos de trânsito dos nnmicípios. o nível d~ eminilo de

poluentes e ruídos prodU::ldos pelos veículos automotores ou pela sua carga. além de dar

apoio. quando soliCItado. às ações específicas dos órgãos ambiemaiS locais. tI (NR)

Art 2° Os incÍsos VI e VII do art. 24 da Lei n° 9.503, de 1997,

passam a vigomr com as seguintes redações:

"VI - executar a ftscali=ação de trânsito. autuar e aplícar as

medulas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, TIO exercício

regular do Poder de Polícia de Trânsito. 1I (NR)

"Vil - aplicar as penalidades por infrações previstas nestl!

C6lfigo. notificando 05 infratores e arrecadando as multas que aplicar. ti (NR)

Art. 3°. Esta lei entra em vigor cento e oitenta. dias após a data de
sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO \n. 2.~ - Compcte aos orgàos ou enudades execuU\os de trânSitO dos Estados e
,J,-, DIStrito Federal. no :imbuo de sua circunscrição'

o novo Código de Trãnsíto Brasileiro. diferentemente da norma

antenar. abriga uma repartição de competências no que respeha a ímposíção e

arrecadação de multas. Aos órgãos e entidades executivos de trânsit'iJ dos Estados - os

DETRANs w cabe Impor penalidades mais relacionadas ás condições fuicas e documentaIs

de veIculos e condutores. ao passo que aos orgãos e entidades exeCUll"'os de trânsitO

mumcrpaI5 compete mfligtr sanções por desrespeIto J normas de cIrculação.

estacIOnamento e parada.

..·...r::CUliJI .. ;j~c.úIZ.:lc.1o Jt: :ranSHO. Juruar ...' .Ipilcar JS medidas
~..;,mml::tr:lll\i..l:i ":iJOI\el'$ pelas mt'raçôe~ prc\ls1i..l:i n~~tt: l.:oJlgo. ôcetuadas aquelas
~':''':':hl11:.IJJ:- li"'" In~I~O-; \'1 ~ VIII do ,In 2-l.. OI) c\~rCIClo regul...1r do p(lá~r de PolíCia

... I . cli"IlLar ..l:> pl..:naltdade~ por mln.I\.:6~3 prC:H:ita:i nc:.tc: lt.lJlgO. ,;om exceção
':_"::':"::J.- :..:iJ':"lO<.ltl;J;' :10':' mCl':i0S \·11 >.l \'111 Jl,.' JI1 .:...:.. nl'tllkJr..io .,:: mir:lIores e
.'"7 ..·..;:.lJanJ., J' :l111ltJ:- LJur..· aphJ.:J.f.

Essa moVlll'àO com:spondeu ao desejo, generalizado, de
reformular as funções do Municlpio no Sistema NacIOnal de Trârumo. conferindo-lhe
rrwores responsabilidades. de acordo com o ideârio da descenttalização admmistrativa e

da autonomta dos entes federativos, presente na atual ConsntUIção.

~'-Llll/.:H ., f1l\..': ·L- ::n1I'iSilO .Jt: :-1\1,J..:m.:~ ~ i1.J:J\.\ :-rljQUZlGOS pelos
.• ~:"~ ~!J:l'fll,·(,·r:.·'.. 'U i'~lil ..ua l..ar::J.";~ ~t:('rJ,' ..:~'m" ... :>:.J::'~j;::":IJ0 r.\\ m ':'0. J1em

.•.:.:r ..{"I(l/p ':<J.1nõ() '\lj/~ItJd(,l. :b .lc6cs ~:irl!cltÍl:~~ J(l$ ;1r.:Jt\~ J!Tti)f~malS :t1Cats:

Embora o legIslador tenha agido com boa intenção de propósitos,
procurando estabelecer nma divisão racional de atnbuições, observo.,..., no pratica, que

havia grande confusão em tomo da.. competências que se quis atribuir a Estados e

Mumcipios no campo da imposição de multas.

A solução encontrada pelo CONTRAN fOI editar uma resolução

instituindo a tabela de distribUição de competência dos órgãos executtvos de trànslto, Ali~

elencou~se todas as, infrações previstas no Código. com os respectivc·s responsáveis pela
sua fiscalização e punição - Estados, Municípios ou ambos.

m'Dctt:' .l'''~ "r:.::.w...
1",:>1\.1- ,I ..vn1'lltü,j.: '-1M l..;r':UnS~i1~"'ll

• ·.c:~utar l ih~ahzat::lo ·.:;e ·:;.mSHO Jutuar ... ,:,olJ..:ar .l:i medidas
-_ ..... ':-;J!J\..l":\ ";..lt\l\t'l> jJor :mraCÔ~$ ..;e .::rcUla~iio. ~~lJCIOnamenW -: ~arada

~':~'.I~l.b IC\h: l. olQ120. :10 ~xerCIClo r~2U13r 1.l<J P')a~r Je !-'nllCl3 iJ~ "'dn:illo.

:: . :Dlh.:ar~ Dcnal1daae~ ..1.: ~ll\ertenc:a Dor ~:5cnt(j t: multa. ;:lor mrrações de
":lrcuI3c:iO. r:),JCIOnamenw c: parada preH:ítas neste Codigo. nomicando os mfratores e
mecadando as multas que aphcar:

Uma rapída letnrra do documento. no entanto. pode mostrar que
05 critérios adotados par.:1 a repartição não foram muito rigíd05. Não raro, sem motivo

aparente. colocam~se ínfrações de natureza similar em diferentes alças de atuação - mna

na municipal, outra na estadual.

PROJETO DE LEI N!!. 782, DE 1999
\ Do Sr. Ursicino Queiroz)

Conseguíu~se estipular fomalmente quem deve agir em cada

circunstância mas faltou garantir por inteiro a lógica da. distribuição de competêncías

proposta pelo legislador.

Institui o dia 2 de julho como Dia da Libertação do Brasil.

{ÀS COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E OE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

Nossa intenção é dar um passo adiante para !'.anar esse problema.

Julgamos que vários municípios possuem condições para exercer a fiscalização de trânsito

por completo. não somente aquela relacionada à circulação. estacionamento e parada.

o ('<Jngresso Nacional decreta:

Mais do que oferecer parte da fiscalização das infrações de

trânsito para a munícipalidade. estamos propondo a sua total assunção pelo órgão

executivo de trãnsito local. Tetminariam. aí. as dúvidas e queixas existentes qua.nto ao
quadro arual.

A.n 1'"' Fica msrituido o Dia da Libertação do Brasil. a ser celebrado como

data histonca naCIOnaL em todo t' territono brasileiro. anualmente. no dia: de julho

~n E:ita leI entre em vigor na data de .,ua publicação
Obviamente. havera diversos muníclpios incapazes de exercer a

atribuição que pretendemos lhes conferir. ~esse C3S0~ a propo5ta contempla a

possibilídade de delegarem~na aos DETRANs. conforme convénío.
Jl'STIFIC,.\Ç,.\O

Conquanto seja imponante encerrar a pendêncJajunsdJcional hoje

eXÍsteDte. mais relevante nos parece dar coesão ao sistema de fiscalização de trãns:ito~

comprometIdo pela limitação de competências que. se possibilitou» lDgre>SQ municipal

na tarefa de controle das lIlftaç5es, dificultou. operacIonalmente. a purução dos infratores.

"Era nos dois de julho A pugna imensa

travara-se nos cerros da Bahia.

Uma vasta mortalha em Pirajá.

o anjo da morte. palido. cosia

omundo perguntava, erguendo um grito:

- Qual dos gigantes mono rolará?"

Como um pedaço roto do infinito

'Seste lençol tão largo. tão extenso.

Essas os razões pelos quais apresentamos ~l1VlL

,9/J"'\ de 1999.Sala das ses] em 21 de

t.,oMarcelo TeixeIra

.. , H;hl.\~ .\,()( I1 \IH \\t.\.\I.Pt. \'1-1.\
I ()()ROf'.\~ \tl Uf t:-- n 1'0... 1 EGbt.\' 1\ lI'" - I d)(-

LEI \" 9.503. DE:3 DE SETE:\IBRO DE 199-

INSTITUO CODIGO DE TRAI\S!Tu BRASILEIRO,

A pergunto ao flual da primeira estrofe de ODE AO DOISUE JULHO. do

nosso poeta maíor. Castro Alves. foi respondida., após encarniçada luta entre brasileiros e

portugueses. que. naquele momento. representavam a tirania e a liberdade. Venceu a

liberdade.

CAPIIl'LO 11
Do SIstema >':aclonal de Trãnslto

Nesta data. as tropas portuguesas foram. definitivamente. expulsas do Pais.,

encerrando..se o jugo colonial.

SEÇÃO II
I)a l tlmp051ção e da Compelenc13 do Sistemas ~aclonal de Trãnslto

Em EFEMERlDES BRASILEIRAS, do Barão do Rio Bronco, lê-se. na

data de ~ de julho de 1823, "Evacuação da cidade da Bahia (Salvador) pelas tropas

ponuguesas e entrada triunfal do exercito braSileiro sitiador"'
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Independente de Portugal. desde i de setembro de 18::. ('I Brasil ainda nào

na\13 conquistado 'iua mdependêncla lotaI. pela presença hostil das tropas ponuguesas em

tenitono baiano. Inclusi..e travando combates \ talentos. ale': de Julho de 18::3

E rJ.m hislonco que as tropas Donu~JUesas sediadas na Bahia. sob o comando

do General Madeira de \1ello. não reconheciam a nossa proclamação de independência. Foi

necessario combate-Ias. de modo heroico. durante quase um ano O Brasil não contava.

ainda. com exercito organizados. tendo de recorrer a chefes militares estrangeiros. que. com

as torças militares brasileiras de terra e mar. cercaram as tropas portuguesas ate sua rendição

final. em 2 de julho de 1823

Na verdade. foram os baianos que resistiram ao domínio português. mais

bravamente. e conferiram toda a glória ao chamado Exército Libertador.

Figuras heroicas se revelaram. durante os combates. as mulheres Maria

Quiteria e Joana Angelica. o corneteiro Luiz Lopes. João das Botas e tantas outras

personalidades que engalanam a galeria dos heróis brasileiros

Aquilo que se concretizou. no resto do Pais. com a grito do Ipiranga. a

Bahia teve de consolidar com o sangue dos nossos avós mortos n~ guerra,

Sendo de comemoração local. o 2 de Julho e a maior festa cÍ\,ica com

participação do pO'VD. em nosso Pais,

E o dia da Independência da Bahia - é a consolidação da Independéncia do

Brasil. dai este tàtD hístonco ultrapassar as fronteiras estaduaís e regionaIS

~a verdade. nesta data. o Brasil de libenou do jugo ponuguês

Dal ...' PllH) balanl.) ~debrar o : de iulho ..:omo Dia da IndependêncIa da Bahía.

~tas tal fato nistori~o ultrapassa. e multo. as fronteiras estaduais e regíonals :\essa gloriosa

üta. atinaI.. ' Bra::.u t~'1 hbenadl) uetinni... ameme do lugo portu~ué$

Ponanto. por dever de justiça CJ\1ca. ha que se celebrar o : de julho. em todo

\) territono Í'raslleiro 'esse dia. em 1823. consolidou-se. verdadeiramente. a nossa

mdependencla pohtica consumou~se nossa libenação Esse fato mstonco precisa ser

conhecido. reverenciado e comemorado. não apenas pelos baianos. mas por todos os

brasileiros.

A proposta deste Projeto de Lei visa. assim. preencher um", .mpvniJú.....

inj.Jsta lacuna no nosso calendàrio civico. Não se [rata de criar um feriado nacional. mas sim.

uma data hisrorica nacional, justa e oportun~if~nte. farà com que os brasileiros

não apenas conheçam. re~erenciern e,·c6memorem a data de nossa libertação nadonal. mas

sobretudo reflitam sobre' ideais e conceitos de independência e de libenação. Se a

independência conduz a autonomia. a libenação conduz à soberania e ã liberdade.

, '~s~a dasse~em 29 de Abril de 1999.

.\."\.J ""'-J
'Deputado uRSlé~Q1.!j;:moz

'I,

PROJETO DE LEI N2 783, DE 1999
( Do Sr. Ricardo Izar )

Acrescenta paráqrafos ao art. 6g, altera o art. ag da Lei ng
7.990, de 1989, e altera o art. 2Q da Lei nQ 8.001, de 1990, que
"define os percentuais da distribuiçlo da compensaçAo financeira
de que trata a Lei nQ 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e di
outras providências 11 •

(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇlO (ART.
54); E DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (ART. 54) - ART.
24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. )0 - O anigo 6° da Lei n° 7.990. de 28 de dezembro de 1989
passa a ter os seguintes parágrafos:

"Art. 6° - A compensação fmanceira .

Parágrafo Primeiro - Para as substâncias minerais listadas
no Art. I° da Lei nO 6.567 de 24 de setembro de 1978, com a redação dada pela
Lei n° 8.982. de 24 de janeiro de 1995. bem como para o calcário usado na

indústria de cimento, cal e cargas. o cálculo da compensação financeira pela
exploração de recursos minerais incidirá sobre o valor estipulado nos
parágratos seguintes para a rocha insSIU1, cuja caracterização será estabelecida
em portaria pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.

Art. :0 .• .1 paragrato i". do artigo 2° da Lei n' ~.OO1. de 13 de
março de Iqqn. passa a vIgorar com nova redaçào dada ao InC1SO 11 e a inclusão
do inCISO V:

"Art. 2°· Para efeito de cálculo .

$ 1° . O percentual de compensaçào ..

I· minério de a1uminio ..

11- ferro. fertilizantes. carvão e demais substâncias minerais:
2% (dois por cento I. ressalvado o disposto nos incisos [V e V deste anigo.

111- pedras preciosas ..

IV-ouro .

V-as substáncias minerais listadas nos incisos l. [I. III e IV
do artigo I° da Lei n" 6.567 de 24 de setembro de 1978, com a redação dada
pela Lei nO 8.982. de 24 de janeiro de 1995: 1% (um por cento).

Art. JO - Os itens l. II e m. do parágrafo 2°. do Artigo 2°. da Lei
n" 8.001. de 13 de março de 1990. passam a vigorar com a seguinte redação:

·'Art. 2° - Para efeito de cálculo ..

& 2' • a distribUição da compensação .

[ - ISO" 'qumze por cento) para os Estados e do Distrito
Federal:

11- 50% (cinqüema por cemo') para os municipios:

111· 35% (trinta e cinco por cento) para o Departamento
:'-lacional de Produção Mineral· DNPM.1Jue~estinará 2% (dois por cento) à
proteção ambiental nas regiões mineradores.-poJ'-.!ntennédio do Instinno
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovávels~. ou de outro
órgão federal competente que o substituir."

Paragrafo Segundo- A compensação tinanceira pela
expioração de recursos mmerais para água mineral, tenuaL potável de mesa e
agua para tins balneários. será medida pela vazão. cujo valor \. está
estabelecido em 30 vezes a expressão monetária UF[R por metro cúbioo.
cabendo ao Depanamento Nacional de Produção !"1ineral. trinta dias após
a publicação desta Lei. proceder a regulamentação através de portaria
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Paràgrafo Terceiro - A compensação fmanceira pela
exploração mineral para as substancias minerais listadas no An. I ° da Lei nO
6.567 de 24 de setembro de 1978. com a redação dada pela Lei nO 8.982, de
24 janeiro de 1995. será calculada com base em:

1- 3 vezes a expressão monetária UFIR por metro cúbico
para as substâncias minerais listadas no inciso I da Lei referida neste
paragrato:

li- 5 vezes a expressão monetária UFIR por metro cúbico
para as substâncias minerais listadas nos incisos lI, me IV. ressalvado os
calcarios empregados como corretivo de solo na agricultura e cargas que serão
calculadas com base em 2 vezes a expressão monetária UFIR por tonelada.

Paragrato Quano- A compensação fmanceira pela
exploração mineral para o calcário usado na indústria de cimento e cal sera de
: vezes a expressão monetaria UFIR por tonelada

Paragrafo Quinto- Os valores encontrados para a
.:ompensação financeira pela exploração de recursos minerais para as
5ubstancias explicitadas nos paràgrafos terceiro (incisos I e III e quano, serão
acreSCIdos de vinte por cento ou subtraídos da mesma percentagem.,
dependendo das condições e localização dos jazimentos: cabendo' ao
Depanamento Nacional de Produção Mineral. trinta dias após a publicação
desta Lei. proceder a regulamentação através de porTaria

Art. 4° - O não cumprimento do pagamento da compensação
financeira pela exploração de recursos minerais conforme disposto no Art. 3°
da LeI n' 8.001. de 13 de março de 1490. que da nova redaçáo ao Amgo 8° da
LeI n° 7.990. de 28 de dezembro de 1989. SUjeitara o inadimplente à mclusão
do débito na Olvida AtIva da União. corrigido pelos indices oficiais e
pagamento das muItas devidas.

& 1° - Apos o 3° mês, e não havendo o cumprimento do
disposto neste anigo. sera notificado que terá seu débito incluído na Divida
Ativa da União.

& 2° - A penalidade de multa é de competência do
Depanamento Nacional de Produção Mineral.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

JrSTlFICATIVA

1- A Lei n° 8.001. de 13 de março de 1990, que defme os percentuais da
distribuição da compensação fmanceira de que trata a Lei n° 7.990. de 28 de
dezembro de 1989. instituiu a seguinte dístribuição da compensa<;ão financeira
pela exploração de recursos minerais:

- 23°10 - para os Estados e Distrito Federal:

-!15°. - para os Mumcípios. e

-12%- para'll'Depanamento NaCIOnal de Produção Mineral que destinara
2% (dOIS por 'tentol a proteção ambiental nas regiões mineradoras. por
mtennedio do Inslltuto BrasileIro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renovavels. O aumento da panicipação do Depanamento ~acional de
Produção Míneral no rateIO fmal da distribuição da compensação fmanceira
pela exploração de recursos minerais vem fazer justiça ao órgão responsável
pela gestão do patrimonio mineral brasileiro. Como autarquia. o Depanamento
Nacional de Produção Mineral depende fundamentalmente desses recursos para
fazer frente a todas as obrigações que o Código de Mineração lhe atribui. Sem
os recursos suficientes com vem ocorrendo. não pode haver fiscalização

conseqüente e o preJuizo é de toda Nacão que. como proprietária dos recursos
mmerais. não pode dispensar uma administração eficaz para o setor. Assim. o
aumento proporcionado pela elevação do percentual de 10% para 33% deverão
ser aplicados na reaparelhagem e modernização do órgão, tomando-o presente e
atuante para o cumprimento de seu importante papel constitucional.

2- É importante ressaltar que a nova proposta de distribuição dos
recursos originados da compensação financeira, pouco vai alterar a arrecadação
fmanceira dos municipios. Estudo realizado em 1996 pelo DNPM, revelou que
apenas 647 mJ!!IÍcipios receberam a compensação financeira., destes, 64%
receberam menos de um salário mínimo por mês; 16% entre um e CÚlCO
salários mínimos por mes, 14% entre cinco salários mínimos e RS 5.000,00 por
mês: 3% entre RS 5.000,00 e RSIO.OOO,OO por mês; 1% entre RS 10.000,00 e
RS 20.000,00 por mês.

3- Ao propor que a Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais para água mineral, termal, potável de mesa e água para fins
balneários seja baseada na vazão registrada em equipamento de medição na
fonte, pretende-se corrigir uma aguda distorção aos produtores destes bens
minerais. A incidência da compensação financeira sobre o faturamento liquido,
como estabelece a legislação atual, na verdade. recai também sobre a
embalagem ( copos. garrafas, garrafões, etc.) e não sobre o produto mineral, o
que onera sobremaneira o produtor. Estabelecer um valor que reflita o valor de·

fato da água, sem o custo da embalagem. é um ato de justiça aos produtores.
Inclui-se também o estabelecimento de um valor referencial para as águas
termais consumidas nos balneários, já que, pela legislação atual. é praticamente
impossível defrnír-se valores pelos quais possam incidir a compensação
fmanceira.

4 - Os agregados para a indústria da construção civil, basicamente
areia e rocha bntada., rochas calcárias, argilas vermelhas para cerãmica
estrutural como telhas, tijolos e manilhas constituem hoje um dos mais
importantes segmentos do setor mineral. Considerados como produtos mínmlis
básicos para a indústria da construção civil , além da sua reconhecida
importãncia como elementos estruturais para a construção, é bastante visivel a
veincuIação destes bens minerais com os demais· itens considerados defmidores
da qualidade de vida como a alimentação de moradias com os demais itens

~onslderados detinidores da Iconstrução de sIlos e armazens para os programas
de abastecimento I. ;aude I construção de ;lstemas de captação. adução,
tratamento e distribuição de agual. educação I.edificios e equipamentos
escolares), transporte (rodovias, vias públicas, ferrovias, hidrovias, portos,
aeroportos. pátios e estações).

5 - Sendo indispensável á melhoria da qualidade de vida da
popuIação. qualquer acréscimo no preço fmal encarece obras públicas e
privadas, prejudicando politicas de alto cunho social como transporte,
saneamento básico, habitação, saúde e educação. Como. também., são muito
utilizados pela popuIação de baixa renda nas auto-construçõcs e mutirões, um
custo maior desses minerais penaliza ainda mais quem já tem grandes
dificuIdades de aquisição de moradia Em uItima instância significa que menos
metros quadrados de habitação popuIar serão construidos.

6 - Desta fonna. com a redução proposta do percentual da
compensação e definicão de valores referenciais para as substancias minerais
de uso imediato na construção civiL bem como aquelas regidas pela Lei nO
6.567 de 24 de setembro de 1978. e ainda o calcário para a indústria de
cimento.cargas e cal. pretende-se estabelecer um valor referencial para a base
de ~àlculo. ,lgnificallvamente menor do que o valor de venda. Em
conseqüência produtores desses bens minerais que. na grande maioria, são
pequenos prodUlores que acabam tendo um custo em tennos de compensação
tinancerra. rnlllor do que grandes produtores de minerais. como minério de
ferro. aJummio e outros. Além úisso. por constituírem-se nos produtos minerais
básicos para a composição da "cesta básica" da indústria da construção civil ,
ao se permillT a redução do custo desses insumos. não há dúvidas de que tal
medida conmbuira indiretamente para a redução do mvel de desemprego do
paIs. pOIS a mdusma da construção CIvil é uma das principais geradoras de
emprego denrre os segmentos económlcos.

7 - As rochas calcárias usadas como corretivo de acidez dos solos
são fundamentais para o aumento da produtividade da agricultura brasileira.
cuja importânCia em temos de carrear divisas fortes, para o pais e manter um
grande contingente humano no campo é inquestionável Qualquer awnento de
custo para a agricuItura tem conseqüências graves e ao aumento do custo do
calcário agncola tem repercussões ainda graves, pois o agricultor deixa de
corrigir o solo. o que acaba diminuindo o efeito dos fertilizantes, acarretando
perda de produtividade. diminuindo as colheitas, aumentando o custo dos
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alimetos e diminuindo a renda do país. São justificativas mais do que
suficIentes para que este produto mineral tenha percentual da compensação
fmanceira reduzido.

8 - Dentro desta perspectiva, ao se propor um valor nominal
significativamente menor do que o valor de venda, o custo final para o
agricultor será menor, incentivando-o a proceder a calagem do solo e
aprimorando sua agricultura Como no caso d!JS produtores de agregados para a
construção civil, far-se-á também, justiça aos produtores, pois, além de serem,
na maioria pequenos produtores, existe a dificuldade de sua produção ser
sazonal, concentrando sua vendas em um periodo curto.

Sala das Sessões. em 29 de abril de 1999

/.~
Deputa Federal
RIC IZAR

I)

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃODEESTVDOSLEGISLATIVOS-CeDI'

LEI N° 6.567, DE 24 DE SETEMBRO DE 1978

DISPÕE SOBRE REGJME ESPECIAL PARA
EXPLORAÇÃO E O APROVEITAMENTO DAS
SUBSTÂNCIAS MINERAIS QUE ESPECIFICA E DÁ
OUlRAS PROVIDf:NCIAS.

~. 1" - Poderão ser aproveitados pelo regime de licenciamento, ou de
autonzação e concessão, na forma da lei:

I - areIas. cascalhos e Saibros para utilização imedialll na construção civil. no
preparo de agrega~os e argamassas. desde que não sejam submetidos a processo
mdustrlal d, benefiCIamento. nem se destinem como matéria-prima a indústria de
transformação;

TI - rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para
paralelepipedos. guias, saJjetas, moirões e afins;

TIl - argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelba:
IV - rochas, quando britadas para uso imediatd na construção civil e os

calcários empregados como corretivo de solo na agricullill'i
*Artlgo. "caput", com redação dada pela lei nO 8.982. de 2-1 OI '1995.

Paragrafo Unico. O aproveitamento das substânciàs minerais referidas neste
artigo fica adstrito a :irea máxima de cinqüenta hectares.

* Parágratõ acreSCido pela LCI n" 8.982. de 2./01 1995.

LEI :"10 ;.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

INSTITUT. PARA OS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL E
MUNlCiPIOS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO
RESL1.TADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU
GAS :-lATURAL. DE RECURSOS HIDRICOS PARA FINS
DE GERAÇÃO DE ENERGL-\ ELETRICA. DE
RECl'RSOS \1.lNERAlS EM SEl"5 RESPECTIVOS
TERRITORIOS. PLATAFORMA CONTINENTAL. MAR
ITRRITORIAL Ol' ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. E
::lA Ul'TR-\S PROVIDENCIAS.

_ -\.n. 6" - -\ compensação financerra pela exploração de recursos mmerais. para
:ms de aproveitamento econômico. ,era de ate 3% ltrês por cento, sobre o valor do
tàturamento ltqutdo resultante da venda do produto mmeral. obudo apos a ultima etapa
do processo de benefiCIamento adotado e antes de sua transformação industrial.

§ 1° IVetado!.
§ 2' (Vetado):
[- (vetado):
II - (vetado);
m-(vetado).

*}I.' (Vetado,:
I - ,velado):
II - (vetado);
III - \vetado).

..........................................................................................................................
Ar!. 8' - O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Le~

inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gãs
natural será efetuado, mensalmente, diretamente aoS Estados, ao Distrito Fedem!, aos
Municipios e aos órgãos da Administração Direta da União. até o último dia útil do
mês subseqüente ao do fato gerador, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de
divida e no quadro permanente de pessoal.

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no "caput" deste
artigo implicara correção do débito pela variação diária do Bônus do Tesouro Nacional
_ BTN. ou outro parãmetro de correção monetária que venha a substimi-lo. juros de
mora de ['~ lum por centol ao mês e multa de 10% (dez por cento I aplicave1 sobre o
montante tinal apurado.
.....u ••••••••••••••••••••••• .

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

LEI N° 8.001. DE 13 DE MARÇO DE 1990

DEFP.-<'E OS PERCDiTl"i\lS DA DISTRIBUIÇÃO
DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE
ffiATA -\ LEI :'-j" ~ 990 DE 28 DE DEZEMBRO DE
.-'89. E DA \)l'TRAS PROVIDE~ClAS.

-\.n. 2" - Para deIto do calculo de compensação financerra de que traIa o an. 6°
da LeI n~ - 990. de 28 de dezembro de I'189. entende-se por tàturamento liquido o
total das receItas de vendas. exclUldos os tributos mCldentes sobre a comercialização
do produto mineral. as despesas de transpOne e as de seguros.

~ I" O percenrual da compensação. de acordo com as classes de substincias
rmneralS. será de:

[- minerio de alummio. manganês. sal-gema e potássio: 3% (três por cento);
II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por

centol, ressalvado o disposto no inciso IV deste artigo;

íII - pedras precIOsas. pedras coradas laplllávels. carbonados e metais nobres:
0.2% {dois décimos por cento I:
. N - ~uro:. I% (um por cento), quando extraido por empresas mineradoras,
Isentos os ganmpetros.

§ 2" A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita
da seguinte forma:

1- 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal:
11- 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municipios;
TIl- 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional de Produção Mineral

- .DNPM. que destinara 2% (dois por cento) a proteção mnbiental nas regiões
mmetadoras. por intermedio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais RenovavelS - IBAMA, ou de outro órgão federal competente, que o substiutir.

An. 3' - O ano 8" da Lei n' 7.990. de 28 de dezembro de 1989. passa a ter a
seguinte redação:

. . ". \no 8" - O pagamento das compensações financerras previsras nesta
LeI. mcluslve o da indemzação pela exploração do petróleo. do xisto
betutnmoso e do gas natural será efetuado. mensalmente, diretamente aos
Estados. ao Distrito Federal. aos Municipios e aos órgãos da Administração
Drreta da União...a~ o último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador,
vedada a aphcaçao dos recursos em pagamento de diviaa e no quadro
pennanente de pessoal.
.. . Paragratb unico. O não cumprimento do prazo estabelecido, no
capm .leste aI1lgo unplicara correção do débito pela vanação diliria do

Bônus do T"souro Nacional - BTh. ou outro parâmetro de correçã()
:n~ne:[ana tlue \enha a 5ubstltuJ-lo. Juros de mora de: : t)" t um Dor cento) ao
:nc':S ~ -nUJ[3 je :dO I) I dez ::lor ~emo I 3piica\el :-oore li montante final
"purado.

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

PROJETO DE LEI N2 784, DE 1999
( Do Sr. Dr. Hélio)

Institui declaração neo-natal e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 345, DE 1995)
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o Congresso Nacional decreta: Cremos que a nossa proposta será bem-recebida pelos ilustres

pares. e para ela conto com o apoiamento necessário.

Art. l' - Os estabelecimentos hospitalares que praticam a

opstethcla emitirão oeclaração nep-natal.

Sala oas Sessões. em 28 de aonl de 1999.

Art. 2" - A declaraçãp terá validade como certidão de

naSCimento pelo prazo de tnnta dias.

Art. 3° - Esta declaração servirá de instrumento legal para troca

defin~iva e gratuita da certidão de nascimento definitiva junto aos cartórios de

registro.

Art. 4' - A declaração. que será objeto oe regulamentação com

formulário padronizado, conterá todos os dados necessáhos á Identificação do

recém-nato. especialmente:

a)nome da cnança;

b)nome dos pais:

c)tlpo e fator sangüíneos:

dia data, a hora e o local do nascimento;

e)nome do estabelecimento onde ocorreu o nascimento;

fla assinatura do diretor responsável pelo estabelecimento.

Art. 5' O diretor responderá civil e criminalmente pela

veracidade dos dados apostos na declaração.

Art.6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N2 785, DE 1999

(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Dispõe sobre a dispensa de expedição de precatórios aos
pagamentos de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Federal,
Estadual e Municipal_

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Independem da expedição de precatórios os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal. Estadual ou Municipal. quando de

pequeno valor e decorrente de sentença judicial transitada em julgado. .

Art. 2' Considera-se de pequeno valor o pagamento que

não uitrapassa a alçada dos Juizados Especiais prevista no art. 3°, I. da Lei nO

9.099/95.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publlcaçlo.

JUSTIFICAÇÃO

Urge a necessidade de regulamentaçáo do nóvel § 3', do

art. 100, da Constituição Federai, que retirou da obrigatoriedade de expediçlio de

precatór.os aquelas decisões judiciais trans~adas em julgado contra a Fazenda

Federal, Estadual ou Municipal quando de "pequeno valor".

Compatlvel com essa regulamentação será a definição de

pequeno valor que se pode encontrar na Lei n' 9,099/95, que e',tabeleceu os
cmérios e a alçada dos Juizados Especiais, cujo escopo inclui a simplicidade,

economia processual e celeridade.

Essa solução parece mais consentânea com a díspensa

constitucionai dos precatórios, escapando da fixaçlio de valor numérico

especifico - art. 128 da Lei nO 8.213/91 - e admitindo sua flexibilizaçlio

, automãtica com eventual variação do parâmetro utilizado.

/'

Contando com o prestigioso apolo dos nobres Colegas,

invoco, ainda, seus ilustrados suprimentos para o aperfeiçoamento desta

proposta.

JUSTIFICAÇÃO

Até o presente momento as instituições hospitalares e

congêneres que praticam a obstetricia em todos os SêUS aspectos (da gravideZ. do

parto, e do puerpério) não têm tido a obrigação legal de emitir nenhuma declaração

de nascimento dos partos ocorridos em suas dependências.

A obngatonedade que a nossa proposta quer Instituir busca

não só dar condições de existênCia Juridica ao recém-nascido, como também fazer

com que os órgáos de saúde sejam compelidos a eirtirem declaração de

nascimento ocomdo sob sua resrnsabilidade. I
Por outro (ado, esta declaração seni.lrá para substituição

definitiva pela certidão de nascim~to junto aos cartórios de ~9istroS. Favorecendo,
pnncipalmente. as familias carente!!, que necessrtam da grat4fdade do registro de

nascimento e para que muitos recém-nascidos, desde logo, tenham seus nomes.

Proporcionará também. um controle estatístico preciso de celtas circunstâncias a

respe~o do número e da circunstância dos nascimentos e mprtes de crianças

ocorridos em todo o pais. 'j

Estabelece, ainda, que toda e qualquer (tieclaração falsa

constante da declaração sujertará o responsável pelo'estabeleclménlo a sanções de

natureza civil e penal.

Sala das Sessões. emi Cf de 1''': .'-

~"--
Deputado UBIRATAN AGUIAR

de 1999,
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LEGISLAÇÃO ANEXADA PEW AUTOR

CAPfTULQlI
Dos Juizados Especiaia Cíveis

Seção!
Da Competência

Art. 3' O Juizado Especial Cível tem competência para conci
liação, proce880 e julgamento das e811888 cíveis de menor complexida
de, B88im consideradlis:

I - as causas~ovalor não exceda a quarenta vezes o salário
mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso lI, do Código de Proces
so Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações p08sesBÓrias sobre bens imóveis de valor não
excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ I' Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seusjulgad08;
II - dos titulas executivos extrajudiciais, no valor de até qua

renta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § I' do art. 8'
desta lei.

§ 2' Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as
causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da
Fazenda Ptiblica, e também as relativas a acidentes de trabalho, a
resíduos e ao estado e capacidade das pesaoaa, ainda que de cunho
patrimonial.

§ 3' A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em
renl1ncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo,
excetuada a hipótese de conciliação.

Art. 4' É competente, para as causas previstas nesta lei, o
Juizado do foro:

1 - do domicilio do réu ou, a critério do autor, do 1oca1 onde
aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha
estabelecimento, filial, ag&1cia, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigaçio deva aer satisfeita;

m - do domicflio do autor ou do Ioca1 do ato ou iato, nas ações
para replU'llpio de dano de qualqullI' natureza.

Parágrafo 11nico. Em qu.lqur hip6tMe, poderá a açio Nr pro
posta no foro previato no iDciIo I deete artigo.

Seç40H
Do Juiz, doe ConciIiadorelI e doe Jufze8 Leigoe

Art. 5' O Juiz dirigirá o proceuo com liberdade para determi·
DIIras provas a seremproduzida, paraapreeiá-Iue para dareapeciaI
va10r la regru de experiAncia comum ou t6c:nica.

. Art. 6" ~ Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais
Justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigênciBll do
bem comum.

Art. 7' Os conciliadores e Juizes l~igos são auxiliares da Justi
~, r,ecrutados, os primeiros, preferentemente, entre 08 bacharéis em
direl~, e .os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de
expenêncIB.

Par~grafo I1nico. Os :Juizes leigos ficarão impedidos de exercer a
advocacia perante os Jwzados Especiais, enquanto no desempenho
de suas funçlles.

Seção!!!
Das Partes

. ~ 8' Não poderão ser partes, no proce880 instituído por esta
lei, o meapaz,o prellO, 81 pes8D8I juridiC8ll de direito pliblico 8Il

emprea81 públicas da União, a mB88a falida e o insolvente civil. '

§ }' Somente BIl~~ capazes eerio admitida a pro
por açao perante o Jwzado Elpemal, excluidoa os celsionúios de
direito de pessoas juridiC8ll.

§ 2' O maior de dezoito anal poder' ser autor inde
pendentemente de assilUncia, inclusive para fins de conciliaÇão.

LEI N° 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dis õe sobre o valor do salário minimo, altera dispositivos das. Leis !'O 8.212 e
p nO 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras proVldinc,as.

O PRESiDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei'

Art l' ;m 10 de maio de 1995. aoes a aplicaçãO do reajuste prevIsto no § 3' do
art 29 da Lei nO 8.880. de 27 de maIo de 1994. sobre o valor de RS 70.00 ~setenta
re~lsl. o saláno minimo será elevado para R$ 100.00 (cem reais). a titulo de

aumento real.
§ 10 Em VIrtude do disposto no capul. a partir de l' de mai~ de 1995. o valor

diáriO' do salário minimo corresponderá a RS 3.33. (trés reaIs e trinta e trés
centavos) e o seu valor horário a RS 0.45 (qu~renta e cInco centavos).

§ 20. O percentual de sumento real ref8!'ido no caput aplica-se. iguslm:~4a:
benefícios msntidos pela PrevidênCia SOCIal nos termos da LeI rf' 8.213. 21 e
. Ih de 1991 bem como aos valores expressos em cruzeIros nas LeiS rf's 8. 2 .'
J~2f3 ambas'de 24 de julho de 1991, sem prejuízo dos reajustes de que tratam o §
30 do ~rt. 21 e os §§ 3' e 4° do art. 29 da Lei n' 8.880. de 27 de maio de 1994..

Art. ,20. A La! n~ ô,2~: ::e:'~.:e :r.;:r.c ce ~9Si ;jassa a Vigorar :om as segUlnte~

alterações

"Art. 12 .
§ 40. O :;posentado pelo RegIme Geral de Previdéncia Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade. ficando sujeito às contribuições de que trata
esta lei. para fins de custeio da Seguridade Social.

Art·:·20:···A'~~~irib~í·Çi~'·d~'~~P~~9~d~:··i·~~i~sive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu
salário-d.contribuicão mensal. de forma não cumulativa, observado o disposto no
.rt. 28, do .cordo cOm a seguinto tabol.:
Salário de Contribuição Aliquota em %
até RS 249,SO S,OO
de RS 249.81 até RS 416,30 9,00
de RS41S,31 até RS S36,90 11,00
. .
Art. 29 .
§ 90. O .posentado por Idade ou por tempo de serviço pejo Regime G!,:,I de
Previdência Social (RGPS), que estiver exercendo ou que voltar a exercer atIVidade
abrangida por este regime e sujeita a salârio--base. deverá ~nquadrarwse na classe
cujo valor seja o mais próximo do valor de sua remuner.ação.
..............................................., .
Art. 31 .
§ 2". Entonde-se como cosdo de mão-de-obra.. colocação à disposiçio do
contratante. em suas dependências ou nas de terceiros, de $egurad~1 que rea1izO!'1
serviços continuos relaCionados direta ou indiretamente com II atividades n0nn8IS
da empresa, tais como construção civil, limpeza e conservaçio, manutençio,
vigilância e outros, independentemente da natureza e da forma de contrataçio.

§ 38, A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente uni elidida se for
comprovado polo executor o recolhimento prévio d.s contribuiÇÕeS incidlntos sobre a
remuneraçio dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondll1te lOS
serviços executados. quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
S 4°. Para efeito do panigrafo anterior. o cedente da mão.,j&-obra devera "'borar
folhas de pagamento e guia de recolhim.nto distintas para cada empresa tomadora
de $erviço. devendo esta exigir do executor. quando da quitaçio da notl fiscal ou
fatura. cópIa autenticada da gUia de recolhimento qUitada fi respectiva folh8 de
pag;:mento.

Art. 45 .
§ 10. No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados. o di~o di a
seguridade Social apurar e constituir seus créditos, pora fins de comprovação do
oxercicio de atividede. pora obtenção de beneficios, exlingue-se Im 30 (mia) anos.
§ 20. P.r•• opuração e constituição dos créditos a que se refore O parjgrofo antIIior.
a seguridade SoCIol utUizani como base di incid6ncio o valor da media ari1mética
simples dos 36 (trinfa e sois) últimos solários-de-contribuiçio do agurado.
§ 30. No caso de indenização pora fins do contagem reciProca de que lIa1am os arts.
94 e 99 do Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, a bl" de ind<lincia lOni a
remuneração sobre • qual incidem os contribuições plra o regime espocilico de
previd6ncia sociol • qUI estivlr filiado o interessado. conformo dispu_ o
regulamonto, observado o limite màximo previsto no Irt. 28 dlstalli.

:::. .i; :: .::xrglda Cel1ldão NegatIva ::Ie ::;'eolto ,CN81 -:;meC:C2 ceIo orgão
_....moerenre nos seguIntes casos'

§ 5;:O·p~0·;i~~~ijd~d~·d~··C~;;idã~ N~g~i,~~ de Débito (CNDi e ae 5 (SOIS) meses
contados da data de sua emissão. .

§·~:··N~·~~~·d~·P~~~i~;;;~~i·;:·~··C~rtjdi~·Neg.tiV. de Débito (CND) somentl ..ni
elr;tltlda ~_e~la~te a aprese!'tação de garantía, ressalvada a hipótese previst. nl
i! !nea a U\,I InCISO I deste ,;rtlgO. '

Art. i;:··· ·· ······· ..··················..·· '..
Pari~rafo único. ··Se~· ...~bi~·~·I··a ..·~~~;;~·~i~ ..d~ liminar nas ações rescisórias •

d
revIslonal. para sUIP.n~er a execuçio do julgado rescindendo Ou reviundo em ClIO
e fraude ou erro motlnal comprov.do. '

Art..··ii9:·····s~;;;~~i~··p·~~;.j···~~;··;;;~i~~id·~··ou. compon..da contribuiçio para a
S.e~undado SOOlol arrecadada polo Instituto Nocional do seguro Social (INS.S)
hlpotese d. p'l/Imento Ou recolhimento indevido. na
§ 1'. Admitir-se-á apenas o !,"stltuição ou a compensaçio de contribuiçio a cargo da
empresa, rocolhida 00 .Instituto Nacional do Seguro SoCIal (INSS), qUe. ,por ....a
~~~:;~~.010 tenho Sido ·transforid. 00 custo do bem ou serviço Oferecido •
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§ 2D
• Somente podem ser restituído ou compensado. nas contribuições liIrreêádadas

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valor decorrente das parcelas
referidas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta lei.
§ 3D• Em qualquer caso, a compensação não podera ser superior a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor a ser recolhido em cada competência.
§ 4°, Na hipótese de recolhimento lndevido, as contribuições serão restituídas ou
compensadas atualizadas monetariamente.
§ ~e. Observado o disposto no § 311

, o saldo remanescente em favor do contribuinte,
que não comporte compensação de uma !iÓ vez. será atualizado monetanamente.
§ 6°. A atualiução monetária de que tratam os §§ 4° e 5° deste artigo observam os
mesmos crttérios utilizados na cobrança da própria contnbuição.
§ 7°. Não sera permitida ao beneftciáno a anteclpaçào do pagamento de
contnbuiçóes para efeito de recebimento de benefícios."

Art, 3', A Lei n' 8.213. de 24 de julho de 1991. passa a vigorar com as seguintes
alterações:

'Art. 11 .
§ 3D

. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência SOCIal (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obngatório em relação li essa ativídade, ficando sUJerto as contribuições de que trata
a Lei n' 6.212. de 24 de julho de 1991. para fins de custeio da Segundaoe Social.

Art. 16 ..
I • o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancJpado, de qualquer
condiçio, menor de 21 (vinte e um) anos ou Inválido;
........................................................................
lIt - o lrmio não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido.

Art.18... .
â ~o Sememe coderão '::leneficiar-se do auxilio-aCloente 05 seguraaos incluídos nos
:r1CISOS I. VI e VJI do art. 11 desta lei.
§ 2°. O aposentado pelo RegIme Geral de PrevidênCia Social (RGPSl que
permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ela retomar. nio fará JUs a
prestação alguma da Previdência Social em decorréncia do exercicio dessa
atividade, exceto ao salârio-família, à reabilitação profissional e ao auxilio-acidente,
quando empregado.

Ãrt.. ·28..··Õ·~~i~;·d~·b~~~fi~·~··d·~··p;;~;~Çi~·~~ntinuada, inclusive o regido por norma
especial e o decorrente, de acidente do trabalho, exceto o salârio-família e o
salário-matemidade, será calculado com base no salário-de--benefício.

Ãrt:·34·:··N~·~i;;;;,~·d~·~~;;;;·d~·;;;j;·~~~~;ido beneficio, inclusive o d&corrente de
acidente do trabalho, serno computados:
I . para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salãrios-de-contribuição
referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela
empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades
cabíveis;
11 para os demais segurados, somente serão computados os
safãrios-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente
recolhidas.

Art. 43 ..
§ 1°. Concluindo a pericia médica inicial pela existência de incapacidade total e
definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

Art.. ··44..····A···;~~~~t;dOrt~··p~~··i~~~iid~~·:··i~c1usíve a decorrente de acidente do
trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do
$slilrio-de-beneficio, observado o disposto na Seção 111, especialmente no art. 33
desta lei.

Art:..4·8:···A··~;;~~~i~d~~ ..;;~~..id~d~···~~~ .. devjda ao !egurado que, cumprida a
carência exigkJa nesta lei. completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem,
e 60 (sessenta). se mulher.
§ 1°. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 (sessenta) e 55 (cinqüenta e
cinco) anos no caso dos que exercem atividades rurais, exceto os empresários,
respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a dos incisos I e IV ~ nos
incisos VI e VII do art. 11 desta lei.
§ 2'. Para cs efeitos do disposto no paragrafo anterior. o trabalhador ru,:,,1 deve
comprovar o efetivo exerciCiO de atiVidade ruràl., ainda que de forma desconttnua, no
penado imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por' tempo igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido.

Art. 55 ..
11I - o tempo de contribuiçlio efetuada como segurado facultativo;

Art...57..··Ã··~·~;;~~;·~·~j;ci~i·~~··d;~ki~, uma vez cumprida a carência exigida
nesta lei, ac segurado que tiver trabalhado sujeito a condiçóes especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade fi5ica, durante 15 (quinze). 20 (vinte) ou 25
(vin. e cinco) anos, conforme dispuser a Jei.

S"O .:. aCOll:emacona especIal, observaoo c ::ISQCS10 ~o ar. 33 desta leI. conSIstIra
';UrT"l: :ooenaa '11enSiil eau!vaJente a ":ooc,= :::em per camol co salano-oe-oeneiíclo.

§ '3° .~··conces5io da -·a·~~~~i~d;~~ esoecial deoenderá de comprovação pelo
segurado. perante o Instituto NaCional do Seguro Social (INSS). do tempo de trabalho
permanente. não ocasional nem intermitente. em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. durante o período mínimo fixado.
§.40

• O segurado dev"rã comprovar. alêm do tempo, de trab~lho, exposição aos
ag-entes nocivos químicos. físicos, b'iClógícos ou associação de 'agentes prejudiciais â
saúde ou à integridade fisica, pelo período equivalente ao exigido para i1 concessão
do beneficio. \
§ 5'. O tempo de trabalho exercid~sob condiçóes especiais que sejam ou venham a

. . • Ir consideradas prejudiciais à sa' de ou ã integridade física será somado, após a
:. relpectiv. conversão ao tempo d . trabalho exercido em atividade comum. segundo
critérios estabelecidos pele MinisttlHo da Previdência e Assistencia Social: para efeito
de éoncalsio de qualquer beneficio.

,,; e". É vedado eo 'egurado apos,ntado. nos termos deste artigo, continuar no
. .-xercício de atividade ou operações que o sujeitem aos agentes nocivo!S constantes
da relação referida no ar!. 58 deste i.i.

Art~··61"."·O·~~~iii~:d~~~~:·;~~·,~~i~~··~'d~~;.;.~ntede acidente do trabalho. consistirá
numa renda mensal correspondente a 91 % (noventa e um por cento) do
salâno-de~beneficlo. observado o disposto na Seção 111. especialmente no art. 33
desta leI.

Art. 75 O ·~~I~~'~·~·~~~i·d~·P~~~ã~ 'p~'~ mone. inclusive a decorrente de acidente do
trabalho, consistira numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do
salãrio-de-beneficio, observado o disposto na Seção 11I, especialmente no art. 33
desta lei.

Art, 77 A'p·~~sã~·;;~~··~·~·rt~·..·h~~~~dO mais de um pensionista, serã rateada entre
todos em parte iguais,
§ 1° Reverterá em favor dos demaiS a parte daquele cujo direito ã pensão cessar.
§ 2°. Apane individual da pensão extingue--se;
1- pela morte do pensionista:
11 - para o fiiho, l! pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela
emanCipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de Idade. salvo se for Inválido;
1lI. para o pensiOnista invãlido. pela cessação da invalidez.
§ 3° Com a extinção aa parte do último oens\omsta a pensão ext,"gulr-se~a.

Ãrt..·ã6..··0·~~;iú~~~;d·~~t~·~~~·;;~~~did~:,.~~mo IndenIzação. ao segurado quando.
após a consolidação das lesões decorrentes de aCidente de qualquer natureza que
impliquem em redução da capacidade funCional.
§ 1° O auxilio-acidente mensal e vitalíCIO corresponderá a 50% (cinqúenta por cento)
do salãrio-ae-benefic/o do $egurado.

Art, 101'~' O segurad~ ~;;;·gQ~~·de auxilio-doença, aposentadoria por invalidez e o
pensIonista Inválido estão obrigado!. sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-!ie a exame médico a cargo da PrevidênCia Sodal. processo de reabilitação
profiSSional por ela prescrito e custeada. e tratamento dtspensada gratuitamente.
exceto o Cirúrgico e a transfusão de sangue. que são facultativos.

Art. 124 'T' ..

11 - maIs de uma aposentadona

IV - saJáno-maternrClaae e auxliio-aoenca:
V - maIs de um auxilío·aclOentE .
VI - mais de uma pensão deixada por conJuge ou companl1elro. ressalvado o direito
de opção pela mais, vantajosa.
Parágrafo unico. E vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com
qualquer beneficio de prestação continuada da PreVidência SOCial, exceto pensão por
morte ou auxílio-acidente.

Art..·12·à·:··A~·d~m;~·d·~~·j~di~·i~i~·q~~·ii~~~~~·por objeto as questões rfllQuladas nesta.
lei e cujO valor da execução, por autor. não for supenor a RS 4.988,57 (quatro mil,
novecentos e oitenta e Oito reais e cinqüenta e sete centavos), serão isentas de
pagamento de custas e quitadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto
nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.

Art..·;·42·.. ··P·~·~··~·~·~·çi~~~·d~··i~~~rii~'~~·p~~~idência Social Urbana, até 24 de julho de
1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdéncia
Social Rural, a carência das aposentadorias por idade. por tempo de serviço e
especial obedecerá â seguinte tabela. levando~se em conta o ano em que o segurado
implementou todas as condições necessárias à obtenção do beneficia:
Ano de Implementação Meses de Contribuição

das condições exigidos

1991 60 meses
1992 60 meses
1993 66 meses
199472meses
1995 78 meses
1996 90 meses
1997 96 meses
1998 102 meses
1999 108 meses
2000 114 meses
2001 120 meses
2002 126 meses
2003 132 meses
2004 138 meses
2005 144 meses
2006 150 meses
2007 156 meses
2008 162 mese.~•.
2009 168 meses
2010 174 meses
2011 180 meses

~~~1~~ P~~~~~~:d~~~~~~~o:l~udaad~~~~~~:~~~:~ol ~~~~:t~~~ i~~:~g~rr:
VIJ do 5rt. 11 desta lei, pode requerer aposent5doris por idade, n-O valor de 1 (um)
salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta
lei, desde que comprove o exercicio de atividade rural, ainda que descontinull, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. em número de meses
idênticos à carência do referido beneficio."

Art. 4°. ::: ª§ 4
0 9 : 0 do ar. - .. :12 LeI r.~ e666 :e:" ::e ~ünrc as ~993 passam a

vIgorar :::orr: a seguinte reaação

"Art. T~ " "." " " .
§ 1°. A inadimplência do contratado com referênCia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento. nem poderá onerar,o objeto do contrato ou restringir a regularizaçio o o
uso das obras e edificações~ inclusive perante o registro de imôveis.
§ 2'. A Administração Pública responde solidariamente com o centratadc pelos
encargos previdencíârios resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31
da Lei n' 6.212. de 24 de julho de 1991."

Art, 5', O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará a partir de 60
(sessenta) dias e concluirá no prazo de até dois ancs. a contar da dala da
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publicação desta leI. programa de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Sociai. concedidos com base em tempo de exercício de
atividade rural a partir da data de vigência da Lei n' 8213. de 24 de Julho de 1991.
a fim de fazer diligências e apurar fraudes. irregulandades e falhas existentes.

§ 1'. Fíca autorizado o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). para os fins do
disposto no caput deste artigo, a efetuar contratação de pessoal por tempo
determlnaoo. mediante contreto de locação de serviços. até o limite de 865
prestadores de serviço. pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. e a prorrogar em
até 18 (dezoito) meses as contratações celebradas com base no § l' do art. 17 da
Lei n' 8.620. oe 5 ae janeiro de 1993. para a ccnsecução aos fins nele orevlstos.

§ 2'. Aplica-se o disposto nos §§ 3' e 4' do art. 17 da Lei n' 8.620. de 5 de janeiro
de '993. ás contratações de que trata este artigo.

Art. 6°. No orazo de 30 (trinta) dias a contar da vigência desta leI. o Poder
Executivo c,omovera a publicação consolidaaa aos textos das Leis n's 8.212 e
8213 ae 2.1 de Julho de 1991. e suas alterações postenores. ressalvadas as
a8correntes aas medidas provIsórias em vigor

Art. 7D, Esta leI entra em vigor na data de sua publicação

Art. 8°. Re'Jogam-se c § 10 ao art 6° e o § "O dO al1 30 aa Lei nü 8212 ae 24 de
lulho ae ' 59" e ainda. o InCISO IV do art 16 a alinea a ao InCISO 111 do art. 18. os
§§ ~ o Z' ;' a 4° 00 art. 28 o art. 30. o § 3° ao art "3 o § 2' do art. 60 oa arts. 64
82 83 85 os §§ 4' e 5' do art. 86. o parágrafo único ao art '18. e os arts 122 e
123 oa Lei c' 8.213. de 24 de Julho de 1991.

Brasília. 28 de abnl de '995 174° da Independência e 'Q7° da República

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Palva

Reinhold Stephanes

-LEGISL.~C.\OCrr.ill ~ -\SEXAD~ PELA
COORDE:-<AC\O DE ESTI1)(JS LEGISL.~ ffi'OS - CeDI-

CONSTITUIÇÃO
DA

REPIJ"BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULom
Do Poder Judiciario

SEçAoI
DispOSIções Gerais

Art. 100 - A exceção dos créditos de natureza a1imenticia. os pagamentos
deVidos pela Fazenda Federal. Estadual ou MunIcipal. em vtrlUde de sentença
.iudiclaria. far-se·ão exclusIvamente na ordem cronológica de apresentaÇão dos
precatonos e a conta dos creditos respecnvos. prOIbida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamenllinas e nos créditos adiCIOnaiS abenos para este fim.

~ l' E obngatona a mclusão. no orçamento das entidades de direito público. de
,erba necessana ao pagamenlO de seus debitos constantes de precatorios judiciários.
apresentados ate J. de Julho. data =que terão atuahzados seus valores. fazendo-se o
pagamento até o final do exerClcio segwnte.

§ :'0 As dotações orçamenllinas e os creditos abonos serão consignados ao
Poder Judiciàno. recolhendo-se as importânCIas respectivas a repartição competente.
cabendo ao PresIdente do Tnbunal que profenr a decIsão exeqüenda determinar o
pagamento. segundo as possibilidades do deposito. e autonzar. a requerimento do
credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de preced&lcia, o
seqüestro da quantia necessaria à satisfação do débito.

§ 3' O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de
precatórios. não se aplica aos pagamentos de obrigações defimdas em lei como de
-:,~~uCnL' \JJor ;Ul;;' li :.lZenua F~tleral. ;:.staaUal ÜU \lunlcmal ut\a iazer -c-m vutUde Q~

..,enrença .lUatClaJ rrartSlIada em Julgaao.
'" ~ 3' ,.:cri!sclâo pt!ia Emenaa l'onsruUCtIJrJiÚ n J _~O. de 15 J: tyr),'j,

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÓE SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
E CRlMINAlS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPITh1..0Il
Dos Juizados Especiais Cíveis

SEçAoI
Da Competência

An.3 - 0 Juizado Especial Civel tem competêncIa para conciliação. processo e
.JUlgamento das causas civels de menor complexidade. assnn consideradas:

: - as causas CUJO valor nào exceda a quarenta vezes o salário llllllÍ1Do:
:: • as enumeradas no art. :-:5. mclSO Il. do Código de :'rocesso Civil;
:::r - a ação de despejO para uso propno:
:V - as ações possessónas sobre bens unovels de valor não excedente ao fixado

;,\0 mClSO I deste amgo.
§ 1° Compete ao Juizado Especial promover a execução:
: - dos seus Julgados:
J - dos tintlos executivos extrajudiciais. no valor de até quarenta vezes o

salário mmirno, observado Odisposto no § l° do art.8 desta Lei.
§ 2° Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de D1IIUreZa

alimentar. falimentar. fiscal e de interesse da Fazenda Pública. e tatnbem as relativas a
acidentes de trabalho, a residuos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de
cunho patrimonial.

:: .:.. \.'pc:io peio procednnento ore\ IStO nesta _=1 :moonara em renunCIa ao
.:redilo exceaente ao Innlle estabeleCIdo nesle artIgo. ~xcelUada a mpotese de
conCIliação.

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÓE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TITI.'LO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 1:8 - As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas
nesta Lei e CUJO valor da execução. por autor. não for supenor a RS 4.988.57 \qualtO
n:u.J. novecentos e ollenta e oito reais e cinqüenta e sele centavos I. serão isentas de
pagamento ae custas e quitadas unediatamente. não se lhes aplicando o disposto nos
artigos 7;0 e "31 do Código de Processo Ci,;1.

• ~ml!O I..'om redação dada pela L~l n.J 9.1)3::. Jr:':~ f).J i'N5.

PROJETO DE LEI N2 787, DE 1999
( Do Sr. Geraldo Magda e outros)

Acrescenta inciso ao art. 39 da Lei n2 8.935, de 18 de novembro
de 1994, incluindo a possibilidade de extinção de delegação a
notário ou a oficial de registro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 553, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - O ano 39 da Lei n' 8.935, de 18 de novembro'de 1994
fica acrescido do seguinte inciso VI: .
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.. VI - descumprimento da gratuidade estabelecIda na Let
n' 9.53./. de lO de dezembro de 199-".

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

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

Justificação

Os serviços desempenhados pelos notários ou oficiais de
registro consubstanciam-se em delegação do Poder Público. São agentes
particulares atuando em colaboração com o Estado e, em decorrência
disso, pautados pela promoção do bem estar da coletividade destinatária.

Em dezembro de 1997 veio ao mundo Jundico a Lei n' 9.534
que, entre outras medidas sociais, assegura a gratuidade do registro de
nascimento e assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva,
a todos os brasileiros. \

É o Estado buscando viabilizar a concretização dos Princ!7
de cidadania a toda a população do Pais. "" \

Não obstante essa cristalina. r.ealidade legal, a grande maioria
dos Cartórios têm, sistematicamente, sem qualquer justificativa plausivel,
descumprindo os ditames da referida Lei.

A inserção de um novo inciso dentre aqueles que possibilitam a
extinção da delegação aos notários ou a oficiais de registro, tem a
finalidade primeira, de garantir dignidade a todos os brasileiros e, noutro
prisma. fazer com que esses concessionários de serviços públicos, deixem
de burlar o ordenamento jurídico vigente no Pais.

Ê nessa perspectiva justa e democrática que apresentamos esse
Projeto de Lei, para o qual esperamos contar com o apoiamento de nossos
nobres pares.

Sala das Sessões. em 29 de abril de 1999

\;~;'!(.~~"t4:
GE.ftI'LDO :\IAGELA

DErt '~õcr FEOER.H H·OF

.JAQLE~AG"ER
DEPl:TADO'J:g»~RALPT/BA

~p
WALTER .PI:'\HEIRO

DEPl'T>"~EDFiRALrT.lBA
- I
<jf:><':--r/'<>
PA~LOROCFlA

DEPVTADO FEDERAL PT/PA

)..i~ ,.--
ANTÔNIO PALOÇCI

DEPUTA,00 FEDERAL PT/SP

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

LEI N° 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

REGULAMENTA O ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DISPONDO SOBRE SERVIÇO,S'
NOTARIAIS E DEREGISTRO.'

TÍTULO II
Das Normas Comuns

CAPiTULO VIII
Da Extinção da Delegação

Art. 39 - Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:
l-morte;

IJ - aposentadoria facultativa:
III - invalidez:
IV - renUncia:
V - perda, nos termos do art.35.
§ 1° Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da

legislação previdenciária federal.
§ 2° Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade

competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo
para responder pelo expediente e abrirá concurso.

LEI N° 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 30 DA LEI N" 6.015, DE
31 DE DEZEMBRO DE 1973, QUE DISPÓE SOBRE OS
REGISTROS PúBLICOS; ACRESCENTA INCISO' AO
ART.I DA LEI N° 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996,
QUE TRATA DA GRATUIDADE DOS ATOS
NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA; E
ALTERA OS ARTS. 30 E 45 DA LEI N° 8.935, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1994, QUE DISPÓE 'SOBRE OS
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.

Ar!. l° - O ar!. 30 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela
Lei nO 7.844, de 18 de outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1° a 3° - Alterações já processadas no diploma modificado.
§ 4° (VETADO)
§ 5° (VETADO)
§ 6° (VETADO)
§ 7° (VETADO)
§ 8° (VETADO)
Art. 2° - (VETADO)

PROJETO DE LEI N2 788, DE 1999
( Do Sr. Marcos de Jesus)

Altera o § 32 do art. 20 da Lei ne 8.742 1 de 7 de dezembro de
1993, que lldispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências", elevando o limite de renda familiar para a
concessão do benefício aos portadores de deficiência e idosos.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 3.U55. DE 1997)

(I Congresso ~aclOnal decreta:

.-\.rI. 1°. O * 3° do ano :0 da Lei n° 8.742. de i de
dezembro (le 1993. passa a vigorar com a segumle redação:

"Art. 20 " ..

*3° Considera-se incapaz de pro\er a manutenção
da pessoa ponadora de deficiênCia ou idosa a família
cuja renda mensal per captla seja inferior a um salário
minimo. (NR)

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

Jl'STIFICAÇ':\O

Tem sido incansável a caminhada dos portadores de
deficiência e dos idosos carentes pelo reconhecimento do direito assegurado
pela Constiruição Federal ao beneficio de wn salário minimo.
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o primeiro óbice enfrentado constituiu a demora na
regulamentação. que só veio a ocorret com a e~ição da Lei Orgânica da
Assistência SociaL em 7 de dezembro de 1993. cinco anos após a instituição
do beneficio.

Não fora bastante. esta Lei ainda assinou prazo para a
efetiva implantação do beneficio. estipulando o interregno de OI ano após sua
publicação para os ponadores de deficiência e OI ano e meio para os idosos.
Todavia não parou ai a postergação do dlteito. pOIS só foi iniciado o processo
da concessão em janeiro de 1996.

E neste momemo e que 101 posslvel aqUilarar as
"erdaderras dificuldades para a obrenção do benericl<J. ame a barrerra absurda
que se ergueu com a inSUID1Ção d~ um corte d~ renda farrnimr Irreal. uma vez
que so consIdera careme a famIlia que sobre\ Ive com i ~ do saiàno minimo.
ou RS 3:.50. por pessoa.

Tal sltuacão não pode maIS ;er tolerada eXIgindo a
adoção de um parâmetro de renda compauvel com a realidade brasIleira onde
o salário mmimo atingiu tamanho nivel de desgaste que não permite a
sobre"1\ência sequer de um cidadão

Urge. pOIS. que seja alterada a Lei 8.742/93. para elevar a
renda familiar per capila coustanre do ano 20. § 3°. para um salário mmimo.

de modo a possibilitar o alcance do beneficio assistenctal a quantos ponadores
de deficiência e idosos dele uecessitem. .

Cenos da sensibilidade dos ilustres Pares ante a matéria
. ''1tamos com o apoio para a sua aprovação.

Sala das Sessões. err?'1de 0'1 de 199 l'

.~
DepUtado~'co?m:JESUS

"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELo\.
COORDE:-;AÇ.:\O DE ESTl'DOS LEGISLAm'os - CeDI-

LEI ~o 8.742. DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÉNCL-\S.

CAPITI.:LO IV
~)os BeneficIOs. dos ServIços. dos Programas

e dos ProJetos de ASSIstência Social

SEÇ....O I
Do Beneticio de Prestação Continuada

An. 20 - O beneticlo de prestação commuada é a garantia de I Ium) salário
mlmmo mensal li pessoa ponadora de deficiência e ao Idoso com 70 (setema) anos ou
mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê
la provida por sua familia.

'" Regulamentado pelo Decreto d' /.--1-1, de08121995.

§ 3" Considera-se incapaz de prover a manutenção ua pe,soa pon"~.

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal "per capita" seja inferior a 114 Iurro
quano) do salário minimo.

PROJETO DE LEI N2 789, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Dispõe sobre medidas emergenciais de combate à prostituição
infanto-juvenil.

(AS COMISSõES DE EDUCAÇ!O, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM!LIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ!O (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA E DE REDAÇ!O (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

.-\n. \0. Para o combate a proslltulção infanto-juvenil. em

carater emergenciaL o Conselho Tutelar do \1enor. em cada unidade da
Federação. providenciará para que as crianças e Jovens sejam atendidas e
encaminhadas. com prioridade. a enttdades de saude. de acompanhamento
pSIcológico e de educação. garantidas as vagas na rede publica escolar.

An. :0. Como garantia da subsistência com vistas á

reinserção social da menor. ser-lhe-á concedida por um periodo de cinco
meses. um auxílio assistencial no valor de meio salário minimo e uma cesta
básica a cargo do Programa Comunidade Solidária.

Paragrafo unico. A concessão do auxIlio assIstencial'e da
cesta básica ficam condicionados. mês a mês. li comprovação de freqüência e
aproveitamento escolares.

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

Jl'STIFICAÇAo

Entendemos necessária e inadilivel a adoção de medidas
emergenciais de combate ir prostituição infanto-juvenil. tàce ao alastramento
dessa pratica em conseqüência da deterioração das condições de vida das

populações de baixa renda.

O incremento das atividades turisticas nas capitais
brasileiras. a exemplo de ReCIfe e Fortaleza tem sido acompanhado.
paradoxalmente. pelo aumento da prostituição infanto-juvenil. Observam-se
crianças em torno de oito anos de idade perambulando pelas ruas. entregues li
prÓpria sone. vendendo o ~orpo em troca de meios de subsistência numa
degradação social em nivels nunca antes alcançados. E como compJicador. a
maternidade precoce e desassistida a selar destino cruel para quantos forem
gerados em tamanho desamparo.

Para um freio a esta snuação. propomos neste Projeto de
Lei que os Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente nos Estados e
Municipios coordenem a arregimentação dessas cnanças e jovens. de modo a
que possam ser encaminhadas para unidades de tratamento de satide, para
acompanhamento psicológico. assim como para a rede escolar.
garantmdo-se-Ihes. por um periodo de cinco meses. condições de
sobrevivência por meio de um auxílio assistencial de meio salário minimo e
de uma cesta básica dõ'-"PrQflaITIa ComunIdade Solidária desde que
comprovadamente engajadas no programa de reinsersão social ora proposto.

"ia contiança de que medida de unpacto dessa natureza
encontrará guarida na sensibilidade social dos ilustres Pares. contamos com o
apoio de todos para a sua aprovação.

Sala das Sessões. em 29 de abril de 1999

~
\ '-: ,. .....

Deputado\. . OS DE ;~SUS
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PROJETO DE LEI No!! 791, DE 1999
( Do Sr. Wilson Braga)

Estabelece pena para quem se recusar a prestar compromisso
depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito.

APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 5.074. DE 1990)

ou

-LEGISUC.i.O CITADA ANEXADA PEL\
COORDE:'iAC..i.O DE ESTl'DOS lEGISUn\'Os - CeDI-

LEI:,,/O 1.579. DE 18 DE MARÇO DE 1952

;)ISPÔE ,OBRE -\S COMISSÕES
, \RL.-\\1E:--:T.-\RES DE I>:OI:ERITO

:\.n. I° A Lei n° 1.5 ~9. de 18 de março de 1952. passa a
":gorar ~;Jm o seu afr. ~o .1crescído de parágrafo único ~ com o seu art. ,4.0

"crescIdo de mClso lII. na tonna abaIxo:

Arr. 2" ...............................................
Parágrato único. Quem exerce ou tiver exercido

.:~rgo. emprego ou func30 pública em ór!!ão da
Administração Direta. lndtreta. Fundacional pública ou
pnvada. Empresa Pública. Sociedade de Economia Mista ou

em empresa ou orgamsmo vmculado c'U subordinado a
órg30 público não pode se eximIr de prestar compromisso e
de depor. desde que o objeto da investigação parlamentar
esteja relacionado com os deveres, direitos ou atribuições
desse exercício.

Ar!. 4° ..
!lI " deixar, na hipótese do parágrafo único do art. 2°,

de prestar compromisso ou de depor.
Pena" reclusão, de quatro a doze anos. "

An. 2° Esta lei entra em Yigor na ,data de sua publicação.

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

JUSTIFICATlVA

Episódio recente. ocorrido na CPI do Senado Federal que
Investi!!a o sistema bancário brasileiro, demonstrou que a Lei nO 1.579. de
:~:::. ;recisa ser UfQe:1temente atualizada.

. Quem exercer 2argo reievanre. na AdmÍnistração Pública
,:es;e Pais. não pode se eximir de prestar compromisso e depor.

l)ue::1 :iàilf ~om segredos de Estado ou panicipar de
":~;::5ões :1U~:e:::.re:: d~ ~;;OnOml::l brasile:ra não pode se eximir de prestar
.:,)T:l.nrOm15SO e deDar.

. . Quem se utilizar de sua posição para passar infonnações
~"\Iiegiadasnão pode se eXImir de prestar compromisso e depor.

. Quem possuIr contas em paraíso fiscal não pode se eXImir

Ó~ prestar compromisso e depor.
Quem pode pagar advogados caros para fugir à investigação

parlamentar n30 pode se eximir de prestar compromIsso e depor. poís a origem
desse dinheiro li do Tesouro Nacional.

Cada um dos nobres colegas poderá, com mais propriedade
do que eu, aumentar as hipóteses aqui expostas.

o tema li bastante conhecido. Temos de tomar uma decisão
cirúrgica que acabe, de uma I"ez, com a farsa desses espertalhões, maus

brasileiros. ~ /

"', •• '""'"= ~~""""'~ "'\
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':"r. .: - '"o ~'(erCICICJ l.I~ :-:uas .lITIbUlCÕes. :Joaerào as ('omissões Parlamentares
..le :I1quenro olerennmar as Jlhg.enclas '-lue ieputarem necessanas e requerer a
L:onvocacão de mInistros de Estaao. tomar 1.' depOimento de qUalsquer autondades
iederms. .:staduaIs I)U mUmClDaIS. ,JUVtT os mdictados. mQumf testemunhas sob
compromIsso. "eqUlsnar de repartIções publicas e .JutarqUlcas intbnnações e
JocumenlOs. ~ transponar-se aos lugares onde se riz.er mIster a sua presença.

.'.n. -I" - Consurui cnrne:
[ - Impedir. ou tentar Impedir. mediante violênCIa. ameaça ou assuadas. o

regular funcionamento de ComIssão Parlamentar de Inquérito. ou livre exercicio das
atribuições de qualquer dos seus membros.

Pena - A do ano 319 do Código Penal
. 11" Fazer atinnação tàlsa. 'Ou neg~ ou calar a verdade como testemunha.

pento. tradutor ou U1terprete. perante a 'Comissão Parlamentar de Inquérito.
Pena" A do ano 342 do Código Penal.

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

.....~ , .

PROJETO DE LEI No!! 792, DE 1999
( Do Sr. Josué Bengtson )

Altera a Lei 02 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui
o Código de Trânsito Brasileiro", para aplicar penalidade aos
motoristas flagrados fumando na. direç~o do veículo.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CDNSTITUIÇAD E
JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NaCional decreta:

Art. 1° Esta lei introduz d.sposrtivo no Capitulo XV - Das
Infrações - da Lei n° 9.503. de 23 de setembro de 1997. que "institUi o Código
de Trânsrto Brasileiro', para aplicar penalidade aos motonstas flagrados
fumando na direção do veiculo

Art. 2° O art. 252 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar acreSCido do seguinte Inciso'

:AJt. 252. DirigIr o veiculo:

"VI-A - fazendo uso de clgalTos. cigarrilhas. charutos.
cacmmbos ou qualquer outro produto fumigeno. denvado ou
não do tabaco.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a
contar de sua publicação.

JUSTIFICACÃO

Uma das preocupações básicas do legislador ao elaborar o
novo Código de Trânsito Brasileiro - CTB - foi quanto âs questões
relacionadas á segurança de motoristas e pedestres. Com o intuito de reduzir
os índices alarmantes de acidentes de tránsito registrados nas vias públicas
brasileiras, o CTB procurou detalhar de forma precisa as diversas infrações.
Impondo maior rigor ás respectivas punições.

Não obstante os grandes avanços registrados. entendemos
que a refenda norma legal ainda pode ser Significativamente aperfeiçoada.
Explicaremos.
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Um dos pontos mais importantes que devem ser observados
por qualquer condutor diz respeito à atenção ao dirigir. Atitudes negligentes por
parte dos motoristas podem provocar acidentes de conseqüências
imprevlsiveis. O CTB identifica corretamente esse ponto ao tipificar. como
Infração leve. o ato de dirigir sem atenção ou sem os CUidados ,"dispensaveis à
segurança (art.169). Mais adiante. tal aspecto é reforçado quando. no art. 252.
Indica-se a proibição de dirigir utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a
aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração conSiderada média.

O mesmo artigo ainda define como Infração média o ato de
dinglr com apenas uma das mãos. exceto auando deva o condutor fazer 51nalS
reguiamentares de braço. mudar a marcha do veiCUlO. ou aCionar
eOUlpamentos e acessórios do veiculo. Tal disposrtivo fundamenta. por
exemplo. a proibição do'uso de aparelhos celulares sem o eqUipamento de
·vlva-voz·

Não encontramos. entretanto. qualquer restnção a fazer uso de
cigarros ou ou1ros produtos fumigenos ao volante. embora tal uso possa ser
bastante Inconveniente do ponto de vista da segurança do trânsito. Em primeiro
lugar cumpre observar que. ao fumar. o motorista ocupa uma das mãos.
incidindo na Infração referida aCima. AdemaiS. o ato de acender o cigarro tira a
atenção do condutor. contribuindo para a ocorrência de acidentes. Fosse isso
pouco. ainda hà indicias de que o monóxido de carbono existente na fumaça
dos cigarros possa afetar o nivel de concentração dos motoristas.

Estamos. pOIS. prooondo alteração no texto ao eiS. ae forma a
supnr essa lacuna e. 'a vista da Importàncla do tema oara a segurança do
trân8Jto. esperamos contar com o apoIo dos ilustres Pares no sentldo da ráptda
tramitação e aprovação do presente projeto de leI.

Sala das Sessões. em 19 de abrild~

Deputado JOsITÉ BENGTSON

-LEGISLAÇÃO CO'ADA ANEXADA PELA
COORDE!'i'ACÃO DE Esn1>OS LEGISLATIVOS - CeDI~

LEI:"J° 9.503. DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

rNSTffiTI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

L·API1l.1.0 XV
Das Infrações

VI - utilizando-se de times nos OUVIdos conectados a aparelhagem sonora ou de
telefone celular:

Infração - media:
Penalidade - multa

PROJETO DE LEI N2 793, DE 1999

(Do Sr. Sérgio Carvalho)

Obriga o produtor, o fabricante e o importador de produto
alimentício a informarem, no rótulo, sua composição química e o
número de calorias.

(AS COHISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 10 O produtor, o fabricante e o importador de
produto alimentício ficam obrigados a informar, no «JtuIo da
embalagem destinada à venda a varejo, sua composição química,

bem como o número de calorias em ~da 100 g do produto
alimentício. I

I

§ 1° Tratando-se de produto in natul1l,
especialmente o leite, o produtor, o fabricaf1!8 e o importador ficam
obrigados, além do dísposto no c.put, a i$nnar, ostensivamen1ll,
no rótulo da embalagem destinada à ve\Jda a varejo, qualquer
substância que tenha sido subtralda ou adicionada ao produto in
natura. '

Ar!. 2" O Poder Executivo' regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua ~UblicaçãO.

Ar!. 3° Esta lei entra er\, vigor no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a partir de sua regulamentação.

JUSTIFICAÇÃO

Muito embora a Lei nO 8.078, de 1990, estabeleça,
em seu ar!. 31, que a oferta de produtos deva assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em Ilngua portuguesa sobre
sua composição, essa determinação é abstrata, isto é, não se refere a
nenhum caso concreto.

Quando compramos um automóvel, por exemplo, é
desnecessário que o fabricante nos informe a composição qulmica de
todos seus componentes. Mas quando compramos produtos
alimentícios é diferente. Há pessoas diabéticas que têm de evitar o
açúcar, pessoas com fenilcetonúria que têm de evitar a fenilalanina,
talassêmicos que têm de evitar o ferro, pessoas obesas que devem
evitar calorias, outras que têm de evitar gorduras, etc.; nesses caos,
a informação da composição química do alimento é indispensável
para que o cidadão não ponha em risco sua saúde.

Ademais, é comum produtos que são vendidoe
como In natura já terem sofrido algum tipo de subtração ou adição de
produtos químicos. É o caso do leite longa vida. do qual se subtrai
lactobacilos, vitaminas e sais minerais, ou de vários produtoll _
quais se acrescentam conservantes, ou ainda das verduras e
legumes, que nos chegam adicionados de agrotóxicos.

Tendo em vista que o Código de Defesa do
Consumidor reconhece expressamente a vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo, e estabelece, em seu ar!. 4°,
que a Politica Nacional das Relações de Consumo tem como objelIYo
promover a transparincia nas relações de consumo; tendo em viGa,
ainda, que o conhecimento detalhado da composição dos produtoI

alimentícios é essencial para que o consumídor exerça seu direito ele
escolha, assim corno para que tenha consciência dos riscos que seu
consumo pode trazer à saúde, concluímos que a matéria em foco é
de fundamental interesse para toda a população e merece, portanto,
uma tutela específica. Em outras palavras, consideramos que o
mercado de produtos alimentícios tem caracteristicas próprias que
demandam a existência de uma legislação que vá além das

deleilftinaÇÕês abStrãfas contidas no Código e determine medidas
concretas de proteção ao consumidor.

Pelo reconhecimento de que a adoção das
medidas contidas nesta proposição é complexa, concede-se um
prazo de sessenta dias para que o Executivo as regulamel1Úl, e um
prazo de cento e oitenta dias, após sua regulamentação, para que os
fornecedores as cumpram.

Pelas raZões acima, contamos com a apoio dos
Ilustres Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em ;z..'{ de ..+1-;"';) de 1999.

~/~O>.-.
roSÉ~~VALHO
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"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 PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULo II
Da Politica Nacional de Relações de Consumo

Art. 4° - A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes principios:

* ArtIgo. "cap,d". com redação dada pela LeI nO 9008. de 2//03;1995.
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de conswno;
II - ação govemamental 110 sentido de proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta:
b) por incentivos a criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade,

segurança durabilidade e desempenho;
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de conswno e

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico. de modo a viabilizar os principios nos quais se funda a
ordem econômica (Art. J70. da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilibrio nas relações entre consumidores e tornecedores:

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores. quanto aos seus
direitos e deveres. com vistas a melhoria do mercado de consumo;

V - mcennvo a cnação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de
qualidade e segurança de produtos e serviços. assim como de mecanismos alternativos
de solução de conilitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado
de conswno, inclusive a· concorrência desleal e utilização indevida de inventos e

criações indusinms das marcas -e nomes comerciais e signos distintivos. que possam
causar prejuízos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - eswdo constante das modificações do mercado de consumo.

CAPÍTULO V
Das Praticas Comerciais

SEÇÃO II
Da Oferta

Art. 31 • A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas. claras, precisas, ostensivas e em lingua portugnesa sobre suas
caracteristicas. qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem. entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a
saúde e segurança dos consumidores.

PROJETO DE LEI N2 794, DE 1999

(Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre reaj uste do saldo devedor dos .contratos
habitacionais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), e dá
outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 637, DE 1999)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° O reajuste do saldo devedor dos contratos de
múWo destinados a fmanciar a aquisição de bens imóveis. cuja linha de
crédito seja lastreada exclusivameme em recursos oriundos do Fundo de
Garantia do Tempo de Semço (FGTS). que sejam pacmados no àmbito do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH1. observara a periodicidade anual e
sem fLxado com base na variação do lndice )/aclOnal de Preços ao
Conswmdor - 1NPc. divulgado pelo InsUWIO Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). ou por outro indice que venha eventualmente subsumi-lo.

§ 1° !'io caso da evenmal substimição do JNPC por outro
indice. este, para os fms do dispostQ_ nesta leI. também devera refletir a
variação do poder aquisitivo da moeda em curso no Brasil.

§ 2° É vedada a aplicação da TR (taxa referencial de
juros) para a amalização monetària de saldos devedores ou residuais dos
contratos réferidos no caput deste artigo..

.-\n. 2° O Fundo de Garanua do Tempo de Serviço
(FGTS) tera seus recursos corrigidos mensalmeme pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. acrescidos da taxa de juros llIIUa1
de 3% (três por cemo).

Ar!. 3° O Poder Executivo regulamentarà o disposto nesta
lei. no prazo de 120 (cemo e vime) dias. comados de sua publicação.

Ar!. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇ':\O

.-\ Taxa Referencíal de JUtoS - TR - toi insUWlda pela Lei
n° 8.177. de l° de março de 1991. resultante da conversão da Medida
Provisória n' 294. que estabeleceu regras para a desindexação da economia A
TR toi defmida no art. l° da Lei nO 8.177191. como "calculada a partir da
remuneração mensal. líqUIda de Impostos. dos depósitos a pra::o fixo
caprados nas agencIas áos bancos comerclars. bancos de mvestimenro e
bancos muluplos com carreira comerCIal ou de mveSllmenlOS eo·ou títulos
públicos ,1"deraIs. de acordo com metodologlO a ser aprovada pelo Conselho
.\!onelár/O .\'ac/Onal". Trata-se. ponanto. de wna taxa de juros. não de
mdexador inflacionario.

Como e sabido. a concepção do Sistema Financeiro da
Habitação teve como preceito bàsico a manutenção do poder aqnisitivo dos
depósitos. o que vmha sendo feito com a utilização de wn indice baseado na
inflação. .-\ diferença entre as taxas de juros reais aplicadas nos
fmanclamentos e nos depósitos dos poupadores remunerava os agentes
financeiros.

Ao nosso ver, a instituição da TR rompeu com este
prrnclplo. pois se trata de uma taxa de juros praticada pelo mercado
financeiro. na captação de certificados de depósito bancano, ja com as
margens de lucro e de expectativa de inflação incluídas, Quando so~re esta

taxa bàsica são aplicados os juros contramais do SfH. temos então uma
situação esdrúxula e indesejavel; a incidência de juros sobre juros.

O adquirente da casa prôpria pelo SFH paga, por
conseguinte. encargos financeiros espoliativos. Basta comparar as taxas de
inflação do Plano Real com os indices aplicados a correção dos saldos
devedores dos fmanciamentos, baseados na 'IR, para verificarmos que esta
em curso um processo de sangria fmanceira dos assalariados e da população
mais pobre do país que teve de se utilizar de financiamento para ter acesso a
moradia

Mesmo os que têm a proteção da eqnivalência salarial
vêem os saldos devedores de seus fmanciamemos alcançarem valores
astronômicos, totalmente dissociados dos preços de mercado dos imóveis, o
que impede sua comercialização e indica ao mutuano a perspectiva de que irá
paga-lo ate o fim da vida A quitação cabem ao seguro habitacional.
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Entretanto, sabemos que uma eventual substituição da 1R
nos contratos habitacionais pelo INPC, ou por outro índice que assegure o
poder aquisitivo da moeda nacional, tem que ser considerada sob os aspectos
jurídico e fmanceiro.

Assim. nossa proposição somente se aplica aos contratos
futuros e que tenham lastro em recursos orÍlmdos do FGTS, porque não
estaremos íncidindo em problemas jurídicos e fmanceiros. vez que também
estamos propondo a alteração na remuneração dos deposiros ~o FGTS.

É bem verdade que. sob I) aspecto jurídico,
compreendemos que a substituição do indexador. necessariamente promovida
por lei, não teria eficácia retroativa conforme a guarida constitucional, sobn:
os contratos de fmanciamento já existentes. Isto posto. não é nossa intenç&>
alcançar os contratos em vigor. assinados na vigência da atual legislação, wna
vez que estes constituem aros jurídicos perfeitos, não sendo alcançados pela
lcgislaç(io supervertiente.

De outro modo, sob o ponto de vista financeiro, a simples
substituição da 1R poder-se-ia constituir num desastre, pelo fato de que os
financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação são lastreados em

recursos onerosos da sociedade. como os depósitos em caderneta de poupança
e do FGTS. Neste sentido. é postulado básico desrC Sistema o principio da
equivalência de índices de atualização monetária. entre as fontes e as
aplicações dos recursos. A alteração da forma de reajuste das aplicaçães terá
de ser aplicada também à correção das fontes.

o FGTS é poupança compulsória dos trabalhadores,
constituida através de depósitos do empregador. em nome do empregado, de
valor correspondente a 8% sobre os pagamentos mensais efetuados. Os
depósitos do FGTS rendem atualmente. a cada mês. o equivalente a variação
da 1R acrescida de uma taxa de juros mensal de 0.25% (ou 3% ao ano). Dai.
nossa preocupação em restringir a nova sistemática de correção dos contratos
do SFH apenas áqueles que tenham sido lastreados nos recursos depositados
no FGTS. uma vez que também estamos propondo a alteração nos paràmetros
de remuneração destes recursos.

Outrossim. não pretendemos alterar a slStemauca de
remuneração da caderneta de poupança que, por sua vez. sobretudo em razão
de sua simplicidade operacional. é considerada hoje o ativo fmanceiro da
preferência popular. ....lém das complicações operacionais que tais
modificações iriam acarretar. entendemos que os depósitos em contas de
poupança que rendem mensalmente TR mais juros de 0.5% . estão inseridos
numa politica econàmico-fmanceira muito complexa dentro do critério de
poupança ínterna do Pais e não seria positivo tomarmos a iniciativa de
alterarmos suas regras. sem que corrêssemos o risco de abalar a tranqüilidade
e a segurança do sIstema fmanceiro nacional.

A retirada da atualização monetária baseada na 1R dos
fmanciamentos terá de ser realizada concotuitantemente com sua retirada da
correção do FGTS. Em virtude das alterações que ora propomos na correção
dos depósltos do FGTS. iremos. sem dúvida estimular os acordos entre
empregadores e empregados como forma de entender que as mudanças
propostas somente irão permitir uma maior oferta dos financiamentos da casa
própria além de propiciar um correção mais justa do saldo devedor dos
futuros contratos.

_. É preciso que esta Casa reconheça definitivamente, que a.
aplicação da 1R aos fmanciamentos habitacionais tem onerado, de forma
escorchante, as famílias brasileiras que se utilizaram de fmanciamentos do
SFH para a aquisição de casa própria Como ela depende das taxas de
captação de depósitos pelos bancos, que por si já embutem a inflação esperada
e a margem da instituição fmanceira, temos, uma imputação de juros reais
dupla quando são acrescidos à 1R os juros contratuais do SFfi,_

A questão é preocupante e sua solução é impostergável
pois. a cada dia que passa toma-se maior o drama de milhares de fanúlias
brasileiras. mutuarias do SFH. que vêem a 1R sobrecarregar ainda mais seus
orçamentos. porque. enquanto - na sua expressiva maioria -, assalariados. não
podem conviver com um indexador. que não guarda nenhuma equivalência
com a evolução de seus salários.

Assim. é certo que a continuação desta SItuação nos
permite antever. a medio prazo. um impasse semelhante ao que ocorria com as

operaçães do crédito rural. que cnhninou com a derrubada pelo tongresso. de
veto presidencial ao dispositivo da Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994. que
vedava a aplicação do preço minírno dos produtos agricolas a titulo de
correção monetária daqueles contratos. Tal dispositivo impedia a aplicação da
1R nos financiamentos rurais. Na época este problema motivou, com é
sabido. a derrubada do veto presidencial (publicado no D.O.U em 15.5.95),
sendo. então. reestabelecido. no texto da lei. o parágrafo que pennitia a
equivalência com o preço mínimo anteriormente existente.

Nesse sentido. vemos neste projeto uma altemativa eficaz
para amenizarmos os graves problemas existentes nos fmanciamentos
habitacionais. na fórmula que são feitos atuaImen~e. Devemos. portanto,
aprovar a instituição de um novo indexador do Sm que, desta feita, seja
baseado na perda do poder aquisitivo da moeda ou seja na inflação do
período. que, por sua vez. deverá, oportunamente. ser repassada aos salários.

Em virtude do amplo alcance social desta matéria,
acreditamos no fllIDe apoio dos demais membros desta Casa para a
aprovação, o mais breve possivel, desta proposição, que estabe1ecerá um rea1
equilíbrio nas relações contratuais firmadas no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação.

Saladas Sessões, em ,Jde,~'rJ-Cf(otrf1
~~o

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATNOS- C.DI"

)'IEDIDA PROnSÚRIA N~ 294 DE 31 DE JANEIRO
DE 1991

Estabelece regras para a drsindexaçl.o
da economia e dã outra.s prot'idências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da ConstituiçãO, adota a seguinte medi·
da provisória com força de lei:

Art. 1~ O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Refe
rencial - TR. calculada a partir da remuneração mensal média,
liquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nas
ag~ncias àe bancos comerciais. bancos àe investimento e bancos
ml.iltiolos com carteira comercial ou de investimentos. e· ou de tí
tulos 'publicos iederals. de acordo com metodologia a ser apro·
vada pelo Conselho :'.Ionetário Nacional. no prazo de sessenta
dias.

§ 1~ A TR será mensalmente divulgada pelo Banco Cen
tral do Brasil. no maximo até o oitavo dia útil do mês de refe
rência.

§ 2~ As instituições que venham a ser utilizadas como
bancos de referéncia estão obrigadas a fornecer as informações
de que trata este artigo, segundo normas estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional. sujeitando-se a instituição e seus
administradores, no caso de infração às referidas normas, às
penas estabelecidas no artigo 44 da Lei n~ 4.595Itl, de 31 de de
zembro de 1964.

§ 3? Enquanto não aprovada a metodologia de cálculo de
que trata este artigo, o Banco Central do Brasil fixará a TR.

Art. 2~ O Banco Central do Brasil divulgará. para cada
dia útil, a Taxa Referencial Diária (TRD), correspondendo seu
valor diário à distribuição. pro rata dia da TR fixada para o
mês corrente.

§ 1~ Enquanto não divulgada a TR relativa ao mês corren
te, o "alor da TRD será fixado pelo Banco Central do Brasil
com base em estimativa daquela taxa.

§ 2~ Divulgada a TR. a fixação da TRD nos dias úteis res·
tantes do mês deve ser realizada de forma tal que a TRD acu
mulada entre o 1~ dia útil do mês e o 1~ dia útil do mês subse
qüente seja igual a TR do mês corrente.
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LEI N° 8.177, DE 01 DE MARÇO DE 1991

ESTABELECE REGRAS PARA A DESINDEXAÇÃO DA
ECONOMIA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1°· O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Referencial· TR calculada
a partir da remuneração mensal média líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo
captados nos bancos comerciais. bancos de investimento. bancos múltiplos com
carteira comercial ou de investimentos. caixas econômicas, ou dos titulas públicos
federais. estaduais e municipais. de acordo com metodologia a ser aprovada pelo
ConseUto Moneuirio Nacional no prazo de sessenta dias. e enviada ao conhecimento
do Senado Federa!.

§ 1° (Revogado pela Lei n° 8.660, de 28/05/1993).
§ 2° As instituições que venham a ser utilizadas como bancos de referencia,

dentre elas, necessariamente, as dez maiores do pais, classificadas pelo volwne de
depósitos a prazo fixo. estão obrigadas a fornecer as infonnações de que trata este
artigo. segUndo normas estabelecidas pelo Conselho Moneuirio Nacional, sujeitando
se a instimição e seus administradores, no caso de infração às referidas normas, às
penas estabelecidas no art.44 da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

§ 3° Enquanto não aprovada ametodologia de cálculo de que trata este artigo, o
Banco Central do Brasil fixará a TR.

LEI N° 8~880, DE 27 DE MAIO DE 1994

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO
ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL,
INSTITIJI A UNIDADE REAL DE VALOR - URV E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

An. 1° - Fica instituida a Unidade Real de Valor - URV, dotada de curso legal
para servir exclusivamente como padrão de valor monetário, de acordo com o disposto
nesta Lei.

§ 1° A URV. juntamente com o Cruzeiro Real. integra o Sistema Monetário
Nacional. continuando o Cruzeiro Real a ser utilizado como meio de pagamento
dotado <k poder Iiberatório, de conformidade com o disposto no an.3.

§ 2° A URV. no dia 1° de março de 1994, corresponde a CR$ 647,50
(seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinqüenta centavos).

An. 2° • A URV seni dotada de poder liberatório. a panir de sua erniss!o pelo
Banco Central do Brasil. quando passarã a denominar-se Real.

§ ]0 As impottâncias em dinheiro. expressas em Real, serão grafadas
precedidas do simbolo RS.

§ 2° A centésima parte do Real, denominada centavo. serâ escrita sob a fonna
decimal. precedida da virguln que segue a unidade.

PROJETO DE LEI N2 807, DE 19919
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Altera o S IR do art. 8R da Lei nR 9.099, de 26 de seteabro de
19~5 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 3.005, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Att. 1° O § 1° do artigo go da Lei 9.099, de 26 de setembro de

1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

"art. go ..

§ 1°. Setào admitidas a propor ação penmte o Juizado Especial,

excluídos os cessioJlários de direito de pessoas jurídicas, as

pessoas flSicas capszes,. as micro e pequenas emJXeSAS
enquadradas no sistema tributário do SIMPLES. (NR)

§ 2° "

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

JUSTlFICAçAo

A Lei de Juizados Especiais Civeis e Criminais veio ~
implemento ao mandamento constimcional que manda sejam processadas penmte aquel~
"as causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial
ofensivo" (an. 98, II da Constituição Federai).

Ocorre, todavia, que a Lei 9.099/95 somente pernunu que

"somente as pe5!lOllS rlSicas capazes serlo admitidas a propor ação perante o Juizado
Especial, exduídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas" (art. go, § 1°).

Indiscutiveltaente, este não é o espírito do dispositivo
constirucional, uma vez que este estabelece como limite, única e exclusiVllDiente, p8fll o
Juizado, tio-somente as causas de menor complexidade. Este, pois, é o limite, não outro,
como o fez a Lei 9.099195, que detenninou como limite poderem ser propostas causas por
pessoas físicas. .

A Magna Cana não previu tnI limitação, pois, como dito deu
competência ao Juizado para julgar "causas de menor complexidade", o que não fora
observado pela Lei 9.099/95. Até mesmo o valor que nesta Lei foi disciplinado é
questionável.

Ante as rnzões expostas, acreditamos que a nossa proposta terá o
respaldo dos ilustres pares.

WLEGISLAÇ':\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAç.~ODE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI" •

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULON
Da Organização dos Poderes

.....................................................................................................................................~..

CAPÍTULOIIl
Do Poder Judiciário

SEÇÃO 1
Disposições Gerais

.........................................................................................................................................
Art. 98 • A União. no Distrito Federal e nos Territórios. e os Estados criarão:
I - JUIZados especiaIS. providos por juizes togados. ou togados e leigos.

competentes para a conciliação. o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
compleXIdade e mfraçóes pen3ls de menor potencIal ofensivo. mediante os
procedimentos orai e sumanssuno. pennmdos. nas lupoteses previstas em lei. a
transação e o Julgamento de recursos por turmas de JUIZes de pruneiro grau:

. II - ,Iusuça de paz. remunerada composta de CIdadãOS eleitos pelo voto direto.
uruversal e secreto. com mandato de quatro anos e competéncla para na forma da lei.
celebrar casamentos. verificar. de oficio ou em tàce de unpuguação apresentada. O

processo de habilitação e exercer atribuições conciliatónas. sem carâter jurisdicional
alem de outras prevIstas na legISlação.
> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

.. : : ..



23476 Terça-feira 25 DIÁR10 DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

CAPITULO II
Dos Juizados EspecIais Civeis

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

SEçÃorn
Das Partes

Art. 8° - Não poderão ser panes. no processo instimido .p0~ esta LeI. ? incapaz. o
preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas publicas da Umão, a massa

tàIida e o insolvenre civil ..
§ 10 Somente as pessoas fisicas capazes serão admltulas a prop~r ação perante o

Juizado Especial excluidos os cessionários de direiw de pessoas Jundicas. . .
§ 20 O maior de dezoito anos poderá ser autor. mdependentemente de asSIstêncIa.

inclusive para fms de conciliação.
. , ...........................................................................

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

PROJETO DE LEI N2 808, DE 1999
( Do Sr. Ricardo Ferraço )

Dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego ao pescador
artesanal durante o período de.proibição da ativid~de pesqueira.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 31, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta.

Art. I". O Pescador Profissional que exerça sua atividade de forma

~I, individualmente ou em regime de economia familliar. sem auxilio eventual de

tereeiro ou com conttato de trnbalho. fará JUS ao beneficio do seguro-desemprego, nO valor

de um salário mlmmo, durame o período de proibição da anvidade pesqueira para

preservaçio de especie-defeso.

§ I". O petiodo de proibição da atividade pesqueira é o fixado

pelo Instituto Brasileiro de Meio llJnbiente (IBAMA) em relação a espeeie marinha,

fluvial "ou 1Icustte. a cuja captura o pescador se dedique.

§ 2". Incluem-se, para o recebimento do beneficio do

seguro-desemprego, os trabalhadores do ramo de pesca com renda não superior a um

sa1írio mínimo mensal.

.-\n. :0, Para se habillitar ao beneticI0 de que mlta esta LeI. o

pescador anesanal devera apresentar ao órgão competente: . .
I - certidão de registro de pescador profiSSIOnal expedida pelo

IBAMA ou matricula junto a Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, emitidas, no

mínimo, um ano antes do requerimento do beneficio;

n- atestado da colônia de pescadores a que esteja filiado. ou do

órgio do 1BAMA, com jurisdição sobre a arca onde atue, ou declamção do proprietário da

embarcação em situação regular, ou, em último caso, declarnção de dois pescadores

profissionais idôneos comprovando:

a) o exercício da profissão na forma do art. 1° desta Lei;
b) dedicação a atividade, em caráter ininterrupto;

c) o pagamento da contribuição previdenciária;

d) inexistência de outra fonte de renda.

Art. 3D Sem prejuízo das sanções CIvis ou penais cabíveis. todo

aquele que fornecer ou se beneficiar de atestado falso. para o fim de obtenção do

beneficio de que trata esta Lei, estará sujeito a:

I - demissão do cargo que ocupa., se servidor publico:

II . cassação da licença vigente e Impedimento por dois anos de

sua reno\'3cão. se propnetario de embarcação:

m- suspensão de suas atividades profiSSIonais. com cassação de

seu rcgtstr("l ~Io penado detenmnado de dois anos. se pescador protiSSlonal.

A.rt. 4°. O beneficio do seguro-desemprego a que se refere esta Lei

sera pago a conta do Fundo de lImpara ao Tmbalhador .FATI, instiruido pela Lei n" 7.998•

de 11 de janeIro de 1990.

Ar!. 5" O Poder ExecutIvo regulamentará a presente Lei DO prazo
de noventa dias.

Art. 6° Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.
,

An. 7". Revoga-se a Lei n" 8.287, de 20 de dezembro de 199~~

JUSTIFICAÇÃO

o programa de seguro-desemprego tem atendido os ttaba1had<>res

brasileiros no momento em que sofrem perda substancial no nivel de renda, em fimçio de
fatos alheios à. sua vontade.

o alcance social desse instituto limita-se, apenas, àqueles
aaba1hadores inseridos no mercado de traba!lio, com contratos ampa11ldos pela legíslaçlo

vigente. excluindo-se, assim, os semiformais e infOlmais que, hoje, constituem grande
parcela do mercado.

Dentro deste conteJ{lO de transitoriedade na cobertura social do

seguro-desemprego preocupa-nos. em especial, a questão dos trabalhadores de pesca.

Em primeiro lugar, deve-se analisar a questão da defesa marítima

que assegura o bom equilíbrio do ecossistema" fazendo com que a desova de peixes
ocorra no periodo de defeso.

Esse período, conrudo, desorganiza completamente a vida do

pescador profiSSional. deixando-o sem perspecliva quanto ao seu próprio sustento e lIO de

sua familia.ja que, apesar de amparado pelo seguro-desemprego previsto na Lei 8.287, de

20 de dezembro de 199I. o goro desse beneficio lhe é. na prática, negado por inúmeros

obstáculos de ordem adminiSlIlilÍva. como. por exemplo. postos de atendimento que nio

aceitam. como prova material do exercício da profissio, o registro emitido pela Capitania
dos Panos aos pescadores profissionais, alegando que o Decreto--Iei que regulamenta essa

atividade determina que tal registro decorra de autorização prévia do 1BAMA.

Ora, as dificuldades de acesso direto ao 1BAMA, em razIo das

localizações de alguraas comunidades de pescadores, têm excluído inÜ!neros profissiouajs

da pesca do recebimento do seguro-desemprego.

~
á o relacionamenlo dos pescadores com a Capiwria dos Portos é

bastante estreito, o ue facilita a obtenção de documemos comprobalÓrios de seu
exercício profissio

Outro obstàcuJo ao gozo do seguro-desemprego pelo pescador

anesanal e o prazo de três anos. previsto na legislação awal, para a concessão do registro
pmfissional. Tal prazo. a nosso ver, poderá ser redUZIdo para um ano, ampliando, assim, a

aplicabilidade da lei.

Por fim, entendemos que o pescador anesanaI deve poder

utilizar-se de declaração de proprietário de embarcação, em situação regular, poI&

comprovar seu exercicio profissional, evitando. assim, a excessiva depcndencia do

pescador em relação ao Presidente da Colônia de pescadores.

São essas as razões por que contamos com a aprovação do nosso

Projeto.
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"LEGISL,.\Ç.'\O CITADA A~"EXADA PELA
COORDE:"AÇ..\O DE ESTt'DOS LEGISLAT1\'OS - CeDI"

LEI :-;°7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

REGULA O PROGRAMA DO SEGl3RO-DESEMPREGO.
O .'\BONO SALARIAL INSTITUI O FUNDO DE
AMPARO AO TRABALHADOR - FAT. E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

An. 10 - Esta LeI regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que
tratam o inciso 11 do ano 7°. o inciso IV do ano 20 I e o ano 239. da Constituição
Federal. bem como insutui o Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT.

LEI N° 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFiCIO DE
SEGURO-DESEMPREGO A PESCADORES
ARTESANAIS, DURANTE OS PERÍODOS DE DEFESO.

An. 1° - O pescador profissional que exerça sua atividade de forma anesanal.
individualmente ou em regime de economia familiar, sem contratação de terceiros,
fará jus ao beneficio de seguro desemprego, no valor de um salário mínimo mensal,
durante o periodo de proibição de atividade pesqueira para apreservação da espécie.

§ 10 O beneficio do seguro-desemprego a que se refere este artigo será pago á
conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, instituido pela Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990.

§ 2° O penodo de proibição de atividade pesq\1eira é o fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio AmbIente e dos Recursos Naturais Reli.', ~veis - lBAMA, em
relação li espécie marinha tlUVlaI ou lacustre. a cuja captura o pescador se dedique.
..............................................................., .. , , .
............................. ,. .

PROJETO DE LEI N2. 809, DE 1999

(Da Sra. Maria do Carmo Lara)

Dispõe sobre a descentralizaçao dos recursos dentinados a
programas de atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco
nutricional e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇãO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART, 24, rI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os Programas de Atendimento aos

Desnutridos e às Gestantes em Risco Nutricional objetivam

promover a recuperação nutricional de crianças desnutridas e de

gestantes com ganho de peso insuficiente.

Art. ZO Os recursos destinados a programas de

atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional,

consignados no orçamento da União, serão repassados aos

Municípios.

Art. 3° Os Municípios, para se habilitarem a

receber os recursos a que se refere. o art. 2°, deverão atender às

normas técnicas do Ministério da Saúde e dispor de:

I - Conselho Municipal de Saúde em

funcionamento;

11 - Fundo Municipal de Saúde; e

11I - Unidades de saúde que estejam implantadas:

a) ações básicas de saúde e nutrição da

criança e da mulher;

b) cartão da criança;

c) cartão da gestante:. e

d) vigilância alimentar e nutricional.

Art. 4° O atendimento às crianças desnutridas e

às gestantes de risco nutricional deve incluir as seguintes ações

específicas:
I - Promoção do Aleitamento Matemo;

11 - Vigilância alimentar e nutricional com avaliação

do estado nutricional da criança e da gestante (SISVAN);

11I - Prevenção e tratamento das carências

nutricionais específicas: hipovitaminose "A" e anemia ferropriva:

IV - Orientação alimentar e nutricional:

V - Suplementação alimentar: e

VI _Acompanhamento dos beneficiários de modo a

verificar a evolução do estado nutricional.

Parágrafo Único. A suplementação alimentar

preconizada utilizará o leite integral.

Art. 5° Na aquisição de insumos, serão priorizadbS

os produtos de cada região.

Ar!. 6° Cabe ao Executivo regulamentar esta lei.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição intenta, fundamentalmente,

manter e aperfeiçoar o Programa de Atendimento aos Desnutridos e

às Gestantes em Risco Nutricion"al, conhecido como "Programa do

Leite", do Ministério da Saúde.

Tal programa tem como clientela as crianças

desnutridas de 6 a 23 meses, crianças entre 24 a 59 meses, irmãos

do desnutrido, até 2 crianças por família e gestantes de risco

nutricional, segundo o que dispõem a Norma Operacional Básica do

SUS - MSI1993 e a Norma Operacional Básica do SUS - MS/1996.

A tradição de fomecimento de leite como

suplemento alimentar tem evitado inúmeras mortes. Esta lei propõe

a possibilidade da execução permanente do programa.

Mantendo as linhas básicas da Coordenação

Nacional deste Programa, no Ministério da Saúde, optamos por

apresentar este projeto de lei. Sua préocupação é manter o enfoque

de saúde, associando à suplementação alimentar, baseada no

oferecimento do leite e outras atividades, tais como: vigilância

alimentar e nutricional, na perspectiva de avaliar e detectar

precocemente o melhor meio para prevenir casos de desnutrição e
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promover o reforço da orientação alimentar, visando mudar os

hábitos alimentares, entre outras.

')!)1CLf~t,
Maria do Carmo Lata

Deputada Federal-PTIMG

Parágrafo únrco. No caso em que dispensas de empregados contratados
antenormente aos contratos de pnmelro emprego venham a alterar o
caráter ce acréSCimo a folha salanal e ao número de empregados. os
contratos de pnmelro emprego transformar-se-áo automaticamente em
:ontratos ordmanos. sem as reduçaes prevIstas no art. 2° desta lei.

§ 1° - Cons,dera-se empresa-Junior. para os fins deste artigo, aquela que.
organizada em cursos unlversitános. pelos própnos alunos. prestam
assessana técnlCO-Clentífica a empresas de áreas afins.

§ 2° - O convénlo a que se refere o"caput" deste artigo definirá cntérios
segundo os quais o SEBRAE dará aSSistência técnico-empresanal às
empresas-juniores, objetivando ampliar sua area de ação e o
aperfeiçoamento administrativo de seus trabalhos.

,n ;-0 _ O Minrsteno do Trabalho diligenCiará no SentidO de. dentro de 180
__olicação desta leI. firmar protocolo de Intenções com o Serviço Brasileiro de

_: __ oS Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). no s!!ntido de aquele serviço
es"mular os micro e pequenos empresanos a aderir ao Contrato de Primeiro Emprego
a que se refere o art. 1° desta lei.

ri ~ a 50% \ClnQuenta por cento) de seu '18tbr oevldo em 1° de J2r::-'-: :.:
1ess nos contratos prev\stos no artigo antenor, caso a empregaaora
não chegue ao número máximo perrnltlpo de jovens na modalidade de
primeiro emprego.

Parágrafo único. As reduções previstas no icaput' terão validade durante o
prazo de 24 (vinte e quatro) meses. firido o qual o contrato de trabalha
continuará a viger ordinariamente 60m os valores anteriores das
contribuições restabelecidas. !

Art. 3° O número de empregados contratados nos termos desta lei
observara o limite eS12celecido na convenção ou acordo coletivo, não podendo
ultrapassar 20% (vime por cento) do quadro de pessoal da empresa.

Art. 4' As reduções previstas nesta lei serão válidas desde que o contrato
de trabalho seja registrado no respectivo sindicato de trabalhaddres. e subSistirão
9nauanto a empregador mantiver a acréSCimo do quadro de empregados e a
resoectlva jofha salanal ""ar suoenor aquela do mês Imediatamente antenor à pnmelra
:ontratac;:.ão ae que trata esta leI.

An. ::l As ~r1cre5aS cue admltírem pessoal r;cs termos aesta leí terão
prefere!1c:a :'la cotenção ae recursos riO âmbIto aos programas executados pelos
esrabelec:memos - feaera!s :e crédno. especlalmeme :unto ao banco NaCIOnal de
:JesenvolvlmentO E:onómlco - BNDES .

';n: ':::0 - "1Tnlsteno co Trabalho consideranClo .: disoosto no art. 2° do
Jecreto _. .:::e 9 ae outubro ae 1990. formalizará convénlo com o Servlco
BraSileirO oe Apolc às Micro e Pequenas Empresas I SEBRAE"lpara a elaboração de
prOjetos de organização ::Ia empresas-juniores dentro das entidades de ensino
supenor.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,

conclamamos os ilustres pares a aprovar esta proposição

originalmente de autoria do Sr. Marquinho Chedid que

reapresentamos com algumas modificações.

Sala àas Sessões, em 04 de Maio de 1999.

Ademais, os municípios deverão atender às

normas técnicas do Ministério da Saúde, que acumulou vasta

experiência na organização e gestão do programa. Preocupa-se,

com esta medida assegurar a unidade de ação e objetivos para

todo o país. Assim, os resultados serão, com certeza, altamente

positivos.

Destaca-se. . nesta proposta, a efetiva

descentralização da operacionalização do programa, prevendo-se o

repasse dos recursos orçamentários da União para os municípios.

Estamos convictos de 'que o nível local, com a

atuação dinâmica das prefeituras, é o camínho mais adequado,

para a consolidação do "Programa do Leite". No entanto, os

municfpios terão que atender a uma série de exigências, para

assegurar o sucesso das atividades, destacando-se a da

composição e manutenção de Conselhos de Saúde atuantes, que

cumpram o papel de controlar e fiscalizar o conjunto das atividades

de recuperação e prevenção da desnutrição junto às suas

comunidades.

''Titulo 111

PROJETO DE LEI N~ 810, DE 1999

(Do Sr. João Herrmann Neto)

Art. 8° - Acrescente-se ao Capitulo I do Título 111 da Consolidação da Leis do
Trabalho (CLT) a segUinte Seção, renumerando-se a seguinte: e os seguintes artigos,
renumerando -se os demais:

Institui, nas convenções e acordos coletivos de trabalho
Contrato de Primeiro Emprego e dá outras provid~cias. '

o DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO
Capitulo I

DAS DISPOSiÇÕES ESPECIAIS SOBRE DURAÇÃO E CONDiÇÕES DE TRABALHO

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 67, DE 1999)

O Congresso NaCional decreta; Seção XIV

Dos estudantes
Art. 1° As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão Instituir

ContraIo de PrimeirO Emorego em qualquer atividade desenvolvida pela empresa. para
admissões aue representem acréSCImo no número de empregados da empresa ou
esrabelec:mento.

Art. 350 - A jornada de trabalho definrda no ert. 58 desta Consolidação das
LeIS do Traoaho serà redUZIda de até duas horas para :) empregado que.
.:amprovadamente. estiver matnculado em curso regular de e'1SlnD àe pnmeiro. de
sagunao e ce terC5!ro grau. aI InCluídos os c:..:rsos profiSSionalizantes

Parágrafo ÚniCO. Entende-se como Contrato de Pnmelro Emprego aquele
:slebraao entre a emoresa e um trabalhador cue nunca antes tenha
.;xerC1CO atlVIOade faDoratlva assalarlaaa com rSQlstro na Carteira de
7ra08lho e contrato regUlar na traoalho. e com -'dace supenor a 18
aeZoltoJ anos e InTenor a 25 (vinte e Cinco, anos

~arágraao -...:nlco Empregado ~ empregador acercarão a forma de
:omoensacão !'"'orana nos ceriocas ae fériaS escolares orolblda. em
::ualQuer hlOatese a utlliz.acão ae traoalr.c "'Otumo ::oniorme definidO
~c § 2° ~o art. -:"3 desta Consolidação"

Ar.. 2' As contribuições SOCIaiS destinadas ao Serviço SOdIal da Indústrla
SESI Serviço NaCIonal de Aprendizagem Industnal - SENAI. Serviço SOCial do
ComercIo - SESC. Ser"ço NaCional de Aprendizagem Comerciai - SENAC. Serviço
Nacional ae Aprendizagem do Transporte - SENAT. Serviço Social do Transporte 
SEST. SeTVIço Brasileiro de ApoiO às .Mia0 e Pequenas Empresas - SEBRAE e
Insbtuto NaCIOnal de Colonização e Reforma Agrána - INCRA. bem como ao Salario
Educação. ficam redUZidas:

- a 60% (sessenta por cento) de.seu valor deVido em 1· de janeiro de
19;19 nos contratos previstos no artigo anterior. caso a empresa
empregadora contrate o número máximo permitido de jovens na
modalidade de primeiro emprego;

Art. 9° Acrescente-se 20 art. ~ ° ~a Lei nO '3.494 de;- de oezembro de 1977
::: seguinte oaragrafo:

§ 3° - Os estagias terão duração máxima de 8 (orto) meses.
permitida apenas uma prorrogação. por Igual período.•

Ar!. 10 ° As empresas que aderirem ao sistema do Contrato de Primeiro
Emprego a que se refere o art. 1° desta lei e ao sistema de estágios previstos na Lei nO
6.494. de 7 de dezembro de 1977, poderão deduzir de seu lucro tributavel, para efeito
do Imposto de Renda. o percentual de 5% {cinco por centol·
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?aragrafo LÍmco, o percentual menclonaCD no ';:apu:" .JaSiE 'ani;O sera
acrescIdo da fração de 1% (um por centO) a cada ano. até o máximo de
~O% (dez por cento) enouanto lor mantIdo. para seus emp<egados. o
Contrato de Primeiro Emprego ademais da adesão ao sistema de
estágios a que se refere o "capljl" deste ~rliao.

Art. ~ ~ ° Esta lei entra em vigor na datá de sua.pu~.. "ção.

JUSTIFICAÇÃO

Num quadro jã desesperador de desemprego.que é o enfrentado pelo pais.
ao jovem que chega ao mercado de trabalho se apresentam dificuldades ainda
maiores.

Antes do mais vem a eXlgéncia. lógica. por sinal. de que hã a necessidade
de ter alguma experléncia da área. sem o que seu indice de produtividade será bem
abaIxo aa media. DepOIS. o empresariado prefere pagar horas extras a empregados Já
adestraaas. consegUindo. com salário Igual. resultado maior.

Surgiram as ~800eratlvas de trabaiho oue ·nfelizmente. tém sido
::leSVH1uaaas em sua concepção. transformanao-se. no mais aas vezes. em empresas
:ocaaoras de mão-de-obra. o Que reduz. ainda mais a capaCIdade de ascensão
profissIonal. fixando-se o trabalhador por anos e anos no mesmo setor. no mesmo
serviço

Preocupa~nos. de hà mUlto. a: neceSSIdade de enfrentar o problema de
':crma ;1SiltuclOnaJ ou SejE, não inventando fórmulas magJeEs nem entregando ao
-e~caco : ecoer :':nlco a8 decloir a questão' a necessloaae estã em se dar contorno e
'"eScala0 'egel ao assunto .;eranco c cnamaao primeiro emprego de forma orgànica
oS CeTII1111va

~ ';esae ~ SE6 :ramJta nesra Casa pro!e!Q aoresemacc cela então Deputado
.....::":iirgos L-50 rt6,h :uem .:ifellzmeme não rerornou a i"'OSSO CCn\l'lVID na Cãmara.

_'J ;:r~lerD rem pontos 08 excelênc:a.nOtadamente quando exige que 2

:::;rtratacac co Jovem emre i 8 e 25 anos tem que represemar i::crésclmo no número de
~mDregat:cs :::a ~!T!oresa Isto Ira ImOOOlr aue :::: emoregacor .Jemlta servIdores maIs
ar:w;cs ~ =Crtarto ae salànos mais elevados =,ara em seu lugar colocar um mais
,ovem. ou. melhor olzendo. maIs barato.

São concedidas ISenções parCIais de laxas. Isenções oue develão durar o
:emoo co contrato finnado. E. por outro lado. admIte-se a ononoade das empresas
contratantes em ;'nanClamentos. especialmente junto ao Banco Nacional do
DesenvolVImento EconômICO e Soclal-BNDES.

A Comissão de Trab~lho. de Administração e Serviço Público da Câmara
examinou exaustIvamente o projeto. adotando, ao final, um subsmutivo que, em sua

~uarda as proposições fonnuladas por Domingos Leonelli. A deCisão final
Comissão foi adotada em 2 de dezembro do ano passado. sem tempo,

_~""mo. para s,er en,?,mtnhada á Comissão de ConstituiçãO. Justiça e Redação. à de
r ,"enças e Tnbulaçao e postenonmente. ao Plenário. O projeto está. portanto.
arqUivado.

'!ez que ai! encc:ntramos de fonna tão bem fonnuiada algumas respostas às
preocupaçoes que la havlamos externado a respeito da matéria, entendemos que
melhor . sena retomar aquela proposição, com as adaptações que se fizeram
neoessanas. para que retome o projeto à análise da Casa e de suas comissões
permanentes.

É certo que entendemos estar o pais dentro de grave crise financeira. Há
desemprego. recessão. mIséria e as políticas govemamentals. lamentavelmente se
mostram a cada dia mais e mais excludentes. '

Mas. simplesmente declarar que a situação é crítica e aguardar que o
deus-mercado adote: as prOVidências para sair dessa crise seria mais que
IngenUIdade.•erla nao assumir as responsabilidades que tem lodo homem público e.
em especial o legIslador, ae buscar caminhos - e, não atalhos _ para. pelo menos
eQuaC10nar-se a cnse. o que Já sana o primeIro passo para sua solução.

. , Não temos qualquer dúvida quanto à necessidade de se explorar.ao
max/mo. as potenCialidades de nosso mercad.o Interno E. aquI. queremos nos refenr
ao mercado de consumo e ao mercado de trabalho.

~als trabaiho. maior a folha salanal. maior a caoacloade de consumo. maior
errecadaçao co Govemo '"lalores oporturlidades para investimentos públicos. tudo
lormanao um .::::rCU1D VlnUQSC Que creclsamos cclocãr a glnar ae ImedIato.

.Neste sentIdo adotamos. de pronto a IdéIa Oe se levar à 'orma legal o
orcgrama 00 P'lmmro Emorego Mas nos oareceu oue ao Jovem cue se vai chegando
ao mercaoo oe trabalho eXIstem ou. pelo menos. oevem eXistir outras portas de
entraaa. que orocuramos. do mesmo passo. InclUir em nossa OroPOSlçãO.

ASSim é que nele fizemos ,"ciUlr um dISPOSitiVO seu art. 6° que detllfl11lna
ao Mirllsteno 00 Trabalho a ionmalÍzação de convérllo com o ServIço BralIlleJro de
ApOIO às Micros e Pequenas Empresas. nosso conheclco SEBRAE. para Que aquelê
serviço leve orientação aos Jovens UniverSitáriOS que em seus "campI" ~i2am o
que decidiram chamar de empreS8-júnior.

São essas orgarll28ÇOeS fonnas simplificadas de empresas. ali organizadas
e ali postas em lunclonamento. para que se possa reurllr um corpo de orientação
técnica, financeira. jurídica. tecnológica a empresas que atuem nas áreas afins aos
cursos realizados pelos estudantes que demonstrem interesse em participar da
chamada empresa-júnior.

o SEBRAE. onaoo quandO o Decreto nO 99.570 :e:; oe outubro de 1990.
oesvlnculou da admlntstração pública federal o antigo Centro BrasileirO de ApOIO á
Pequena e Média Empresa (CEBRAE). tem por objetiVO "planejar. coordenar e orientar
programas técniCOS. projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas. em
confonmldade com as políticas naelonais de desenvoivlmento. particulannenle as
reiatlvas às áreas industrial. comercla~~ tecnológica" (art. 2° do diploma legal citado).

E a empresa-júnior. parece-nos inegável. preenche por Inteiro esse modelo
e está inteiramente comonne ás "politicas nacionaiS de desenvolvimento,
partlculannente as relaUvas ás áreas industrial. comerCiai e tecnológica".

Ocorreu-nos. ainda. que aquele cidadão que pretende montar uma micro
empresa busca. de pronto, a asslSténcla do mesmo SEBRAE. com um corpo de
profissionais capazes de bem orientá-lo na consecução de seu obJetiVO. No SEBRAE.
ainda. se encontra orientação para entender o mecanimsmo de funcionamento do
SIMPLES. que é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contnbulções das
Micro Empresas e das Empresas de Pequeno Porte. um esquema que lacilíta o
antendimento de nosso aranzel fiscal. permitindo. do mesmo passo. grande redução

. ae seu vo{ume nO caso dessas empresas mlcrocrganlzadas

Neste relaCIonamento bastante efetiVO entre o SEBRAE e os pequenos e
microempresános acaba por se criar um clima generalizado de confiança que permIte
àquele Serviço sugerir a esses empresários que adiram ao Ccntrato do Primeiro
Emprego. podenao. com ISSO. valer-se dos beneficios fiscaIS aue procuramos defender
em nosso proJeto,

o an 31) busca aeflnlr menor !omada de :racalho :Jara o estudante.
.:cmprovaoamente marncUlaao em curso regular.

"'aoa ae estranho nessa ~rcooslcão A Consolloacáo aas LeiS do Trabalho
':'LT· tem :000 ...f'!l (~acltulo ~ oe nJ lff' ':::lm a ae!"'.omlracác • OAS NORMAS

"SPECIAIS DE '7'UTELA DO TRABALHO AlI em sa" Caolt:J;o ; se aamllem jOrnadas
:6 ~raoalhc ae 5 I-lcras - e não ae 8 horas conforme :Jrescrlto ~o art. 58 aa mesma CLT
~ :Jara, por -:.\=::1010. oancanos I arts. 224 e 55.1 ~ara 05 Que rraoalham em telefonla e
:e!egrafie 'ar:s.::'::" € ss I. para os operadores clnematcgraficcs !arts. :34 e S5.1 Ora,
:::or Que não acre.5centar a esses gruoamentos tutelados cs eSiUdantes, desde que
::)morOVBaamente matnculados em cursos regulares de arlmelro segundo e terceiro
;;raus. aSsim como em cursos profiSSionalizantes DemaiS nos oeriodos de férias
escolares. patrões e empregados poderão definir critérios de compensação "essa
carga horána. razão por que não nos parece proposição condenada ao abandono.

Os estágIOS são outra porta de entrada do jovem no mercado de trabalho.
pennJtindo-lhe a necessária e sempre exigIda expenêncla. Há. para isso. legislação
pertinente, representada pela Lei n° 6.494, de 7 de dezembro de 1977 . que traça
critérios para a realização de estágios junto a pessoas jurídicas de direito privado, aOS
órgãos da administração pública e a instituições de ensino.

Lamentavelmente la foram encontradas diversas fonnas de fi'audar esse
::aenamento leg~1. Uma delas. a m,:,is mesquinha. é mandar o Jovem emagiar em
~. eas que nada ~em a ver com sua area ~e aprendizado. o curso que freqQenta na
escola. Outra, nao ~enos.perver.;a, esta em manter o cidadão na condição de
estagIáriopor tem~o Indefinido. OP,\rtunidad.e e~ que se consegue melhorar o índice
de profisslonalizaçao, mantendo. nO ~ntanto, Ifrembalxo os salários pagos.

_ O art. 9° de nosso projeto busca coibir esse abuso. limitando o tempo de
duraçao de cada estágio.

. . Finalmente. ocorreu-nos que, no mais das vezes, as isenções fiscais. totais
ou parclal~, acabam por se transfonnar no principal atrativa ao empresário para aderir
a este ou aquele prog,:"ma govemamental. Nesse sentido. incluimos um artigo 10, que
oferece esse atra~v? as empresas que adenrem ao Contrato de Primeiro Emprego. e
ao sistema de estaglos definido peia LeI nO 6.494. de 07.12.77

Também aqui não estamos esbarrando com algo novo. No Brasil Jà se
concederam incentivos fiScaIS ã produção de aço. ao ensino da Informática e coisas
~ue ta": Em 15_de dezemo;o oe.1975 começou a vIgorar a LeI n° 6.297. que dispunha
sobre a deduçao do lucro ,nbutavel. para fins de imposto sobre a renda das pessoas

]UrlOlcaS. do dobro ~as desoesas realizadas em projetos de formação profiSSional". E.
Impossível negar. nao apenas os estágiOS. mas. ainda.o primeirO emprego são fonnas
maIS que comprovadas de formação profiSSIonal para o Jovem que vem chegando ao
mercaao de trabaiho.

Nossa prooosta. pOIS levando adiante e.de fato. ampiiando. a idéia pIoneira
de :cmlngos LeonellI. e.um~ !emativa :<ue sentImos válida de Ir buscando Soluções
oara o lovem oue. aos 8. ,9 anos nao tem perpectlvas. válidas aue sejam. para
:cmeçar a oroauzlr sua pane na ncueza naclonal
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Quere :OlS :crcca..·a soo analise ce nossos ilustres lJares :Jesta Casa
oara ous a enrlcueçam. -as cus soCr9tucc. para cue 'he emprestem o necessari~
acolo a lua aprovaÇllo.

Sala oal Se.sõ••. em a·f malP de 1999

"'~/ Y
D~·JOIo,H.mnann Nato
/ -»PS/SP

"LEGISLAC..\O CIT"\~:.-\ .. 't:XADA PELA
COORDENAÇ..\O DE ESTUDOS LEGISLAUVOS - CeDI"

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETo-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidaçdo das Leis do Trabalho.

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

TITULOII
Das Nonnas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPln1.0 11
Da Duração do Trabalho

SEÇÃO 11
Da Jornada de Trabalho

\ri. : ~ • -\ duração nonnal do trabalho. para ,'s ~mpregados em qualquer
ativIdade pnvacla. não ~xcedera de M IOIlO) horas diàrias. desde que não seja lixado
~"Dressamente "utro ilmlle.

SEÇ.l.O IV
Do Trabalho :-;orurno

An. -3 . Salvo nos casos de revezamento semanal ou qwnzenaL o trabalho
norurno tera remuneração superior a do diurno ~. para esse dellO. sua remuneração
tera um acreseimo de :!O% lvinte por cento), pelo menos. sobre a hora diurna.

§ 10 A hora ao trabalho noturno sem computada como de 5:! Icmqtlenta e dois)
mmutos e 30 ltrinta) segundos.

§ ~o Considera-se ntJlumo. para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre
as 2:! (vinte e dlJll5).horas de um dia e as 5 (cinco, horas do dia seguinte.

°§ 2'com ncioç/Jo tiDdo".10 lHcreto-lei n' 9.666. de 28/08/1946.

nn1.0 111
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPiTULO I
Das Disposições Especiais sobre Duração e Condições de Trabalho

SEÇÃO I
Dos Bancários

Art. 224 - A duraçllo normal do trabalho dos empregados em bancos, casas
bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas continuas nos dias úteis,
com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por
semana.

• .4rt.:!:4 com "dação dada pela Lei n' -,430. d. rI: /985.
§ 10 A duração nonnal do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida

entre 7 (setel e 2:! Ivinte e duas) horas. assegurando-se ao empregado. no horàrio
diat:t0' um intervalo de 15 Iquinze I minutos para alimentação.

.. $ l" ...om reaacào l1.ada pejo Decreto-lei n" :;'1. de 28 fl2 196-.•
~ 20 As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de

direção. gerência. fiscalização. chefia e equivalentes. ou que desempenhem outros
cargos de conliança. desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 (um
terço) do salário do cargo efetivo.

* ~~ :c ,:nm redação dada pejo Decreto-lel w' -_~.J. di! /1 ofi J!}tJ.l}.

SEçAo 11
Dos Empregados nos Servtços de Telefoma de Telegralia Submarina e

SublluV1a1. de RadiOlelegratia e Radlotelefoma

.-\rI. c:::'7 - ~as empresas que explorem o servIço de telefooia, telegrafia
submarma ou subflUVial. de radiolelegrafia ou de radiotelefonia. tica estabelecida para
os respecnvos operadores a dUIlIÇão maxima de b iseIS J horas continuas de lI1IbaIbo
por dIa ou 36 I trmta e seiS) horas semanals.

§ 10 Quando. em caso de indeclinavel necessidade. forem os operadores
obrigados a pennanecer em serviço além do período nonnal fixado lICSle anigo, a
empresa pagar-lhe-á eXlT80ldinariarnente o tempo excedente com acréscimo de 50%
(cinqüenta por cento I sobre o seu salário-hora nonnal.

§ 20 O trabalho aos dQmingos. feriados e dias santos de guarda será COIISiderado
extTllordinário e obedecení, qlJlllto á sua execução e remuneração, ao que dispuserem
empregadores e empregados em acordo, ou os respectivos sindicatos em contrlIlo
coletivo de trabalho.

SEÇÃO IV
Dos Operadores Cinernatogtáficos

Art. 234 - A duração nonnal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus
ajudantes não excederá de 6 (seis) horas diárias, assim disnibuidas:

* Art.234 com redo.ção dado. conforme a Lei n'6.?53. d.20;03 1944.
a) 5 (cinco) horas consecutivas de trabalho em cabina, durante o funciooamento

cinematográfico;
b) 1 (um, periodo suplementar, até o máximo de 1 (uma) hora~ limpeza,

lubrificação dos aparelhos de projeção. ou revisão de filmes.
Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de :!5% (vinte e cinco por

cento) sobre o salário da hora nonnal e observado um intervalo de:! (duas) horas para
folga. entre o periodo a que se refere a alinea "b" deste artigo e d trabalho em cabina
de que trata a alinea "a". podera o trabalho dos operadores cinematográficos e seus
ajudantes rer a duração prorrogada por : (duas I horas diãrias. para exibições
~xtraordinànas.

SEÇÃOXIlI
Dos Qumucos

-\n. 350 • l) qumtico que assurmr a direção tecmca ou .:ergo de quimico de
.1uaiquer usma fábnca ou iaboratono mdusmal ou de analise devera. dentro de 2~

\'Inte ~ ~uatrO I horas e por escnto. comUnIcar essa ocorrencia ao orgào fiscalizador.
.:ontratndo. uesde essa data J responsabJlidade da parte recmca referente a sua
profissão. assllD como a responsabilidade teemes dos produtos manui8Illnllkls.

§ 10 Finnando-se contrato entre o quimico e o propnetario da usina. fábrica 011
laboratorio. sera esse documento apresentado. dentro do prazo de 30 (trima) dias. P-'lI
regIStro. ao orgão tiscalizador.

§ :!o Comunicação idêntica à de que lIlIla a primeira parte desIe anigo fará o
quimico quando deixar a direção técnica ou o catgo de quimico. em cujo exercício 1IC

enconl1'8va. a fim de ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o caocc1Imc:ufo do
conl1'8to. Em caso de falênCia do estabelecimento. a comunicação será feita pela fuma
proprielària

SEÇÃO XIV
Das Penalidades

• I)s mfratores dos disposttivos do presente Captruto mcouerio na muJia
úe . • 300 ItrezentOS) valores-de referência regionais segundo a 1JIbIreZa da
mtr".;~...'ua extensão e a intenção de quem a praticou. aplicada em dobro no caso de
reincidéncia, oposição á fiscalização ou desacato á autoridade.

* Ar/. 351 com redo.ção conforme a Lei n' 7.855. de 24'10·'1989.
Parágrafo único. São competentes para impor penalidades as aUtoridades de

primeira instância incumbidas de fiscalização dos preceitos constantes do presente
Capitulo.

CAPÍTIJLo 11
Da Nacionalização do Trabalho
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SEÇÃO!
Da Proporcionalidade de Empregados Brasileiros

PROJETO DE LEI N~ 812, DE 1999
( Do Sr. Antonio Carlos Biscaia )

Art. 352 - As empresas. indiVIduais ou coletivas. que explorem serviços públicos
dados em concessào. ou que exerçam atividades industriais ou comerciais, são

obngadas a manter. no quadro do seu pessoal. quando composto de 3 Itrês) ou mais Disciplina o exerC1C10 da profisslio de carregador de bagagens
empregados. uma proporçllo de brasileiros não inferior á eSl3belel:ida no preseDle nos aeroportos e dá outras providências.
Capitulo.

LEI~· 6.297. DE 15 DE DEZD1BRO DE 19'/5

DISPÕE SOBRE >. DEDUC..i,O DO LUCRO
TRlBI'TA'/EL. PARA FINS DE MOSTO SOBRE A
RENDA D.>.S PESSOAS .'llUDICAS. ::lO DOBRO DAS
DESPESAS REALIZADAS E~ PROJETOS DE
FOR.\1AçAO PROFlSSIO!'iAL. _ DA OUTRAS
PROVIDÊNCLb,.S.

Ar!. 1° - .-\S pessoas jundicas poderão deduzir do lucro tributavel para fins do
Imposto sobre a Renda. o dobro das despesas comprovadamente realizadas. no
penodo-base. em projetos de formação profISSional previamente aprovados pelo
MinistCrio do Trabalho.

Parágrafo único. A dedução a que se refere o "càptit" déste artigo não deverá
exceder, em cada exercicio financeiro, a 10% (dez por cento) do lucro tributável,
podendo as despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente Setem
'iansieriáas para dedução no; três exerC1ClOS rinanccuos suosequ<::lle..

, :..............................................•....•.......................
LEI N· 6.494, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977

DISPÕE SOBRE OS ESTÁGIOS DE ESTIJi:>ANTES DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E DE
ENSINO PROFISSIONALIZANTE DO 2· GRAU E
SUPLETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1· - As pessoas juridicas de Direito Privado, os Órgãos de Administração
Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos
regularmente maaiculados em cursos vinculados ao ensino público e particular.

* ..J.rll~o. "caput". com redação dada pela Lf!l n.) 8.859. de 23 03 199-1.
~ 1· Os alunos a que se refere o ..CapUl" deste artigo devem. comprovadamente.

estar freqüentando cursos de educação superior. de ensino médio. de educação
prolissional de nivel médio ou superior ou escolas de educação especial.

• § I'com redação dada pela Aled"JaProwsóna n' 1.--9-5. de 14 12 1998.
§ 2· O eslágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de

proporcionar experiência pratica na linha de fonnaçào do estagiário. devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio. segundo o disposto na regulamentação da
presente LeI.

.. ~ :' ,;om ft!aaciio dada peia Lf!l n~ ~.S5j). ..lI! ~3 li} .r99-1.
~ 3" Os estagtos devem propiCIar a complementação do ensmo e da aprendizagem

" ser planejados. executados. acompanhados e avaliados em confonnidade com os
:umcujos. programas e calendanos escolares.

.-: ,,5" ~~om reaacão lJ4Jaa peia Í-f!l n- '.<. "59. rJl;!:'3 03 !99-1.

DECRETO ~. 99.570. DE 09 DE Ol:Tl:BRO DE 1990

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO IART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso NaCIonal decreta:

Art. 1· - Os SEl/Viços de transporte e carregamento de bagagens de passageiros llO$

aeroportos serão realizados por profissionais autOnomos.

§ 1· - Para os efeitos do disposto nesta lei. considera-se bagagem li mala,

caixa. caixote. engradado ou similares, trazidos por passageiro ou

despachados desacompanhados e recolhidos ou não às dependtncias

alliwldegáóas. sujeitos ou nio à fiscallzaçAo aduaneira.

§ 2" - O carregamento e transporte de bagagens compreendem todo o setcr de

trabalho de faixa-externa e interna das estações de passageiros até o baIclio

de embarque e desembarque das empresas de navegação aérea, inclusive as

dependências aduaneiras.

§ 3· • O disposto nesta lei não exclui o direito de o passageIro. pessoalmente

ou com o auxilio de terceiros, desde que acompanhantes, familiares ou

empregados, transportar a própria bagagem.

Art. 2· - Os pretendentes ao exercício das atividades de carregador de bagagens

deverão promover seu registro junto à entidade administradora do aeroporto.

Parágrafo Único. Para fins de registro, o candidalo deverá apres8nlllr os

seguintes documentos:

1- Carteira de Trabalho e Previdência Social;

/1- prova de idade não inferior a 18 (dezoito) anos e nlio superior a
60 (sessenta);

11I - prova de quitação com o serviço militar;

Ar!. 3· - O número de carregadores em cada aeroporto deverá ser estabelecido pela

respectiva administração, em função do movimento de passageiros, podendo ser

revisto a crtlério da mesma administração sempre que o exigir o movimento do

aeroporto.

Parágrafo Único. Havendo mais de um aeroporto na mesma cidade ou

municipio. o serviço de carregamento e transporte de bagagens, ... feito

através de rodizio, atendida a exigência de idêntica divisão de trabalho e igual

oportunidade a todos os profissionais registrados.

...........................................................................................................................................
............................................~ .

Compete ao SEBRA.E planejar. coordenar e onentar programas técnicos.
pr~lelc .. - ~!1vidades de apoio ás micro e pequenas empresas. em coníbnnidade com as
politicas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas ás áreas industrial,
comercial e tecnológica.

§ I· Para execução das atividades de que trata este artigo, pod.erão ser criados os
Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas nos Estados e no Distrito Federal.

§ 2· Os Serviços de que trata o parágrafo precedente serão executados por
intermédio de entidades identificadas pela expressão "SEBR."'-EI", seguida da sigla da
Unidade Federativa correspondente.

DESVINCULA DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL O CENTRO BRASILEIRO DE
PEQUENA E \-1EDIA EMPRESA
TRANSFORMANDO-O EM SERVIÇO
AUTÔNOMO.

PúBUCA
APOIO À
CEBR."'-E.

SOCIAL

Art. 4· • Para fins administrativos. disciplina",s e de fiscalização, os canegadaes de

bagagens ficario subordinados à administração do aeroporto.

Art. 5· - Como trabalhadores autônomos, os carregadores de bagagens serio

rlll11WMlrados diretamente pelos usuários, mediante tabela de preços aprovada p4lIa

administração do aeroporto.

Pwágrafo Único. O trabalho notlMT1o, bem como nos domingos e feriados serlI

remunerado com acréscimo, de acordo.com a legislaçAo trabalhista.

Ar!. 6· • Os carregadores de bagagens deverão trabalhar devidamente uniformizados

e com o seu número de ordam disposto em posição visível.

§ 1° - Quando em serviço, 05 carregadores são obrigados a portar. identldade

profissional.
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§ 2" - Apenas os carregadores e8C8lados para o urvlço poderAo permanecer
nos locais de trabalho.

Art. 7° - São deveres do carregador de bagagans nos aeroportos organizados:

I - comparecer com a necessária antaced6nclallOs pontos hlIbituals
de trabalho, a 11m de lntllgrar II turma a que pertencer;
11 - trabalhar com eflcl6ncia e presteza, a fim de possibilitar o rápido
desembaraço das bagagens:

111 - manipular as bagagens com cuidado, a fim de evitar acidentas e

avarias;

IV - obedecer à tabela de praços aprovados:
V - não' se ausentar do local de trabalho sem motivo justiflClldo;
VI - proceder com cortesia e urbanidade no trato com o pasugelro;
VII - comunicar a quem de direito qualquer anormalidade,
irregularidade ou acidente quetllnha relação com o nrvlço.

Art. 8" - Os carregadores de bagagens nos aeroportos são contribuintes obrigatórios
da Previdência Social.

Art.. 90 - O Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil baixará as InstruçOes

para cumprimento desta lei, cabendo-ihe decidir sobre os caIaI ominoso

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçllo.

JUSTIFICATIVA

o projeto visa a regulamentação da profissllo de CllTlIglldor de bagagenl em
aeroportos organizados, providência que vem lendo tenl8da 11m lucallO hj ririas
anos no Congresso Nacional, sendo este reedição do Pl no 1.644, de 1991, de

autoria do então Deputado Nilson Gibson.

Não obstante o tempo decorrido, a met6rlll linda .. Ipreuntl

atual e oportuna, ante a conveniência de protegI!' os .x.rc.ntes daqU&le labor,

garantldo-Ihes direitos básicos de trabalho e previd6ncla " bIm assim, f1scallur
lhes a atividade, buscando, sobretudo Impedir qus os mesmol venhem a ser
empregados no crescente contrabando de armas. d.substAncll's entorpecent...

Sala das Sessões, em 4 de maio de 1999

~
-'tania CllrlOS Slscala

PROJETO DE LEI N2 813, DE 1999
( Da Sra. EleloDO Barbalho )

Determina a adiçllo de fécula de mandioca l farinha d. trigo pura
e dá outras providencias.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POI.1TIcA RURAL; DE EcOKOMIA,
INDUSTRIA E COMtRCIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, rI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Os estabelecimentos industriais vinculados ao ramo
de moagem e beneficiamento do trigo. licam obrigados a adicionar fécula de
mandioca à fannha de trigo pura.

!li JO Essa adição será feita na proporção de 12% (doze por
cento) de fécula de mandioca e 88% (oitenta e oito por cento) de farinha de
trigo.

!li 2° Os outros 12% (doze por cento) de farinha pura
apurada com a moagem de trigo serão deslÚlados à comercializaçAo, sem
qualquer mistura.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentarà esta lei no pnIZO
de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçAo.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A triticultura. apesar de ser uma atividade importante DO Sul
do Brasil. vem decrescendo sobremaneira nos últimos anos.

Em época anteriores. a cultura contou com grande
participação do Estado.

Em 1967 a Fecotrigo, com recursos próprios, criou o Fundo
de Desenvolvimento do Trigo. e a Embrapa. o Centro Nacional de Pesquisa do
Trigo. em 1974. Funcionaram como antecessores do plano elaborado no
governo do Presidente Geisel. que tinha como escopo a auto-suficiência na
produção do trigo.

Em 1944. com a criação do Serviço de Expansão do Trigo,
o governo jà se preocupava com a expansão da cultura. Em 1967. o Banco do

.:"I! começou a administrar.

Assim. teve inicio o subsídio ao comércio do trigo.

Postenonnente. com o eslbrço da Embdp!l a lavoura se
expandiu e em 1987. atingiu urna safra superior a 6 milhões de toneladas.
EDll'etllDto. nos anos posteriores a produção vem decrescendo e em 1993. por
exemplo. a safra foi de apenas 2.2 milhões de toneladas.

E hoje. o Brasil é um dos maiores imponadores mundiais de
trigo, principalmente dos Estados Unidos. Canadá e Argentina.

Pela sua imponância na a1únentação da população brasileira
'e pela sua grande dependência do mercado internacional, o trigo assume um
papel de grande relevância na estratégia de desenvolvimento sóci~co
do Brasil.

Com a linalidade de substituir o trigo nos produtos de
pllllificação e com vista à redução de nossa dependência do mercado
inu:macional e a uma alimentação a custo mais baixo para a nossa populaçãO,
diversos estudos vem sendo elabol'lÍdos no sentido de admissão. nos hábitos
alimentares brasileiros, da farinha mista para a produção de pãe~ e de massas
em geral.

Assim, cremos, que a únponação de trigo deva ser
subslllncialmente reduzida, ao serem obrigados os moinhos e demais
estabelecimentos industriais dedicados à moagem e beneficiamento do trigo, a
adicionar 88% loitenta e oito por cento) da farinha pura uma percentagem de
12% (doze por cento) da fécula de mandioca.

Para a produção de massas e biscoitos restarão os 12% do
trigo para a comercialização como farinha pura

A mediada levará a uma enonne economia para o Pais e em
nada prejudicará o consumidor, uma vez que a farinha de trigo mista, não terá
seu teor alimenticio e nutritivo alterados. .

Na verdade. jà foram realizados. inúmeros estudos sobre a
viabilidade de adição da .fécula de mandioca à tàrinha de trigo pura, e
cOllcluiu-se que um acréscimo de 10 a 15% da fécula da mandíoca na farinha
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de mgo pura não produz alteração no volume desta. com a qual pode ser
elaborado um pão de excelente qualidade. em todos os seus caracteres: tanto na
coiomção. quanto na esuutura.

Em resumo. os caracteres organolépticos do pão não são
p~udicados. O mesmo pode ser acrescentado para os demais produtos
elaborados com a farinha de trigo.

o nosso projeto se aprovado auxiliará sobremaneira a
cultura da mandioca hoje plantada em todo território nacional. principalmente
nos Estados do Pará e Paraná.

Segundo ABAM - Associação Brasileira dos Produtores de
Mandioca. a produção anual de fécula de mandioca está em mais de 250 mil
toneladas.

Este setor wo-indusnial vem demonstrando razoável
dinamismo nos últimos anos co~ a implantação de 3 a 4 novas fécularias por
ano.

Esperamos, pois, contar com a colaboração de nossos
ilustres Pares no sentido da aprovação de nosso Projeto de Lei.

Sala d2s Sessões. em 4 de maio de 1999

p,ROJETO DE LEI N2 815, DE 1999
(Do Sr. HerácUto Fortes)

Autoriza o poder Executivo a transferir para o domínio do
Município de Luis Corrêa, Estado do Piaui, 0$ teX'renos de
marinha e seus acrescidos localizado$ naquele Município.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇl\O E SERVIÇo PUBLICO; Il
Df. 'r:,STITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - 1IRT. 24, II)

o Congresso .\·acionai decreta:

Art. ]" - Fica o Poder E.tecutivo autori=ado ti transferir para

o Município de Luís Corrêa. Estado do Piauí. os terrenos de marinha e seus

acrescidos situados naquele Município.

An. :1" - .Vão se incluem na aurori=ação prevista no artigo

anterior os terrenos edificados ou legalmente cedidos a terceiros.

Art. 3'- Esta iei entra em vigor na data de s!la publicação.

Art. 4" - Revogam-se as disposições ent contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os terrenos de marinha incluem-se. como se sabe. entre os

bens tradicionalmente integrantes do dominio da União.

Ocorre que. durante largas dêcadas. a União tem-se

conduzido em relação a eles como o senhorio distante, interessado apenas na

arrecadação de taxas e laudêmios. sem promover os investimentos necessários

ao saneamento e desenvolvimento dessas áreas.

Ê consabido por todos que os habitantes dessas áreas são

apenas pobres. cujos parcos rendimemos mal lhes permite pagar as taxas

exigidas pela ocupação. E. ainda assim. os gravames que lhes são exigidos

sobre a posse de seus imóveis lIão são compel/sados com obras essenciais de

infi'a-es!nuura. saneamellto. "rbani::açào etc.

o obje!lvo do preseme profeto de iei e exatamente o de

possibiiitar il transferênciil desses terrel/os .de marinha para 'J dominio do

município onde se locali::am. de sorte a e/tsejar sua melhor ordenação juridica.

aplicando-se a receita patrimoniai decorrente em indispenstiveis obras de

desenvolvimento urbano.

Uma vez aprovada a inicíativa. ganharão com isso as

popuiações ribeirinhas. em segura,nça e bem-estar social. e o Município de Luís

Corrêa. que ter!Í condições de atuar nessa área para evitar abusos e

distorções. presen'ando o equilíbrio do contomo urbanístico daqueia história

cidade. em atividade tipicamente concernente ao papei institucional. político e

social dos municípios.

Saia das sessões.

PROJETO DE LEI N2 316, DE 1999

(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Altera a red~ç~o do artigo :40 da Lei n" 9503, de :3 de setembro
de :i997.

,APENSE-SE AO ?ROJETO DE :EI NO 4.369, :JE :'998)

o Congresso :'<acional decreta:

\.rrlaD t~ • 1~1 ";aour" jo artl!?O ;Jn ja. LeI n; u~03 'Q-. passa a
. lQorar com :.:r. :-egUlme r~aacào .

. '.rtI2t' : Jl· • -. ~abilitacão cara ~nnduzlr . ~lcul0 automotor e
",emco ,era acuraaa Dor meIO üe exames Que deverão ser reallzaaos tunto ao orgão ou
:nnàaÇle ::xecun\~~s .lO '::staao .)U JC Jlsmto ?-ecieraJ.. u na seae ::staauai ou d.1smtai
;0 oropnv 0rgão. Jevenao \,." ~ondutor preencner ·'5 segUIntes reqUISItoS..

.J,ntgo ~o - Esta iel entrara em \19or na data de sua publicação.
~~\"Ogadas as ;llsnoslcões em contrano

JJ.:STIFICATIVA

A propositura que ora submeto li apreciaç40 dos ilustres
integrantes desta Casa de Leis, propondo nova redaçlo ao anigo 140 da Lei 9503/97,
pretende excluir a obrigatoriedade de o candidato requerer sua habilitaçAo junto ao
órgão competente no local de seu domicilio ou residencia.
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Com eieito_ 5e considerarmos que a habilitacão para conduz;:
\-elcuJos automotores ou elétricos e de carater nacional e que as condições para a
obtenção daquele documento são abrangentes e comuns aos candidatos de todo o paiS.
não se justifica a exigência de o pedido ser efetuado no local de domicílio ou
residência do candidato.

Ademais, há de se considerar que a restrição atual cerceia a
Iiherdade dos candidatos. notadamente daqueles que viajam frequentemente e dos que
trabalham ou esmdam em outras cidades que não as de sua residência ou domicílio e
prejudica sobremaneira o tra,balho das auto-escolas sediadas no interior do pais.
principalmente daquelas sediadas nas pequenas cidades do interior.

Expostas as razões que me levam a formular o projeto de lei.
submeto-o ã consideração dos nobres pares na expectativa de sua nipida tramitação e
aprovação. .

Sala das Sessões.

/}
,-- . .-

_/c.,/~~-_/
-----nLDE.U.-IR COR.·H:CI SOBRISHO

Dep/lUlfio Federal
r ice-Líder do PFL

"LEGISLAC.\O CIT.-\DA.-\."jEXADA PELA
COORDE:SAÇ.\O DE ESn-nOS LEGISLATIVOS - C.DI"

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEl\-mRO DE 1997

Institui o Código de Tránsito Brasileiro.

CAl'ffi"LOxrv
Da Habilitação

Art. 140 - A habilitação para condU7.ir veículo automotor e elêtrico será apurada
por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos
do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede
estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes
requisitos:

1- ser penalmente imputável:
11 - saber ler e escrever;
UI - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
Parágrafo único. As informações do candidato ã habilitação serão cadastradas no

RENACH.

PROJETO DE LEI N2 817, DE 1999

(Do Sr. Fetter Júnior)

Altera os arts. 143 e 144 da Lei n2 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

(APENSE-SE'AO PROJETO DE LEI N2 4.369, DE 1998)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 Esta lei altera a redaçao dos arts. 143 e

144 da Lei n2 9.503/97, que institui o Código de Trãnsito
Brasileiro, modificando as exi9fncias de habilitaçao para os
condutores que rebocam "trailers ll e para os que conduzem

mãquinas aqrícolas.

Art. 22 O art. 143, da Lei 02 9.503, de 23 de

setembro ãe 1997, passa a v~gorar com a seguinte redaçao:

"Art.143. Os candidatos, com exceção daqueles que

deverão conduzJ.r somente os tratores e equipamentos

automotores listados no art. 144 deste Código, poderão

habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte

grad<l:ção (NR):

v - Categoria E condutor de combinação de

veículos em que a unidade tratara se enquadre nas Categorias

B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou

articulada, ~enha seis mil quilogramas ou ~ais db peso bruto

total. '. (NR)

§ 32 Os veículos definidos na categoria "trailer",

nos termos do Anexo I desta lei, sem limite de peso, poderão

ser tracionandos por condutores enquadrados na Categoria B,
prevista no inciso 11 deste artigo."

Art. 32 O art. 144 da Lei nº 9.503/97, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art .. 144. O trator de roda, o trator de esteira,

o trator misto, ou o equipamento automotor destinado à

movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de

terraplenagem, de coo&truçao ou de pavimentação, poderão ser

conduzidos na via pública por condutor exclusivamente

habilitado para eles." (NR)

Art. 42 Fica acrescentado ao urt. 144 da Lei n2

9.503, de 23 de setembro de 1997, o seguinte parágrafo
único:

"Art. 144 (NR)
Parágrafo único. Não se exigirá dos condutores

=eferidos no caput, a pré.via hab~litação nas demais

categorias, nem a experiência em conduzir outros veículos. 11

Art. 52 Esta lei entra em vigor no prazo de

sessenta dias a partir da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇJl.O

o Código de Trânsito Brasileiro, não obstante 08

elevados beneficios ao disciplinamento do trânsito em nosso

ve~o cr~ar ~imi~ações para os motor1stas de veículos

t:.racionam trailers. Isso está provocando sérios

en~=aves ao desenvolvimento do turismo rodoviário e

inviabilizando fábricas e locadoras de traiiers.

Essas exigências também limitam o uso dos trailers

por grande parte dos seus atuais 10 mil proprietários, agora

obrigados a se transformar em motoristas profissionais se

desejarem continuar fazendo turismo pelo Pais utilizando os
seus trailers.

No Capitulo XVI, Da Habilitaçao, os incisos IV e V
do artigo 143, definem as seguintes restrições:

"Art. 143 ..
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máquinas agrícolas seja obrigado a estar habilitado na.

categorias C, D ou E, é a nosso ver demasiada e inoportuna
já que a maior parte do trabalho realizado por esses

veículos ocorre fora das vias públicas.
Assim, não há porque a habilitação nessas

categorias deva preencher requisitos especificas a outras
categorias de veículos, e ainda a experiência em outras

categorias de habilitação.

Temos que levar, ainda em consideração que am época
de plantio e colheita os produtores agricolas necessitam de

grande ntlmero de operadores para seUS tratores. Como esses

operadores, na grande maioria, não têm experiências na
condução de qualquer outro tipo de veiculo automo'eor, essa

exigência do Código de Trânsito Brasileiro vai acabar
atrapalhando o desenvolvimento do setor agrícola.

Na certeza de que nossa proposiçao constitui-se em

importante alavanca ao desenvolvimento econômico-social, sem
provocar qualquer dificuldade ao cumprimento dos relevantes
e meritórios objetivos do noVO Código de Transito
Brasileiro, esperamos vê-la aprovada pelos nobres pares.

Sala da Comissão,

V Categoria E condutor de 'combinação de

veículos em que a unidade tratara se enquadre nas categorias
Bt C ou O e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou

articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto
total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou ainda, seja
enquadrado na categoria trailer.

De acordo com essas determinações, para dirigir ou

~racionar um veiculo enquadrado na categoria trailer o

motorista deverá ter a mesma habilitação daqueles que

dirigem, profissionalmente, ônibus em linhas urbanas ou

interestaduais ~

Trata-se, em. princípio, de um contra-senso.. A

categoria "trailer ll compreende veículos com finalidade

turística, que transportam geralmente os membros de uma.
família.. NAo se caracteriza como transporte coletivo.. E,
sendo dedicado ao lazer, o seu motorista não estã sujeito às
pressões e tensões de um profissional obrigado a cumprir

jornada de trabalho e horários determinados.

Nos Estados Unidos, o trailer tem sido muito mais

usado também po! pessoas idosas aposentadas. Elas dirigem
carros de 11 até 15 metros de comprimento e não precisam

atender a qualquer exigência de habilitaçli.o especial para
conduzi-los. A carteira de "amador" é suficiente para poder
tracioná-los. !: importante considerar o rigor com que os

americanos tratam a legislaçao e a segurança de transito.

Por ser um dos negócios de maior sucesso na área
de turismo, a locação de trailers, que inclusive impulsiona
a venda desses veiculos, exerce forte interesse em turistas
estrangeiros que desejam alugar esses veículos para viajar

pelo Brasil.

em í.J)de (::j"-

~~Df::: Federal

"LEGlSLACi.O CITADA Al'óEX,-\DA PEL.";'
COORDE:"AC.i.O DE ESTl'DOS LEGISL.HIYOS - CeDl-

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

de 1999

Essa norma atual para os trailers nos parece ainda

mais absurda se considerarmos que embora o peso de um

trailer de turismo ü~o seja superior a 6.000 kq, a nova lei

exige que o respectivo motorista tenha a mesma habilitaçao

de UlIl profissional que dirige carretas de 40 toneladas ou

mais.

Verifica-se no inciso V do art. 143, flagrante

contradiçli.o. Tal dispositivo permite expressamente que
reboques com menos de 6.000 kg de peso bruto total sejam

tracionados por veículos dirigidos por motoristas

habilitados em outras categorias, entre as quais a B
(motorista amador). Contudo, cria a vedaçli.o para os veículos

da categoria "trailer11 , dRfinidos no Anexo I como uveiculos

de utilizaçli.o turística" e que têm peso inferior_

t preciso ressaltar que o indice de acidentes com
veículos tracionando trailers é insignificante, a ponto de

nIo haver registro específico nas estatísticas da Polícia

RodoviÚ'ia Federal.

:onsiderando que o i.ncentivo ao t:url.smo l.nterno

deve ser incluído entre as prioridades para o

desenvolvimento nacional e que o ecoturismo se constitui no
segmênto do setor que mais rapidamente tem crescido em nível

mundial, é incompreensível que se institua limitaçli.o dessa

ordQl, capaz de comprometer tão importante e atráente forma

de viajar.
. Também a exigência do novo Código de TrSnsito

Brasileiro em seu art. 144, de que o condutor de tratores e

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

CAPÍTULO XIV
Da Habilização

Art. 143 - Os candidatos poderão habilitat-se nas categorias de A a E.
obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veiculo motorizado de duas ou três rodas. com ou
sem carro lateral:

11 - Categoria B - condutor de veiculo motorizado. não abrangido· pela
calegona A. cUJo peso bruto total não exceda a rres mil e qumhentos quilogramas e
cuja lotação não exceda a oito lugates. excluido o do motorista:

III - Categoria C - condutor de veiculo motorizado utilizado em transporte de
catga cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas:

IV - Categoria D - condutor de veIculo motorizado utilizado no transporte de
passageiros. cUJa lozação exceda a oito lugates. exclUldo o do motorista:

V - Categoria E - condutor de combinação de veiculos em que a unidade
rratora se enquadre nas Categorias B. C ou D e cuja unidade acoplada reboque. semi
reboque ou anicuIada tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total. ou cuja
lotação exceda a OIto lugates. ou. ainda seja enquadrado na categoria "rrailer".

~ I° Para habilitar-se na categona C. o condutor devera estat habilitado no
mmimo há um ano na c31egona B e não ter comendo nenhuma mfração grave ou
gr3VJSSlma ou ser remcldente em infrações medias. durante os últimos doze meses.

§ ~n Apltca-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de velculos
com mais de uma unidade tracionada independentemente da capacidade de tração ou
de peso bruto IOral.

Art. 144 - O trator de roda o trator de esteira. o rrator misto ou o equipamento
automotor destinado ã movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola. de
terraplenagem. de construção ou de pavimenzação só podem ser conduzidos na via
publica por condutor habilitado nas categorias C. D ou E.
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PROJETO DE LEI N.2 819, DE 1999

(Do Sr. Armando Monteiro Neto)

Dá nova redação aos Incisos I, 11 e 111, do art. 20 da Lei n 2

8.167, de 16 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a aplicação do'
Fundo de Investimentos do Nordeste FINOR e do Fundo de
Investimentos da Amazõnia - FINAM.

,.\olvimento do Nordeste e da ..<\mazôma. conSIderados pnorltanos pelo Conselho
_'..:.óer3t1VO das respecnvas SuperintendênCias RegxonauiJem estreIta comomlldade com as
ducmzes aprovadas pelo PreSIdente da Republica.

o serviço de administração da carteira é ~atividede meio" nào "'atividade
fim" desses fundos institucionais.

Não se trata de excluir a cobrança dessas taxas, de reconhecida
importància para a operacionalização desses fundos.

(AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO. URBANO E INTERIOR; DE
E TRIBUTAÇAO (MERITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
(ART. 54»

FINANÇAS
REDAÇAO

o objetivo deste Projeto de Lei é limitar (em 5% .. cinco por cento) o
valor dessa transferência visando diminuir o percentual hoje comprometido e.
consequentemente. awnentar os recursos destinados a alavancar o desenvolvimento de duas
regiões brasileiras ex"trernamente carentes.

o CO:oiGRESSO NAClO:"iAL decreta:

~rtlgo l' - ')5 InCISOS I. 11 e 1lI do Art. ~lJ da LeI n' 8 167. de 16 de
.13n~lro lJe 19Q1. passam a \'lger com a segumte redação

"Artigo ~O

: I : o o Irrés DOr cento I ao ant' ao Banco 0perador. de"idos
mensaimeme. calculados sobre o valor do patnmómo hqwdo do respecovo Fundo. a
umlo de semço de admmistração da carteira. limitado a 5', Icmco por cento I do
valor das transferências anuais representadas pelas opções das pessoas Juridicas:

11 I 1.00o I wn por cento I ao Banco Operador. calculados sobre o
valor de cada liberação de recursos pelo respectivo Fundo. para custeio de
am'ldades de pesquisa e promoÇão. a débito do proprio Fundo:

UIl 3''0 (três por cento) a SuperintendêncIa de Desenvolvimento
Regional, calculados sobre o valor de cada liberação de recursos pelo respectivo
Fundo e a débito deste, para custeio das atividades de pesquisa e promoÇão
relacionadas com as regiões beneficiadas com os incentivos e de análise,
acompanhamento e fiscalização dos projetos.

:\rugo '::0 • Esta LeI entra em \1gor na data d~ sua publIcação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei 8.167. de 16 de janeiro de 1991. que altera a legislação do imposto
sobre a renda relativa a incentivos fiscais e estabelece novas condições operacionais dos
Fundos de Investimentos Regionais. em seu Artigo 20, que determina as remunerações para
administração desses fundos, no item I, nào limita o valor das transferências anuais das
pessoas juridicas: no item 11, estabelece em 1.5% (um e meio por cento) sobre cada
liberação para pesquisa e promoção e no item m, 3,5% (três e meio por cento) de cada
liberação para analise. acompanhamento e fiscalização dos projetos.

No caso dos Bancos Operadores do FINOR e do FINAM. a cobrança de
:3 0 0 Itrês por cento) sobre o patrimônio lIquido. sem a fixação de um limite. cria wna
enorme dlsrorção. em decorréncia do fato de que esse património Iíqwdo é formado por
debêntures. 700~o cOll\"ersi'veis e 30°/0 não-conversiveis que. enquanto não tiver o
empreendimenro concluido. são afetadas por TILP e juros. Anteriormente ao sistema de
üebênrures. o pammônio do Fundo era consutUldo quase que exclUSIvamente por ações e
apresentava. a epeca. crescimento apenas vegetativo.

Com a introdução das debêntures. houve urna alteração substancIal na
composIção da Carteira dos Fundos. de tal sone que esses utulos de credito têm participado
-:om quase 70°-0 do total da CarteIra. e o valor pammomal tem aIlresentada crescimento
,uperior a 1000 o ao ano

Em 1995. a remuneração do Banco do Nordeste S.A. calculada com base
"0 :ammómo Iiqwdo do F!)lOR de RS '.941.8 milhões. "orrespendeu a 170

0 do
rçamento Jess~ Fundo. II llue acrescIdo de :5°0 sobre as lIberações do ano. totalizou

:S.:'o " do l1rcamento. .13 n3Quelll eOOC3. .:onslderaaa pela propna SUDENE. como
~'\orrmame

.-\ "obrança dessas !a.'GlS tem sido fundamental para os Bancos
'Jperadores e para as SuperintendêncIas RegIOnaIs. para custear as au,idades de
.dmlOlstraçào e operação dos Fundos.

Porem. atualmente. essa remuneração compromete algo em tomo de 30%
do Fundo. o que reclama. wna urgente reformulação da legIslação que lhe da suporte.

Com a correção dessa disfunção. as outras taxas. que também devem ser
revistas para patamares mais adequados. devem ser cobertas pelo proprio Fundo.

Os Fundos de Investimentos FINOR e FINAM têm como finalidade
aplicar seus recursos em programas e projetos con~ntes dos planos regionais de

A aprovação da proposta vira ao encontro da necessidade indiscutivel de
mlnitnlzar as desigualdades regionais que dividem o paIS em dois paIses diferentes. O
Brasil do sul e sudeste com indices de desenvolvimento hwnano semelhantes aos países
desem'ol\idos e o BrasIl do norte e nordeste onde os CIdadãos amda lutam pela conquista
da propna cidadania.

"LEGISLACAo CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"ACi.O DE ESTl'DOS LEGISL\TIVOS - CeDi"

LEI N° 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA RELATIVA A
INCENTIVOS FISCAIS, ESTABELECE
NOVAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS

n::..nos DE INvESTIME"''TOS RELJJ.
E DA OuTRAS PROVIDÉNClAS.

Art. 20 - Pela administração dos recursos dos Fundos de Investimentos,
caberão as seguintes remunerações:

I .. três por cento ao ano ao Banco Operador. devidos mensalmente, calculados
sobre o valor do patrimônio liquido do respectivo Fundo. a titulo de serviço de
administração das carteiras;

11 - um e meio por cento ao Banco Operador, calculados, sobre o valor de cada
liberação de recursos pelo respectivo Fundo. para custeio de atividades de pesquisa e
promoção:

1Il .. trés e meio por cento a Superintendência de Desenvolvimento Regional,
calculados sobre o valor de cada liberação de recursos pelo respectivo Fundo, para
custeio das atividades de pesquisa e promoção relacionadas com as regiões
heneticiadas com os incenu\'o, e de analise. acompanhamento e fiscalização dos
projetos.

PROJETO DE LEI N.2 820, DE 1999
( Do Sr. Nelson Pellegríno )

Dispõe sobre procedimentos para recebimento de pequenos valores
e investimentos deixados por pessoas falecidas em instituições
finance1ras.

,AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL ~ FAM1LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇllO (M€RITO); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO ..
ART. 24, II)
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o Congresso ;\'acional Decreta

-\n I" - Os saldos de ,;omas correntes, ..:adernet3S de pouoança e outrOS
.nvestlmemos eXistentes em bancos e institUições iinancemls ~ob :1 titularidade de pessoa
;'3Ieclàa. te \aiOT roral l:1fenor a \ Inte salarios-mlmmC:i. ;erao cacos mdeoendenrernente
i~ autorizaçào judicial. ou certidão expedída peie Instituto ~ilcion-ai do Seguro Social. a
. lUVa! UI. -:omoanheiral o I e herde:ros

:- 1° - -\ I,IUV3101 ou comoanhelralol haoJlítada DeCante 3; PreviaencI3 Social. tera
jireno ae receoer ,;:nauenta Dor ~ento do valor, .:i1\ldl~do·5e '" restante =eio numero de
filhos. ou a totahdade em cas~ de inextsréncia de descenaenres do ràlecido. '

companheiral o 'I. para defender os interesses dos tilhos na dlticil hora do falecimento
daquele que sustentava o lar. e empregar da melhor maneira posslvel os modestos recursos
deixados pelo tàlecido

A Lei. em sendo aprovada a presente propositura. tera aplicaç50 somente nos casos
em que os va.lores a receber tossem inferiores a vinte saiarios-mlmmos. teto que alcançará a
maioria da popuiação. ~ coinCide com o criterio de \alor para as a~àes do juizado de
:Jequenas causas I an :" da Lei n: - :44 de Ir de novembro de !0S-t) Assim. serão
e\'nados os atuaiS procedimento~ de alvaras judiciais para a movlment3cão de contas de
dependentes menores de IS anos. com reoercussões no volume processos ..;ubmendos ao
Poder JudiclarIn. rlcanaa ressaivada a aDIi~ação áa Le: n~ t' 858 180 t:'ara ,~ recebimento de
;mponàncl3 superiores a .. Inte salarios-~tnlmos

/
......J-..'JJ-". .. ~:",::,,' ...t

~----':-<:;:'elsbn Pell••rino
'---.. Deputado Féderài PT 'BA

, J

~ :" - Os valores que couberes aos filhos maiores de 18 anos serào recebidos por
eles. a pane dos ri lhos menores de 18 anos sera recebida por 5eu representante legal

~ 3° - A. vluvalol. companheiralO) ou herdeiro, podera receber o valor que couber a
outrem desde que firme declaração. sob pena de apropriação mdebita lan. 168 do Código
Penal I. de que prestara COntas ao beneticüirio da quota pane recebida. ~on5tando da
declaração a Justiticauva para a impossibilidade de comparecimento pessoaí

,-\no :0 . Os bancos e instituições financeiras tomarão as medidas necessaría5 ao
pronto pagamento dos valores mencionados no anígo antenor e. em caso de recusa..
declararão por escmo as suas razões para apreciação judicial.

Sala das sessões. em de " ') ~. L de1999.

S l° - A condição de companheiratoJ sera comprovada mediante anotação da
Previdência Social na Carteira de Trabalho do faleCido, ou prova equivalente: a qualidade
de viúvalo) e de herdeiro sera comprovada pela exibição de certidão de casamento. de
nascimemo dos filhos. e de óbito do falecido. dispensada a autenticação de cópias.

§ 2° - Os pais poderão pleitear o recebimento dos valores deixados pelo filho(a)
falecido mediante apresentação de cenidão de nascimento e. de óbito. dispe{1sada a
autenticação de cópias. declarando sob as penas da lei. a inexistência de descendentes do
falecido e de companheira inscrita na previdência social

Art. 3° - Tratando-se de valores inferiores 3 vinte salários-mínimos serão pagos.
conforrnt: estabelecido nos artigos antecedentes. os seguintes bens de pessoas falecidas:

1- quantias devidas a qualquer titulo pelos empregadores ~ seus empregados
em decorrencia de relação de emprego.

11- Quaisquer valores devidos. em razão de cargo ou emprego, pela UniãO.
Estado. Distrito FederaL TerritOrios. ~luniclpios e suas autarquias. aOS
respectivos servidores

IfI- Saldos das comas individuais do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e do fundo de Panlclpação do PIS- PASEP

fY- ResunIiçães relativas ao ímposto de renda e demais tributos recolhidos por
pessoas fisicas.

An. 4° - O recebímemo de valores deíxados por pessoas falecidas. em montante
superior a vime Ealarios-minímos. contínua regido pelo que dispõe a Lei n° 6858. de 24 de
novembro de 1980

o presente projeto de lei foi ongmalmeme apresentado pelo deputado Ivan Valente
IPT'SP), m 51Y Legislatura I 1905 - IQ991 que ora reapresemo com a seguinte justificativa:

-\ Lei n·· ,:,358 de :..;. de novembro ce i 080. \'isou simplificar o recebimento de
·.alares deixados a titulo de herança como saiào de salarios. pequenas COntas de poupança.
;aldos de FGTS ~ PIS. iestlnIlção de Imposto de Renda tomando desnecessária a
autorização Judicial para recebimento àe tais valores O recebimento passou a ser feito
mediante ap.resentação ao banco QU empregador. de documento cX'ped\do pela Previdência
Socíal. por ocaSião da concessão da pensão. denominado Declaração de Existência de
Dependentes. Os valores deixados pelo talecido são pagos . em panes iguaís. aOS

dependentes previdênclários sendo que as parcelas dos dependentes menores de 18 anos
tica.m automaticamente depositadas em canta poupança. cUJa movimentação somente e
autorizada judiciaimente. ou quando atingem essa idade.

:\. referida lei representou avanço na desburocratização dos procedimentos
admmistrativos e judiciais. com repercussões positivas para os cldadios. sobretudo aqueles
de menor renda.. que sempre enfrenta matares dificuldades na prática dos .altos da vida
civil sobretudo quando necessita fonDular pedido perante o poder judiciário. A lei. todavia
merece ser aperfeiçoada porque sua aplicação se tomou munas vezes injusta e prejudicial.

A primeira observação nesse sentido e que o r-;SS leva --15 dias a ó meses para
expedir a Certidão de Existéncia de Dependentes Habilitados. tomando ú procedImento
moroso.

Outra observação e a de que o depósito automatico e obrigatorio. da parcela dos
dependentes menores de 18 anos privados de recursos no momento em que a família.
abalada pela perda de um dos pais. mais atravessa dificuldades financeiras. E quando eles
necessitam Ter acesso ao deposito para as despesas de subsistência e indispensável a
intervenção judicial. acarretando a realização de despesas com o processo e demora no
recebimento dos valores,

Ainda uma outra observação a ser feita e a de que. em face da previsão de
recebimento dos valores pelos dependentes previdenchirios. quando inexistirem. e herdeiro.
ou outra pessoa vem postular em juizo o recebimento. mediante alvara judicial. é
nonnalmente exigida a apresentação de outro documento expedido pela Pre"'idencia Social.
qual seja.. Certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a PreVidência Social,
Tal exigência constitui novo entrave burocratico que atrasa a apreciação judicial e.
consequememente, o recebimento. Há casos em que o falecido sequer era contribuinte da
Previdência Sodal mas o documento de Inexistência de dependentes e fxigido

A proposta de projeto de lei objetÍ ....a permItir o recebimento de valores que
!:1enciona de tàrrna celere. auxllianao a famllia a uitrapassar a dolorosa :muação da perda
de um paI. ou não. u5uthJinlio de Imediato ÚS recursos tinancelros que o tàlecido
empregaria no sustemo da propria tàmilia. ~inguem melhor que alol ..itiva(o). ou

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlJDOS LEGISLATNOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO 11
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO V
Da Apropriação lndébita

o ,\propnaçào mdébÍla
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel. de que tem a posse ou a

detenção;
Pena - reclusão. de I (um) a 4 (quatro) anos. e multa.
o Aumento de pena
~ 1° A pena é aumentada de wn terço. quando o agente recebeu a coisa:
I o em depósito necessario:
II - na qualidade de tutor. curador. sindico. Iiquidatario. inventariante.

testamenteiro ou depositario judicial:
111 - em razão de oficio. emprego ou prolissão.
,. ~·lIMlI..ad() c/1mo ~ t "um..'/} pUrl.1!!1't110 ao.-in. .' fo.\.

LEI N° 6.858. DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980

DlSPÓE SOBRE O PAGAMENTO. AOS
DEPENDENTES OU SUCESSORES. DE
VALaRES ~ÀO RECEBIDOS EM VIDA
PELOS RESPECTIVOS TITULARES.

An. 1° - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
!undo de Participação PIS-PASEP. não recebidos em VIda pelos respecnvos titulares.
serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados' perante a Previdência
Social ou na forma da legislação especifica dos servidores civis e militares, e, na sua
falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em ..llivará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento. .

§ 10 As quotas atribuidas a menores ficarào depositadas em caderneta de
poupança. rendendo juros e correção monetaria. e só serão disponiveis após o menor
completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imôvel
destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio' necessário à
subsistência e educação do menor.

§ 20 lnexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que/trata este artigo
reverterão em favor. respectivamente. do Fundo de Previdência e Assistência Social.
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP.
conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de con\as de FGTS e do
Fundo PISIPASEP. :
.........................................................U.....•••••••..•..•.•.•..•••••.•. ~••.•.•••••I.' •• t' •• '.,U......
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••., ••••••••••••• 1••••• 1 •••••••••••
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LEI N° 7.244, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1984

DISPÕE SOBRE -\ CRIAÇ.3.0 E O
Fl:>-JCIONAJ\1E/'<"TO DO JUIZADO
ESPECIAL DE PE<)L"E~AS CAL'SAS.

I • DisposlÇões Geral$

.-\n. 3" - ConsIderam-se causas de reduzido \alor econômico as que versem
sobre direitos patrimoniais e decorram de pedido que. a data do ajuizamento. não
e~ceda a ~u I"mte, "ezes o salano minuno \ Igente no PaIs e tenha por objeto.

I - a condenação em dinheiro:
II - a condenação à entrega de coisa certa movei ou ao cumprimento de

obrigação de fazer. a cargo de fabricante ou fornecedor de bens e serviços para
conswno:

III - a desconstituição e a declaração de nulidade de conrrato relativo a coisas
móveis e semoventes.

§ I° Esta Lei não se aplica às causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal ,
de interesse da Fazenda Pública, nem às relativas a acidentes do trabalho, a residuos •
ao estado e capacidade das pessoas. ainda que de cunho patrimonial.

§ 2° A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importarà em renúncia ac
crédito excedente ao limite estabelecido. neste artigo. excetuada. a hipótese d.
coneilíaçãO'.

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CíVEIS
E CRIMJNAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO IV
Disposições Finais Comuns

.-\n. 97 - Ficam revogadas a LeI n' 4.61 I. de ~ de abril de 1965 e a Lei n'
7.~44. de 7 de novembro de 1984.

PROJETO DE LEI N2 821, DE 1999·

(Do Sr.Clementino Coelho)

Dá nova redação ao art. 32 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, que Ualtera procedimentos relativos ao Programa Nacional
de Desestatização, revoga a Lei nQ 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 373, DE 1929)...

o Congresso Nacional decreta:

Art. F O an. 30 4a Lei 9.-I~k· dê9 ~e setembro de 1997.
passa a viger com a seguinteJeááç'ão:

··.\rt. ;" I:-iR I ~1i6 'se aplicam os disposlli\'Os desta Lei ao
Banco do BraSIl S.A.. ~ Caixa EconômIca Feáeral. á Cia. Hidro
Elémca do São FrancISCO - CHESF. 5ubstdilina da Centrais
Eletrlcas BraSileiras S.A.. - ELETROBRAS e a empresas
publicas ou sociedades de economia mIsta que exerçam
atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os
incisos XI e :\.xm do art. :!1 e a alínea "c" do Illciso I do art.
159. da Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui
prevista as participações acionárias detidas por essas entidades,
desde que não inCIda restrição legal á alienação das referidas
participações...

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

.rr.:STlFICAÇ..\O

Com a aprovação da Lei n' 9.491. de 9 de setembro de 1997, o Poder
Executivo Federal vem dispondo de um importante instrumento jurídico,
pennitindo-Ihe reordenar a posição estratégica do Estado brasileiro em nossa
economia.

Seus 35 artigos, de cujo aperfeiçoamento partICiparam os membros
desta Casa, dão significativa liberdade para que, na visão programática do
atual governo. pudesse dar novos contornos ao Estado.

Com particular atenção, não descuidou o Executivo e, também, nossos
Pares da Legislatura passada. em determinarem no artigo 3° dessa Lei a
exclusão á incidência dos dispositivos do Programa Nacional de
Desestatização. o Banco do Brasil. a Caixa Econômica Federal e a empresas
publicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de
competência exclusiva da União. de que tratam os incisos XI e XXIII do art.
~I e a alinea "c" do inciso I do art. 159. da Constituição Federal.

Entretanto, do conjunto de empresas passiveis de serem inclusas no
Programa Nacional de Desestatização. passou despercebido a necessidade de
se incluir no art. 3° em comento. a Cia. Hidro Elétrica do São Francisco 
CHESF. subsidiária da ELETROBRÁS. É o que se busca com a proposição
legislativa em exame. impedindo. desse modo. a privatização dessa importante
subsidiána do sistema energético brastleiro.

A proposição ma apresentada funda-se em contundentes razões
jundicas. POlS entendo que a pennissão de privatizá-Ia afronta dispositivos
legais consubstanclados na Lei n° 9.433. de 8 de janeiro de 1997. que instituiu
a Politica Nacional de Recursos Hidricos. a qual.regnl~entou o inciso XIX,
do art. 21 da Constituição Federal e o Código de Aguas. Senão vejamos:

O art. 13 da Lei n' 9.433. condiciona a outorga de direito de uso de
recursos hidricos as prioridades estabelecidas nos Planos de Rec\lrS{)s
Hídricos. respeitando às classes em que o corpo de água estiver enquadrado.

O art. 15 prevê a suspensão parcial ou total da outorga, definitiva ou por
tempo determinado, quando ocorrer, entre outras, a necessida4e premente de
água para atender a situações de calamidade. inclusive as decorrentes de
condições climáticas adversas ou a necessidade de se atender a usos

,mos. de Illteresse coletivo. para os quaIS não se disponha de fontes
âlrernatIvas.

Vê-se que a alienação da CHESF encontra fortes óbices legais acima
descritos. essencialmente pelas características geo-econômicas do Nordeste 
em particular seus mananciais hídricos e seu regime de chuvas - não
perihitindo. dadá a inafastabilidade do conflito pelo uso da água, que o Estado
se afaste da gestão direta dos aproveitamentos hidrelétricos do rio São
Francisco.

É publico e notório que as águas do São Francisco constituem-se na
principal fonte de suprimento para milhões de nordestinos. castigados que são
por condições climáticas bastante adversas. E a maior fonte perene de água do
Nordeste. Portanto, antes de matriz energética a que hoje se destina ela é
fundamental para o enfrentamento de situações de calamidades provocadas
pelas secas periôdicas da região: é a única fonte para atividades como a pesca,
alimento bàsico e alternativa econômica: é a única fonte para as atividades da
agricultura Irrigada e tonte para atendimento a uma das necessIdades mais
básica do ser humano que é a sede.

Na mesma medida. o Códi!!o de A!tUas. em seu an. 1-13. resl!Wll'da
interesses quando do aproveitame~to de e;ergia hidráulica. São eles:-a) da
alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas: b) da salubridade
publica: c, da navegação: d) da irrigação: e' de proteção contra as inundações:
fi da conservação e line circulação de peIxes: e gl do escoamento e rejeição
das águas. .

Fica claro. pelos dispositivos acima. que um eventual edital de
privatização da CHESF ao nonnatizar o oferecimento da empresa ao setor
privado e a transferênCIa da concessão para fornecimento de energia elétrica.
não pode conter condições ou garantias que não estejam de acordo com os
dispositivos da legislação vigente para o setor. e. logo. nào haverra como. sem
desobedIênCia ao ordenamemo IlIridico pátrio. o Governo Federal. assegurar
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a um pos5l\'el adquirente da CHESF uma COla nglda de a,ua a medio ou longo
prazos. tendo em vista a rapida expansão da demanda de água para outros usos
na região do Seml-arido. pnnclpalmente para a lITigação e para usos urbanos.
Atualmente. 90% da vazão do no é destinada a geral;ãl de energia. com
projeções mdicando uma redução para iO% do aproveitamento hidrelétrico
para o ano de 1015. por conta de projetos de irrigação, alguns patrocinados
por órgãos do próprio Governo Federal.

.::.~ r~::i:5anaL yU~;j dl$Dúnli:)IÍ1üaa~ uC J.;;l.t3 JI : ... :DJO;l:S UJ.~ 1i1":;~ ... :-l~ •..

ia L~:1E~F tenüe:J reallZlr ti)nemenre. não 5L1 çlt: Ü~C(.:T~nC1J ue uma ç,':~.:>::;j'.:.,

:i';:m~pt':-h:':'I..' J<: 3k!ua para \" Seml-anàl...... ll1::l$, :-"are:,;,.h'. ;Jda :::\oansào LIa
agrIcultura Irrigada nas areas banhadas pelos arluenre5 1.10 São Francisco.
pnncipalmente em Minas GeraIs e na Bahía. Boa pane desses afluentes,
ademaIS. como o Verde Grande(MGi e o Grande IBAI são rios de dominio
estadual. nos quaIs a omorga para ímgação não pede ser controlada por
órgãos federais.

Alem disso. importando na opção, como determina a legislação atual, de
garantir o uso das águas em detnmento de uma futura adquirente da CHESF,
restaria praticamente que nula a possIbilidade de concorrer licitanle ao leilão
público

Não restam dÚ\1das de que a privatização da CHESF significaria. por
VIas indiretas. privatizar o maior rio brasileiro. o que afrontaria nossa ordem
Jundica. Não úbstante a existência desses impedimenros jundícos. seria
manlfes[o equivoco passar ao comrole privado uma empresa que dispõe de
90% da vazão. hoje em dia. do Rio São FranCISCo

Por outro lado. é precIso compreender que a lei que instituiu a Política
NaCIonal de Recursos Hídncos tem natureza genenc~i. como devem ser as
normas Juridicas. Ao prever. no artigo 1;, da Le, n' 9433. Já acima
menCIOnada.. situações excepcionais_ constituem essas hipóteses em exceção
no conjunto das bacias hidrográficas de nosso pais. No emanto. o que pode ser
exceção em multas baCias hídrograíicas. na bac13 d'J São FranCISCO. que
abrange regiões com baIXOS mdlces de preCipitação plm wmetnca. ;..'Iu é regra,
Dada essa peculiaridade. a mterpretação desses dIspositivos legaIS nos leva a
t:onclUIr 3 \edacão. de t~""lnna peremptona. do Poder Público renunciar à
!;!estâo direta desses recursos hldncos. hala \ l::ira :oi emmencJa Ül' ..:'L'ntlito pelo
uso desse5 recursos na região do Semi-ando

Pelas razões expostas. é que soliCIto do nobres Colegas o apOlO para que
mclua. atraves desta PropOSIção. a CHESF no rol das empresas excluidas do
Programa ~ac[onal de Desestauzaçáo.

---Sala das Sessões. em ,\ de mmo de 1l1qq

-LEGISLACAo CITADA A.'i'EXADA PELo\.
COORDEX4.CAO DE 'ESTl1>OS LEGISLAm'os - CeDl-

CONSTITUIÇÃO
DA

REPtBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLom
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União

-\ri. : I - I:ompete 3 l.mão

\.1 - explorar. diretamente ou mediante 3utonzação. conces'são ou
" perrnrssão. os servIços de telecomunicações. nos termos da leI. que disporá sobre a

nrg31llZaçãú dos sen·lços. J. cnação de um orgào regulador e llUtros aspectos
-··!nSUIDCIon31S:

',:!X - 'nStltUlr '::tstema naCIonal Je ~erenctamento J~ ':"eL.:urs('1~ hJdricos ~

J:;rimr cntenos ,je \)UIorga de tllTenos de seu uso.
~ ·"'.!llIl.1mt'ntuu" rc'IU •. ~.; ': • -_~3 .l~' '1.... /I: ... -

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

:-::\111 - e:-'lllorar os servIços e mstalações nucleares de qualquer natureza e
~xercer monopolio estatal sobre a pesqUISa a la\Ta o ennquecImento e
reprocessamento. a mdusmallzação e o comercio de mmerios nucleares e seus
denvados. atendidos os segumtes principios e condições:

a I toda atividade nuclear em temtório nacional somente sera admitida para
tins pacificas e mediante aprovação do Congresso Nacional:

b) sob regime de concessão ou pennissão, é autorizada a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, ll,gIÍcolas. industriais e atividades
análogas:

c, a responsaolÍidaae clvlÍ por danos nucieares maepenae .ia el(lstêncla dç

culpa:

TITIJLOVI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTIJLOI
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

An. 1;9 - A l'nião entregara:
I - do produto da arrecadação dos lITIpOSIOS sobre renda e proventos de

qualquer natureza e sobre produtos indusmalizados. quarenta e sete por cento na
seguinte forma:

aI vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Dismto Federal: .

bl vime e dOIS inteIrOS e cmco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos \lunicIPios:

c I trés por cento. para aplicação em programas de tínanclamento ao setor
:-rodut1vO das Re~Jões "orte. \ordeste e Centro-I )este. atraves de suas instituições
:inancelras de .:Irater regIOnal. de acordo com c's pianos regionais .de
.lesenvol\Imemo. :icando JSselrurlláa ao serru-ando do \'ordeste a metade dos
:ecursos destmados a Reglão. nã limna que a leI estabeiecer:

LEI ~o 9.433. DE 08 DE JANEIRO DE 1997
rNSTITL1 A POLITICA >iACIONAL DE
RECl.'RSOS HIDRICOS. CRIA O SISTEMA
~ACIONAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HIDRICOS. REGULAMENTA O
INCISO XIX DO ART. 21 DA CONSTITIJIÇÃO
FEDERAL, E ALTERA O ART. 1 DA LEI N" 8.001,
DE 13 DE MARÇO DE 1990. QUE MODIFICOU A
LEI N" 7.990. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

nn"L\.) I
Da Política NaCIOnal de Recursos Hidncos

CAPÍTIJLO IV
Dos Instrumentos

SEÇÃOIlI
Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos

Art. 13 - Toda outorga estará condicionada ás prioridades de uso estabelecidas
nos Planos de Recursos Hídricos e devera respeitar a classe em que o corpo de água
estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário.
quando for o caso.

Paragrato uruco. A outorga de uso dos recursos hídricos devera preservar o uso
multiplo destes .

.......................................................... .....................................................~·i~••••••••
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o

An. 15 - A outorga de direno de uso de recursos hIllriCOS poderá ser suspensa
parcial ou totalmente. em definitivo ou por prazo detennmado~ nas seguíntes
circunsràncJas:

1- não cumprimento pelo outorgado dos rennos da outorga:
Il - ausencla de uso por Ires anos consecutivos:
I1I - necessidade premente de ag:ua para atender a muaçMs ue calamidade.

mc1uslve as decorrentes de condições clímallcas adversas:
'V - necessidade de se prevemr ou reverter grave degradacão amillenra1:
.: - 'lecessldade de se atenoer a usos pnonranos. de Interesse colellVo. para os

.JUaIS não ;e dlsponna de tomes a1ternallvas:
. ':1 . necessIdade de serem manlldas as caractenstlcas de navelJabilidade do
~.~ -

LEI ~o 9.491, DE 09 DE SETEMBRO DE 1997
ALTERA PROCEDIMENfOS RELATIVOS AO
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇAo.
REVOGA A LEI :-lo 8.031. DE J:2 DE A13RlL DE
1990, E DÁ OUTRAS PROVIDâlCIAs.

.>.n. :' - \,Jão se apücam os dispositivos desta Lei ao Banco do 13rasl1 S.A.. ~

C3.l.xa Económlca Federal. e a empresas publicas ou socIedades de economia mista que
exerçam atl\1dades de compet~ncia exclusiva da Uniao, de que tratam os incisos Xl e
XXIII do An. ~I e a alínea "c" do inciso I do Art. 159 e o Art. 177 da Constituição
Federal não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas
por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação' das referidas
participações.

DECRETO N° 24.643, DE 10 DE JULHO DE 1934

DECRETA O CÓDIGO DE ÁGUAS.

L/\'RO III
Forças Hidràulicas • Regulamentaçllo da Indilstria Hidrelétrica

TÍTULO I

CAPiTl1.0 1
Energia Hidráulica e seu Aproveitamento

-'.11 ...3 - Em todos os aproveitamentos de energia hldraulica seria satisfeitaS
~xlgenclas Jcautelaàoras dos mteresses geraIs.

ai <ia alrmenração e das necesSidades das populações nbetrirthu:
hI da salubndade publica:
c. da navegação:
dI da ungação:
eI da proteção contta as inundações:
ti da conservação e livre circulação do peixe:
g) do escoanrenlO e rejeição das águas.

••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••.•••••••••••••••• 11 u •••••

-pROJETO DE LEI N2 822, DE 1999
( Do Sr. Ricardo Barrol )

Acrescenta dispOSitivo à ConsolidaçAo .das Leia do Trabalho-CLT,
dispondo sobre as Comissões Paritánas de ConciUaçlo a di
outras providêncais.

(AS CpMISSOES DE ECONOMIA, INDllSTRIA E COMtRCIO; DE TRAIlALHO, DE
ADMIN~STRAÇ.110 E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSUTUIÇllO E JUSTIÇA E
PE REbAÇ.110 (ART. 54) - ART. 24, lI)

I) Congress-o NaCIOnal decret3.

An. !~. .l. presente iel diSpõe sobre a c:1acào e TunClOnamento das

(omissões Pamanas de ConCIliação nos à1551dl0S mdlvlduals d~ rrabalho

Art.:o O Capitulo I do Titulo X da ConsolIdação das LeIS do

Trabalho. apro\"3da ~Io Decreto-lel nll ~ ~5:. de !O de maio de 1<)43, passa a vigorar

acreSCIdo dos seguintes amgos

....rt. 764 A .... empresa com mais de 60 tsessental empregados

fica obrigada a orgaruzar e manter ComiSsão Pantària de

Conciliação. para apreciação dos dissidios individuais gerados por

suas relações de trabalho.
Paragrato unico A empresa CUJO numero de empregados se.ta
inferior ao disposto neSte anigo podem tnsntuir a Comissio de
que trata este :ntigo por acordo coletivo de trabalho.

Art. 764 B. Cada Comissào será composta. no minimo, por 4

(qualTolelementos. sendo 2 (dois. representantes dos empregados
e 1 (dois, representantes do empregadon com respectivos
suplentes.

§ I° Os representantes dos empregados serilo eleitos em

assembléia convocada especialmente para eSse fim e reali2ada 110

âmbito da empresa, esmbelecimento ou local de trabalho.

§ 2° O =dado dos representantes dos emp~gados será de 2

(dois") anos renovável apenas uma vez.

An. 764 C. Ao empregado represenrante dos trabalItadores na

ComiSsão Parttária de Conciliação são assegurados:
1,- a estabilidade no emprego. desde a norr.eação até um ano após
o ténnino do m3ndato de represenlaÇ'ão. somente podendo ser
dispensado por motivo de falta grave. regularmente: comprovada

em processo Judicial:
II· o abono das ausênCias ao trabalho decorrentes das atividades
na Comlssào. compumndo-as como Jornada efetivamente
trabalhada para todos os tlns e efeitos legals

...\.n."64 D Os com1itos mdl\lduaJ.s do trabalho entre
empregado e empregador serão suhmellàos a Comissio Paritária

de Conclli3Çào. como condIção para o ajuizamento da ação
trabalhista. ressalvados os casos de Mandado de Segmança, Açio

Resclsono.. ....ção Anulatono.. Ação Decl:muona. COl15illDlÇào em
Pagamento e Ação Cautelar.
§ I° O descumpnmento mjusnficado do procedimento
disciplinado neste. 3ItIgo importa a e"'i3Çào do processo sem
apreciação do mérito, além de sanção por litigância de ma fé, se

for ocaso.

§ 2° A Comissão Parttãria de Conciliação tera o prazo
impronoHÁveJ de 15 (quinze) dias pora tenllr efetivar a

cOllCiliação das parte:S•

§ 3' Os procedimentos seria informais, com registro da data, do
objeto da reclamação e do lermo conciliatório. se for o caso.
§ 4' O termo cOllCilialÓrio finnado perante: a Comisdo valera
como lTltIllÇlo extrajudicial e quillJá todos os direitos dele

COlIIllIIICI.

f 5' NIo prosperando a conciliaçlo proposta, seri fornecida 10

empresado comprovaçlo da tentaúva frunrada. fittnada por dois
membrol da Comiulo. um representante de cada calCJOria. o

que Ohabllltari • ajuizar sçIo na Justiça do Trabalho.
I 6

'
Fiel vldada a cobrança de quaisquer lIXU ou comribuiçlles

para OI procedlmenlOl a CIl'IO das ComiJllles Parilárias de

Coneillaçlo.

164 E . Malosrada a conciliaç1o, as partes podcIto. mediIIIle
compromisso escrito. atribuir. Comisslo a srbitraprn do Iitlaio.
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Sala}la' Sessões. em0àe 05' de! 999.

Art. 764 F Homologados pelo juiz. o termo de conciliação ou O"

laudo arbitral "'alem como sentença de mento. çom força de coisa

.lulgada. Isentos os Interessados de custas e emolumentos.

Art. -1)4 G A execução JUdicial do acordo ou do laudo arbitral

quando descumpndos. sera promovida na Jusllça do Trabalho. de

conlormldade com as normas do Capllulo V do Tirnlo X da CLT

Parcurraíb unlCO Compete a JustIça do Trabalho o exame dos

aspe~tos forntals do acordo ou do laudo arbitral e das nulidades

que sobre eles. por ventura. incidirem.

Art. 764 H Os procedimentos previstos nesta leI suspenderão o

prazo prescricional de que !tata o an. 11 da Consolidação das

Leis do Trabalho:'

An. 3° O descumprimento da determinação do capur deste amgo

Implicam multa diária de 100 (cem I UFlR, aplicada pelo órgão compelenle do Ministério

de Trabalho e Emprego.

Art. 4' Esta lei en!ta em vigor 90 (noventa) dias após sua

publicação.

.nJSTIFlCAÇÃO

A criação das Comissões Paritárias de Conciliação no ãmbilO das
empresas constitui meio viâvel para reduzir o excessivo número de ações ajuizadas na

Justiça do rralfalho.

Atualmente as Juntas de Conciliação e Julgamento eXistentes no
terntorio nacional enconrrarn~5e com uma sobrecarga que supera. em muito. a sua-:

capacidade de atendtmentO. de que resultam atrasos conslàeravel5 nos Juigarnentos das

ações e agressão ao pnnclplo da celeridade processual caract~ristica do processo
trabalhista.

.A.s Juntas de Conctliação e Julgamento realizam cerca de 225 mil

sessões e solucionam quase 2 mtlhões de conflitos por ano, Em -l50o dos casos. o Impasse

resolve-se na primeira audíenc13. por concíliação. e 55°'0 entram na longa rota de

julgamento. multas dos quaIS \'ão aos TRTs e T5T

o presente proJeto de lei pretende introdUZir. no âmbito da

empresa. uma SlStemilt1Ca de concJiiação das panes 731 proceàlmento. ao mesmo tempo

em que posslbílita. a solução mais raplda dos conílitos laboraiS. com a conseqüente

satisfação da pane cUJo dirello rOl lesado. funclOnara como um rilUI) das ações que vão.

anualmente. bater as porras do Judíclano Trabalhista. motivando espantosas Cifras de

processos que somam. nas leJs. quase I mtlhão de casos reSidUaiS a cada ano. além dos

:: mIlhões de ImglOs solUCionados pelos -l ..G-l juizes trabalhistas em exerC1ClO no Pais

."'-5 Comissões Paritanas de Concl1iação têm como competência a

concIliação dos contlitos trabalhistas em âmbitos localizados e sua aruação não afronta o

disposto no an se. inciso x.."'XXV da Constituição Federal. Isso porque o procedimento da
conciliação previa obrigatoria em nada Impede o acesso à prestação junsdicional. apenas

representa uma condição para a proposimra da ação judicial cabível.

Comissões slmllares foram cnadas com SUcesso. em outros países
e a eficácia por elas demonstrada. por si só, justificana a implantação das comissões ora

propostas. Tal eficácia se manifesta., especialmente. no desafol!D do judiciário e na
oblençio de soluções consideradas de elevado grau de sausfação. porque são geradas
pelo consenso e nio pela via impositiva

Entendendo que o proposto no presente projeto de lei representa
um .•vanç~ na postura democrâti~~um elemento de efetivação da cidadania.. peço o
apolO dos Ilustres Pares d:;ta Casa para a sua aprovação.

/'

./

"LEGISLAÇ.:i.o CITADA A.""EXADA P~L\, •
COORDE~AÇ10 DE ESITDOS LEGISLAm OS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÍ'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...................................................................................- .
Tin.1.0 II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPiTULaI
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° _Todos silo iguais perante a lei. s:m distinção .de ~u~q~e~ .~::e~a
garantindo-se aos brasileiros e aos estrBIIll.eiros residentes no Pars a mVlo a 1 I e o

direito a vida. à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos telUlos
seguintes:

xxxv -a lei nllo excluirá da apreciaçllo do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito:

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

Tin.'LOI
Introdução

..........................................................................................................................
Art. lI - O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de

trabalho prescre\ e:
;f< ArtIgo. "~'rJpUf" ..mn redaçiio dada pela [';1 n '/j.65:"" ât.' u5 ~16 ft}1}.....

I - em crnco anos para o trabalhador urbano. ate o lImite de dú!s anos apos a
eXlinção do contrato:

* InCISO i acre~cldo peLa Lei n oJ 9.658. de 05 ()() 199J1.
11 - em dOIS anos. apos a eXlmção do contrato de trabalho. para o trabalhador

rural.
* InCISO 1/ u(,:rescldo pela Lei n·) 9.658. de 05 06 199R.
§ I" O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto

anolações para flns de provajumo à Previdência Social.
* § 1" acreSCido pela Lei n"9.658. de 05 06 1998.
§ 2° (VETADO)
• § ]'acrescldo pela Lei n09.ó58. de 05 OÓ 1998.
§ 3° (VETADO)
* § 3<3 acreSCido pela Lei nO 9.658. de 05 06 1998.

TiTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

•••••••••••••••••••••••• u u •••••••••••••••••••

. Art. 764 - Osdissidios individuais ou coletivos submeTidos à apreciação da
Jusuça do Trabalho serão sempre sujeitos á conciliação.

§ 1° Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão
sempre os seus bons oficios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos
conflitos. I

§ 2° Não havendo acordo. o juizo conciliatório converter-se-á obrigátoriamente
em arbitral. proferindo decisão na fonna prescrita neste Titulo.

§ 3' É licito às partes celebrar acordo que ponha tenno ao processo, ainda
mesmo depois de encerrado o juizo conciliatório.

Art. 765 - Os JUIZOS e Tribunais do Trabalho lerão ampla liberdade na direção
do processo e velarão pelo andamento rápido das causas. podendo detenninar qualquer
diligência necessária ao esclarecimento delas. :
•••••••••••••••••••••••••••04 ; .
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CAPÍTU1..0 V
Da Execução

SEÇ.:i.OI
Das DisposIções PrelIminares

\11. ~7t> - .>.s decisõe~ passadas em julgado ou das qUais não tenha havido
recurso com etello suspensivo. e os acordos. quando não cumpridos. serão executados
pela torma estabelecida neste CapItulo.

An. 877 - E competente para a execução das decisões o Juiz ou PresIdente do
Tribunal que tiver conciliado oujulgado originariamente o dissidio.

An. 878 - A execução poderá ser promovida por qualquer interessado. ou ex
officlo pelo propno Juiz ou PreSIdente ou Tribunal competente. nos termos do ani20
anterior. -

Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais Regionais. a
execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho.

An. 879 - Sendo iliquida a sentença exeqüenda ordenar-se-á previamente, a
sua liqUidação. que podera ser feita por cálculo. por arbitramento ou por anigos.

• Art. 879 com redação dada pela Lei n' 2.2·U. de 23 06 19S-I.

§ I' ~a liquidação. não se poderá modificar. ou movar. a sentença liquidanda
nem discutir matéria pertinente á causa principal.

. § 2' Elaborada .a conta .e tomada liquida, o Juiz poderá abrir às panes prazo
SUceSSIVO de \O (dez) dias para rmpugnação fundamentada com a indicação dos itens e
valores objeto da discordância sob pena de preclusão.

SEÇÃO 11
Do Mandado e da Penhora

. An. 880 - O Juiz ou Presidente do Tribunal, requerida a execução, mandará
expedir mandado de Citação ao executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo
no prazo. pelo modo e sob as cominações estabelecidas, ou, em se tratando de
pagamento em dinheiro. para que pague em 48 (quarenta e oito) horas. ou garanta a
execução. sob pena de penhora

§ I' O mandado de citação deverá conter a decisão exeqüenda ou o termo de
acordo não cumprido.

S2' A CItação será teita pelos oliciais de justiça.
. § 3' Se o execmado. procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e

0110) h~ras. não for .encontrado. tàr-se-á citação por edital. publicado no jornal oficial
ou. na laIta deste. atLxado na sede da Junta ou Juízo. durante 5 (cincol dias.

An. 881 - No caso de pagamento da imponância reclamada será este feito
perante o escrivão ou chete de secretaria la\Tando-se termo de qUllação. em 2 (duas)
\"Ias. assmadas pelo exeqüente. pelo executado e pelo mesmo escnvão ou chefe de
secretaria entregando se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo.

* .in ~'51 i,;(Jm rt.·da<:ün t.'omorme u Lf!l nU 409. dl!:5 09 i')./>(

•Paragrato . unICO. 'Jão estando presente o exeqüente. sera depositada a
unponancla medIante gma em estabelecrmento ollcial de credllo ou. em falta deste.
em estabelecrmento bancano Idôneo.

* f"I:Jràw.JlO tinl/.o c. um rtfl1t.ldio t.ludu pr!ltJ :~I;l n -";05. dI! 1/: lI..; 1';1~5.

An. 882 - O executado que não pagar a imponância reclamada poderá garantir
a execução mediante depósito da mesma atualizada e acreSCIda das despesas
processUaIs. ou nomeando bens á penhora observada a ordem preferencial
estabeleCIda no An. 655 do Código Processual Cin!.

• Redaçào dada pt!la LI!I n'J ~.·H:. de 11 n6 1992.

An. 883 - :-ião pagando o executado. nem garantindo a execução. seguir-se-á
penhora dos bens, tantos quanto~astem ao pagamento da unponância da condenação.
acreSCIda de custas e Juros di:.llI. sendo estes, em qualquer caso. devidos a partir da
data em que for ajuizada a Te ação inicial. .

• Art. 883 com redaçiio 'tida pela Lez n'2.2-1-1. de 23 06 195-1.
.,1 lo Oi

J

SEÇÃO III
Dos Embargos à Execução e da sua Impugnação

An. 884 • Garantida a 'execução ou penhorado~ os bens, terá o executado 5
~ cinco) dias para apresentar e~'bl!!'gos, cabendo igual prazo ao exeqüente para
rmpugnação.· . de .

§ 10 A matéria de defesa ser' restrita às alegações de cumpnrnento da CISão
oudo acordo, quitação ou ptescri~ão ~dívida. . .

§ 20 Se na defesa tiverem sidll" arroladas testemunhas, podera o JUIZ .?U .0

Presidente do Tribunal. caso julgue ne.cessários seus depoimento~. mar~ar audlencJa
para a produção das provas. a qual. deverá realizar-se. dentro de 5 (~mco) dias.

§ 3' Somente nos embargos à penhora podera o executado Impugnar a sentença
de liquidação. cabendo ao exeqüente i~ dire~ e no lTlesmo prazo.

• $. ~lo I,.~om redação dada peja Lelw' :.:·U.dc _3 06 J9~-I.

§ 4~ Julgar-se-ão na 'mesma sentença os embargos e a impugnação à liquidação.
li< ,'oi" (nm rl!daçiio J1Jda pjflu f.r!J.ll :.:-1-1. de~ :3 06 1Y5-1.

SEÇÃO IV
Do Julgamento e dos Trãmites Finais da Execução

Art. 885 - Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa o juiz ou
presidente. conclusos os autos. proterira sua decisão. dentro de 5 Icinco) dias. julgando
subsistente ou insubsistente a penhora.

An. 886 - Se tiverem sido arroladas testemunhas. tinda a sua inquirição em
audiênCia. o escTJvão ou secretano tàra dentro de -18 I quarenta e OitO Ihoras. conclusos
os amos ao juíz ou presidente. que proterira sua decisão. na forma prevista no anigo
illltenor.

§ 10 Protenda a deCISão. serão da mesma notificadas as partes JDteressadas. em
regIstrado postal. com franqUIa.

§ 2' Julgada subsistente a penhora o juíz ou presidente mandara proceder logo
a avaliação dos bens penhorados.

An. 887 - A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão
condenatoria sera telta por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes. que
perceberá as custas arbitradas pelo juiz. ou presidente do tribunal trabalhista, de
confonnidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

• PreJUlilcado pela Lei n' õ.-I-I2. de:-I 05 1968.
§ I' Não acordando as panes quanto á designação de avaliador. dentro de cinco

dias após o despacho que determinou a avaliação, será o avaliador designado
livremente pelo juiz ou presidente do tribunal.

• ·"~';u.Jl"udo peia Lr11 no:!....;:. de :,.; tl5 Nó!;.

~ ~" Os serVidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou
d~sig:nadospara servir de avaliador.

>;< PraJudlcado pela LeI n" 5..1·12. dI! ~-I f}5 /')1í8.
Art. 888 - Concluída a avaliação. dentro de 10 (dezl dias. conlados da data da

nomeação do avaliador. seguir-se-á a arrematação que será anunciada por edital
afixado na sede do Juizo ou Tribunal e publicado no jornal 10caU se houver, com a
antecedênCIa de 10 (vinte) dias.

* ,-In. "i8R com redação dada pela Lei nl>5.58.J, de 26, 06 I?-n.

§ 1° A arrematação far-se·á em dia.. hora e lugar anunciados e os bens serão
\ endldos pelo maior lance. tendo o exeqüente preferênCia para a adJudicação.

• § I<J L'lIm n:dlJl;r1o Jada pela I.t!l n~ 5.58-1. de :6 f}(j l'rfJ.
~ 2"' O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a ::w%

l\mter~rcemoJdo$eu\'alor. - .
o~ .': ."11: ,.~odaLtl" da,},.J flda /.1.111 5,5'\";. ,k :;1. 11/; ~'I-('o

~ 3" \ào havendo lic~tante. e não requerendo n ~xeqOente a adjudicação dos
~en5 penhurados. poderã(l o:" mesmO$ $er \Oendtdos por Ieiloeirn nllmeado pdo juiz ou
rre:::lden[~

~ 4" Se o arrematante. ou seu tlador. não pagar dentrCl de 24 ,vmte e quatro 1

horas o preço da arrematação. perdera em beneficio da execução. t.l smal de que trata o
*2" deste arugo. voltando a praça os bens executados.

• ~ ~ ..' com reuaciio dada pela I.~l n" 5.5·~.J. de ::ó li" !'rf/

-\n. 88" • :\os tràmlles e inCIdentes do processo dtl e\.ecução são aphcavels.
naquilo em que não contravlerem ao presente Título. os precellos que regem o
processo dos ~xeCllUVOS Iíscrus para a ~obrança ludicial da di\lda. ativa da Fazenda
Pública Federal

~EÇ'.~n V
:Ja E\~CUÇ'âll pllr Prt!:m.l.l,,·tI6 ..... Ut,;C..;.;I\ ;'l"

\n. '-:411 ~ -\ ~xecudú para pag.amenw de ore$taçiles SUL~SSl\'as far--se-a com
llbservâncla das normas constantes desta Seção. sem pre.lUllD das demaiS estabelecidas
neste Capnulo.

~ -\rt. S91 - ~as prestações sucessl\:iJS por t~mpo determmado. a exc;:cuçâo pelo
não-pag.amenlo de urna prestação compreendera as que lhe ~ucederemo

. :\rt. SI.}:: - Trarnndo-$e de prestaçc)es sucessIvas por tempo Indetermmado. a
execução compreendera ínictalmente as prestações de\ Idas ale J dota do mgresso na
t!'(ecuçâoo

PROJETO DE LEI N2 823, DE 1999
( Do Sr. SerafllD Venzon )

Altera o art. 162 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n2 5 .. 452, de 12 de maio de 1943, a fim de
permitir a contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviços de segurança e saúde ão trabalhador ..

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇl\O E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART. 54) - ART. 24, II)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A prestação de Sll/Vlços esPeCIalizados em

segurança e saUde do trabalhado< poderá ser contratada llOlI termos desta lei.

Art. 2" O art. 162 da Consolidação das Leis do Trabalho

passa a vigorar acrescido do § 2". com a seguinte redação. transformado o

atual paràgrafo único em § 1°.

-Art. 162.

"§ 2" os serviços a que se refere o caput

poderio .... contratados com empresas priVadas
especializadas em segurança e saúde do trabalhador, desde

que essas empresas se enquadrem na:: . '::-:-:.;::" ::..:::2:1;::e:; j)el~

Ministério do TrabIIlho e Emprego. -

Art. 3° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data

de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 162,

determina. para as empresas. a obrigatoriedade de manter serviços
especializados em segurança e saúde do trabalhador. -de acordo com normas a

serem expedidas peJo Ministério do Trabalho-.

As normas previstas no referido dispositivo dlrl:lT estão

consubstanciadas na NR-4. que integra a Portaria nO 3.214. de 1978.

Em vários dos itens da Norma Regulamentadora NR-4

prevé-Se a possibilidade de centralização dos serviços. para atender empregados
de estabe!ecímentos diversos da empresa, desde que a distância entre o local de
atendimento e cada um dos estabelecimentos não ultrapasse 5.000 metros. Há
também previsão de que várias emprMU constituam serviço especializado

comum. ou de que a empresa use serviços organizados pelo sindicatO ou
associaçio da categoria econômica, ou, ainda, serviços especializados de

instituiÇãO olicial ou de instituição privada de utilidade.pública.

O projeto que ora apreMntamos à elevada consideraçio de

nossos ilustres Pares tem o olljetivo de pennitir. de forma ampla, a tercllirização
dos serviços especleIizados em segurança e saúde do trabalhador. de tal forma
quee~ privadas possam _ livremente contratadaS para prestã-los,

desde que aptas a lIÍ8illfer·-lIS exigências constantes das nonnas expedidas peJo
MInistélio do TrabaIllO e Emprego. ObjelivIImos, com esta iniciativa, tomar mais

" ~"'" e eficaZ a contratação dos servIÇOS. com benefícios para o destinatário

:lIlleS, otrabalhador.

S8Ia das Sessões, em t7bde~ de1999

~ON

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

DECRETO-LEI N° 5_452, DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TÍTULO II
Das ~onnas Gerais de Tutela do Trabalho

............................................................................u ••••.. •• ..•••••••••••••.. • .

CAPiTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

..........................................u 0.0

SEçÃorn
Dos órgãos de Segur.mça e de Medicina do Trabalho nas Empresas

Art. 162 • As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especia1izados em
segurança e em medicina do trabalho.

• Ar/. 162 COWl redação dadDpola leI n06.S14, de 22. J2.-J977.
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigl) estabeleccriG:
• Parágrafo único co11l redação dada po/a Lei nO 6.514, d.22.'I2./1977.
a) classificação das empresas segundo o númerO mínimo de empregados e a

natureza do riscl) de suas atividades;
b) o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada

empresa segwtdo l) grupo em que se classifique, na fonna da alinea anterior;
c) a qualificação exigida para os profissionais em questlo eo Seu regime de

trabalho: "
d). as déniiús ,características e atnbuiçõe5 dos serviços especializados em

segurança e em medicina do trabalho, nas empresas.

PORTARIA N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978

o Ministério de Estado. DI) USI) de suas anibuições le2ais. considerando I)
disposto DI) Anigo 200, da CODsolidação das Leis do Trabalho, rom redação dada pela
Lei n· 6.514. de 22 de dezembro de 1977.

J{!=.SOLVE
Artigo 10 - ApTGvar as normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título

11. da Consolidação das Leis dI) Trabalho, relativas à Segurança e Medicina dI)
Trabalho:

NOIUMS REGL'lAMENTADORAS

'IR -l - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGlJRA,"'Ç.-\ E EM MEDICINA DO
TRABALHO - SESMT

4.1. As empresas pnvadas ou publicas e órgãos da administraÇão
direta ou indireta. cl)m empregados regidos pela

Consolidação das Leis do Ttabalho, cujas atividades estejam relacionadas no Quadro
IL anexo. manterão. obrigatoriamente. serviço especializado em Segur.mça e em
Medicina do Trabalhl). I)bedeclda li gradação do risco constante do Quadro I anexo.

PROJETO DE LEI N.2 824, DE 1999
( Do Sr. AlIneJo Queiroz)

Disp5e sobra a distribuiç60 gratuita de medicamentos para
portadores de CAncar • di outras providAncias.

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇllO (ART. 54); !: DE CONSTlTUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇlO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1° Fica assegurado aos portadores de c6ncer.
comprovadamente necessrtados. o direito ao acesso aos medicamentofl
essenCIaiS para o tratamento de dores rllfralànas.

Art. 2", O baneficiário devera comprovar. lumo li autoridade
sanitária. a necessidade do UIO dos medicamentos e a impossibilidade de
compra-toe sem preJuizo do su~ento proprio e de sua família.
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Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!" 3°. Cabe às instãncias gestoras do Sistema ÚniCO de Saúde.
em cada esfera de governo. a coordenação dessa atividade. Inclusive o
cadastramento dos beneficiários. o fornecimentos gratuito dos medicamentos e o
controle de sua distribUIção e de sua utilização.

Sala das Sessões, em de de 1999.

JrsTIFIc.-\çio

A socI.dade pós-moderna caracterizada pelo avanço
cientilico-teLl1ológico. colocou na ordem do dIa a n.c.ssidJide do
conhecimento na área da inlonnática em todos os setores e atividades da vida
humana. Hoje, não há quem possa negar a presença e importância da
inlonnática no cotidiano de nossas relações sociais e no mundo do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

Dados estatísticos revelam que no Brasil existem milha~es de
pessoas portadoras dos mais diversos tipos de CÃNCER. doença degeneratíva
que causa aos pacientes dores de intensidade insuportáveis para o ser humano.

Em todo o mundo há uma profunda atividade de estudos e
pesquisas voltadas para a busca da prevenção, do tratamento e principalmente
para a cura desse mal.

É possível que ainda estejamos distantes de uma solução
definitiva. Entretanto, a ciência tem feitos vários avanços no sentido de identificar
medicamentos capazes de minimizar as terríveis dores causadas pela doença.
melhorando consideravelmente a qualidade de vida desses pacientes. a exemplo
de drogas como a MORFINA, CODEiNA. TRAMADOL, ETC. e seus derivadas.

Todavia. esses. medicamentos e outros lançamentos recentes.
são, em regra. de custos extremamente elevados. o que tem Impossibilitado o
acesso da grande maiona dos pacientes que deles necessitam.

A Carta Magna Brasileira, em seu artigo 196, garante a todos os
cidadãos o acesso universal e igualitário a todos os meios necessários à
preservação de sua saúde. Não restam dúvidas quanto a essencialidade destes
medicamentos para o tratamento dos pacientes que sofrem de dores refratárias
causadas pelo càncer.

Tais medicamentos. por seu caráter excepcional e altíssimos
:ustos. não estão disponivels na rede pública para distribUIção gratuita aos
oaeJentes. sendo necessána a correção desta distorção.

Neste sentido. apresentamos a presente proPOSiçãO. objetivando
assegurar aos pacientes que comprovarem sua situação de carência. o acesso
aos medicamentos essenCiaIS para o tratamento das dores refratanas causadas
pelo càncer. Visando garantir a melhona da qualidade de vida desses brasileiros.

Sala das Sessões. em 5 de malD de 1999

Ternos a nossa db'jlosição uma vari.dade de novos
suportes de infonnação. a exemplo da rede mundial d. computadores
E'o.'TERc"iET. multirnidia TVs a cabo. vldeo. entro outros.

Infelizmente. no limIar d. um novo seculo • milênio.
muiti.l$ escolas. ~úbretudo as do setor publico. 4ue sofrem com a carência de
recursos maren:.lls. nào tém usufrUIda dos beneficIOS dessas novas tecnolOgIas
de infonnação. E preciso. pots. dotarmos nossas escolas de um espaço
curricular. onde os alunos possam apropriar-se desses supones e adequar-se a
um novo modelo. concepção de .nsmo-aprendizag.m no espaço da sala de
aula.

"'\estlt :'entIdo. \..l cnsmu J..:: mforrmmca na escola em
todos os nt\ eIS. constItui lillDonantc krram~m:l que nào tie\ e s~r dIspensada
;tO desenvolvimento do processo de aprendizagem de nossos educandos.
-\mda maJS em um mundo de econonua globalizada. ,aractenzado pela
exceSSI\ a competlti\ Idad. e nec.ssldade de mão-de-obra qualificada. que esta
J eXlgIl" protisslOmus tremadus no uso das novas tecnologIas de rntbrmação. a
exemplo das diferentes linguagens de programação de computador.

A propna Lei d. DiretrIZes e Bases da Educação
)iaclOnal- Lei n' 9.394196-. em várIos de seus disposttivos Iart. 36. mclSO J. §
1°. incisos I e m. aponta para a necesSIdade do conh.cunento da inlonnatica e
de suas linguag.ns. no curricoIo do ensino medio. AssinL pela legrslação
educacional vigente. o curnculo do ensmo medio dev.ra destacar a
importância da educação básica tecnológica e os conteúdos, as metodologias e
as lonnas de avaliação s.rão orgamzados de tal lonna que o aiuno. ao tinal do
ensmo medio. d.monstre "domínio dos princípios denríficos e t~cnológicos

que presidem a produção moderna e o conhecimento das formas
contemporâneas de linguagem ". nas quais 5. incluem as linguag.ns de
programação de computadores.

PROJETO DE LEI N2 825, DE 1999
( Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Recentemente. o Conselho NaCIonal de Educação. por
intennedio de sua Càrnara de Educação Básica. inslltuiu. atraves da
Resolução n' 3. de 26 dejtmho d. 1998. as "DiretrIZes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio".•m que prevê a adoção de uma nova organização
"curricular e proposta pedagógIca a serem seguidas pelos estabelecimentos de
ensino medio. Por .ssa nova proposta a base nacional comum dos curricoIos

- .~- do .ensino médio' está organizada em três áreas de conhecimentos. a saber:
Linguagens. Códigos e suas Temologlas: Ciências da :--:atureza. ~Iatemática e
suas Tecnologias e CiênCIas Humanas e ,uas T.Ll1ologras.

Dispõe sobre a inclusão obrigatória._da-ã:Ls~iplina"Linguagem de
Programação de Computador" ..noS'..·... curriculos escolares dos
estabelecimentos do-·-ertsíno médio, das redes pública e privada em
todo o País.

(AS COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇÀ E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso :<aclOnal decreta:

.-\n., E úbngalOna ~ Inclusão da disclplina
"Lmguag~m dt: Programação de l'ompurador" nO$ cU01culos escolares dos

~stabelt::ClmemOs \lO ensmo medID. das redes publIca e pn\ aua em rodo D Pais.

.-\n. 2' .-\ inclusão de 'lu. trata o arugo antenor ,.
proc.ssara d. acordo com as DiretrIZes Cumculares ~aclOnais do Ensino
\fedlO. .,tabd.Cldas p.la Resolução n' ::. d. 26 de Jtmho d. 1998. do
Conselho ~aclOnal de Educação

Art. 3° O Poder Ex.cuuvo r.guIamentará a presente lei
no prazo de noventa dias a contar da data d. sua publicação.

Ar!. 4° Esta l.i entra em vigor na data de sua publicação.

.-\ area d~ conhecunento "Linguagens. Cõdigos e suas
Tecnologias" prevê a constituição de habilidades • competências que
permitam ao educando:

" - Entender os princlpLOs das
tecnologias da ~omuuicação ~ da informação.
associá-las aos conhecimentos científicos. às
linguagens que lhes dão supone e oos problemas que se
propõem solucionar.

- Entender a natureza das tecnologias
da informação como integrucão de diferentes meios de
comunicação. linguagens e códigos. bem como a
função integradora que elas estão e.'Cercendo na sua
relação com as demais tecnologias.

- Entender o impacto das tecnologias
da comunicação e da informação na sua vida, nos
processos de produção, /la desenvolvimento do
conhecimento e na vida sociaL
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Aplicar as tecnologias da
comunicação e da informação na escola, no trabalho e
em outros contextos relevantes para sua vida. "Im la,
mClso T, da Resolução nO 3. de :!6 de junho de 1998 do

CONSELHO l'ACIONAL DE EDUCAÇÃO, que ""'S"lUl as
Direm=es Curriculares ,Yacmnal... para n F.n.Vlno Jt..1éd,O)

Face ao exposco. estamos apresentando a presente proposição

legislativa que objerh:a. 3tra\'és da introdução da disciplina "Linguagem de Programação de

Computador" no currículo do ensino médio. a construção de uma nOV3 escola para o

próximo milt:nio.

SJla de Sessões. em [})de mai0 de 1999.

ifu: Lê' "':"~"","" ,--:-t.;; ...-'
Depuia o~CON TERR,A PNTO

( dom Deus Vl\m~darEste País
,J

-LEGISLACAo CITADA A,'1,EXADA PELA
COORD[MC~ODE ESTl'OOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI !'10 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPlTULOn
Da Educação Básica

SEÇÃO IV
Do Ensino Médio

Art. 36 - O cumculo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste
Capitulo e as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado
da ciência das letras e das artes: o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura: a lingua portuguesa como instrumento de comunicação,
acesso ao conhecimento e exercicio da cidadania:
..........................................................................................................................

§ 1° Os conteudos. as metodologias e as formas de avaliação serão
organizados de tal forma que ao [mal do ensino médio o educando demonstre:

I - domínio dos princípios cientificos e tecnológicos que presidem a
produção moderna:

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem:
III - dommio dos conhecunentos de Filosofia e de SOCIOlogia necessarios ao

exercicio da cidadania.

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

8J Compreender e usar 05 sistemas simbôlico$ das diferentes linguagens como meios de
organiZação cognitIVa da realidade pela constituição de sígnnteados, expressão. comunaçio •
Informação.

b) Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestaçOes
especificas.

c) Analisar. interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos
com seus contextos. mediante a natureza, função, organizaçio, estrutura dai manifestaç6H. ele acordo
com as condições de produção e recepção.

d) Compreender e usar a Ifngua portuguesa como Iingua materna, geradora de slgntraçio •
integradora da organização do mundo e da própria identidade.

e) Conhecer e usar Irngua(s) estrangeira(,) modema(sJ como instrumento de acesso a
informações e a outras culturas e grupos sociais.

O Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da Infonnaçio, auoclá~Jas aOG
c:Jnhecimentos cientificas, as linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem
solucionar.

g) Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes mlios de
comunicação, linguagens e códigos. bem como a fun;ão integradora que eli1!i exercem na SUl relaç10
com as demaiS tecnologias:.

hl Entender o impacto das tecnologias da comunicação e d3 informação na SUl! vida, nos
:'ocessos de prodUção. no desenvolvimento 00 conheCImento e na VIda socIal.

I' AOlicar as tecnologias da comunicação e da. mformaçào na escola. no trabalho e em outros
:::ontextos relevantes para sua vida.

PROJETO DE LEI N~ 826, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dispõe sobre a concessilo de gratuidade no transporte coletivo
urbano para alunos do ensino fundamental da rede pública.

I AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE EnUCAçAO, CULTURA E
DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E nE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei concede gratUidade no transporte coletivo
urbano para os alunos do ensino fundamental da rede pública.

Art. 2° Os aiunos matricuiados no ensino fundamental das
escolas da rede pública localizadas nas áreas urbanas e rurais. quando'
unlforrnlzados. gozarão de gratUidade no transporte coletivo urbano.

Art. 3° Para a cobenura dos custos do beneficio definido no
artIgo antenor as empresas concesslonarias do serviço de transporte COletiVO
inclUirãO em suas planilhas de custo o valor correspondente ao benefício.

Art. 4° Esta lei entra em vlgcr no prazo de tnnta dias
contados da data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

Garantir o acesso dos jovens brasileiros ao ell$ino
fundamentai. também conhecido como 1° grau. é imprescindível para colocar
esses jovens em condições de enfrentar as exigéncias do novo mercado de
trabalho. Por outro lado. a formação de mão-de-obra mais qualifícaoa cara aú
Brasil meios de fazer face às demandas da globalização econômica.

A importància do tema hca perfeilamente clar.áéin'nossa Carta
Magna que. em seu art. 205, define a &iucação como "direito de todos e devtlr
do Estado e da família'. Maís adiante, otexto constiluclcnal estabelece:

'Art. 208. O dever do Estado com a edú/;8çilo .será
afetivado mediante a garantia de:

"I - ensino fundamental obrigatório e gratuito.
assegurada. inclusive. sua oferta gratuita para todos os que a
ele não ~verem acesso na idade própria:

"VII atendimento ao educando. no ensino
fundamental. atraves de programas suplementares de material
dldático-esco/ar. transporte. alimentação e assisiéncia à saúde.

"§ 1° O acesso ao ensino obngatóno e gratuito é direito
público subjetivo

''15111UI as Diretrizes Curn:::.hares f\.aclcn2lS :::ar::. c
E'1s~no Médio

o PreSloente :m Câmara 003 Eo:ucação Bã5lca do Conselho Na::lor:al oe Eju::.a.ção, ::g
conicrmldade com o Olsoosto no art. 9; § 1'. allnea ~c". da Lei 9.131, ae 25 de no...emero de 1995. nos
amocs 26. 35 e 36 ai! Lei 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e teMO em vIsta o Parecer CES/CNE
·S 98. hOmologado Ce!D Senr.or Mlnlstro as Educação e ao Desporto em 25 de IU·1no ae '998, e cue a
esta se integra, =~so: ...e:

Art. 10 A base naciooal comum dos currlculas do ensino média será organIZada em áreas de
conhecimento, a &aber:

I ~ Ungutlgerls, C6<:Hg05 e suas Tecnologias, objetivando a constituição de competências e
habilidades que permitam ao educando:

Não obstante. em mUitas localidades do Pais. os alunos do
ensino fundamental oriundos de famílias de baixa renda se viiem.
freqüentemente. em difiCUldades para comparecer às aulas pela falta de
recursos para o transporte. Tal situação. que afronta a determinação
constitUCional acerca do ensino fundamental. redunda. no minimo. em mal
aproveitamento escolar, quando não na evasão pura e simples.

No intUito de dar uma contribUição para a solução desse
problema, estamos oferecendo à apreciação dos nobres Pares a pceunte
proposição. onde concedemos o direito da gratuidade aos alunos matriculedos
no ensino fundamental das escolas da rede pública localizadas nas *_
urbanas e ruraIs.
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Na certeza da relevânCIa da matéria que estamos tratandO.
esperamos contar com o apoio de todos para a ráPIda tramitação e aprovaçlo
deste projeto de lei.

Sala das Sessões. em a'Sde ~ de 1999.

. ) 'JtlU'~
DeP~DRO-FER~LDES

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

CONstITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULOvm
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação. da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205 - A educação. direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

An. 208 - f) dever do Estado com a ~ducação sera ~tetivado mediante a
garantia de:

I - ensmo fundamental obrigatorio e gratUitO. assegurada inclusive. sua ofena
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria:

* InCISO I com redação dada pela Emenda ConstlluclOnal n" N. de J209 1996.

VII - atendimento ao educando. no ensino fundamental através de programas
suplementares de material didatico-escolar. trml5porte. alimentação e assiSlEncia à
saUde.

§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2° O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou rcspoosàveis, pela
freqüência à escola.

PROJETO DE LEI N2 827, DE 1999
( Do Sr. Geraldo Magela )

Altera dispositivo da Lei n2 5.619, de 3 de novembro de 1970,
que "dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos e outros
direitos da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇIl.O (ART. 54]: E DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54] - ART. Z4, lI)

:'J Cor.gresso Nac:cna~ cec:'e::::

\rt i - \crescent~·:,c II .;,~ nl\ an .~I; Ja l.v: I! 5 111 4. Jc: ": J ... Ih\\embm de 14711.
.JUe tt:ra:l ';c~umte r.:daçã(l'

\n..~o-
~ ~ .• fara ,JUS men:,almente <.l trinta lilana...: il L1UI.' ~e retere II

~3pUl deste amgo. tI flohclal·nlllllar da :ltl\3. em suoSoIIIUlçào a
~\apa d~ ahrnen\ação.··

··.·\n. 7.t - n policml-mlluar da all\U l~m dlrello. por conta do
DI5tOlo Federal. a umtorme. roupa de cama. de acordo com as
tahelas de disoibuição estabelecIda pela Corporação.

An. 75 - O poliCIai-militar no atO da promoção faz jus a um
auxilio para aquisição de umforme no valor de lrês vezes o soldo
de sua graduação ou posto.

.\n, "":fl - t') policial-mílitar que o requerer quando promovloll.
:,~ra concedidll um adiantamento corre5ppndcnte ao \'alor de um
soldo no\'o rosto !lU graduação par.z. ~omplementação na
aquisiçâl) jl' um forme."

Art, ;. . E:Ha I.ei entra em vigor na data de sua publicação.

..\n. -r' RI.·\ogam.:'...·;Js dispo:;lçôe~ em contrario

Jl'STIFlCAÇAo

A presente proposiç:io tem por obJe[j\-o igualar direitos e deveres entre oficiais e
praças no ámbito da Corporação. Ate então cabos e soldados têm direito ao fardamento: não
s:endo .IUS\O ~xdulr sargentos e oticuus de tal beneficio, uma vez que passam a ter lambem..
os cahos ~ 50ldadO$ . l.l privilégIO de requerer o adiamento d~ um soldo para composição de
Otn'(l tardumenw.

Quanto a mtrodução do §3~' ao art. 30 este visa assegurar 'um direito líquido e certo
ao policiai-mIlitar desarranchado. adequando a legislação vigente à realidade exislente na
Capital F~def31. em vlnude da lacuna ora existente. ocasionada pelo advento do ténnino do
rancho ~ o conseqliente recebimento do valor correspondente no contra cheque.

Temos de recuperar a esperança com urgênCia, Do contrario. 3. perda de oportunidade
p"Jera r~:-:uhar ~m ;!rJ\ ~ c: pendular r~[rOCe55~l

! ')jante l.h\ ~"\pPS[ll. t.."llndanhl ans l1(1hró rare'" Jc<-;la F.gregJ:1.\ L"asa que ac:nem ;}
r'lre.,;.:nte rrllt"'~h::ll'

Sala das Sessões. em :; de maIO de 199Q

G~~d~\
DI!:PbQ:,(DO FEDER.\U

PT-DF

-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!liAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N9 5.619 - DE '3 DE
NOVEMBRO DE 1970

Dispõe sõbre vencimentos. indeniza
çoes. proventos e outros· direitos da
Policia Militar do Distrito Federal,
e dá outras providências.

TíTULO nI
Das Indenizações

CAPiTULO I

Das Diárias

Art. 30. Diárias são indenizações
destinadas a atender às despesas ex
t=::..ordÍ~irias de alimentação e de
i=ü~5ã.C:.:1 e siG (~e·:i.::.:..: c~: :::2::::-.~

li:ar durante seu afastamer.:o àa 0:
;:-a::.izacão militar a aue ::z=:e~ce. :.;c:
=_0::-;0' de serviço. - -
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, o As diárias cor-:;::::ee:lde::r ~

::>:::'::2. de Alimentação e ~, D:2.:12. de
.?:"w:.só.àa.

:20 _-\ Diária àe .;l::;.:e:"';.:.::.ç~1.0 é
,""""é" ':1"luci ve no~ ciia.õ c~e par::c3.
;~de ~c'heg~d:i~ ,. -

TÍTULO IV

Outros Direitos

CAPÍTULo v

Do Fardamento

Art. 74. O aluno da Escola de For
maçáo àe OLciais PM, o Cabo FM e
o Soldado F:\1 têm direito, por CO:li:a
do Distrito Federal. a ll:J.iforme. rouca.
branca e roupa de cama, de acôrdo
com as tabelas de distribuicão esta
belec;das pela COl·poração. -

Art. 75. O policial militar ao se!'
q.eclarado Aspira11te-a-Oficial P:.YI ou
promovido a Terceiro Sargento P:Vl,
faz jus a um al.;.xüio para aqu:',sição
eie t"~iforme no valor de 3 ft::-ês) vÉze:l
o sôldo de sua graduação.

Par:izra.fo único. Idêntico c::-e::o
ass'ste - a03 nome:?àos Oficiai3 P:·l ou
Sal-gentos p::.vr mediante habilitacão
em conCUTSO e aos nomeados Capelães
policiais militares.

Art. '76. Ao Oficial :!?:!.:I. Subtene:::e
eu Sal'ge:no F:\I. que o l'equere:' q:.';';:
elo promovido. será cO:1cedido um a:-:
~''.ntamento co:'res;Jo:1de:li:ê ao ,'a::: :'
1 (mui sôl::l.o do nô'\-o põsto ou g-:'2.,
cc:.ação. pal'a aquisicão de unifol·rr..e.

19 A concessão pl'e'\ista ::e~:::

'Art. 175.1 .1.

§2° (, .1

IV - se o eleitor escrever apenas a sigla
partidária. não Indicando o candidato de sua preferência;

V - se o eleitor escrever o nome de mais de um
candidato do mesmo partido:

VI - se o eleitor, escrevendo apenas os números,
indicar mais de um candidato do mesmo partido;

VII - se o eieitor não indicar o candidato arraves
do nome ou do número com clareza suficiente para
distingui-lo de outro candidato do mesmo partido.'

Art. 2° OSãrts. 59, §2° , 50. e 86 da lei 9504. de 30 de

setembro de 1997, passam a vigorar com a redação seguinte:

"Art. 59. (...)

§2° Na votação para as eleições proporcionais,
serão nulos os votos em que não seja possível a
identificação do candidato, ainda que o número do parlJao
seja digitado de forma correta, (NR)

Art. 60. No sistema eletrônico de votação
considerar-se-á nulo o voto do eleitor que assmalar somente
o número do partido no momento de votar para determinada
eleição proporcional.(NR)

Art. 86 No sistema de votação convencional
considerar-se-á nulo o voto quando o eleitor assinalar o
número do partido no local reselVado para o cargo
respectivo. (NR)'

Art. 3° É revogado o art. 176. da lei 4737. de 15 de julho

de 1965

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua oublicação.

:-~c!l:e:':::::e::'1i:O C:C ;:81ic::ll
Ccma~:c~8.~:re-G2:'::;':.

de5;Ja(;~:; ",::::1

::'2T:2..:~ .ô.:) JUSTIFICAÇÃO

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso NaCional decreta:

Altera o art. 175 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
Código Eleitora1, e dã outras providências.

Como é sabido, no Brasil o sistema eleitoral vigente é do

tipO proporcional de lista aberta, ou seja. priviiegia dois padrões de competição

nas eleições: a competição entre partidos. pelo número de cadeiras a serem

ocupadas nas Casas legislativas, e a competição entre candidatos.

individuaimente, pelos lugares que seu partido tenha conseguido obter,

Na maioria dos Paises que adotam esse tipo de sistema,

como Chile. Finlándia e Polõnia, por exemplo, o voto do eleitor deve

necessariamente recair sobre um candidato, e é pela soma dos votos recebidos

por todos os candidatos de uma determinada lista que se define o número de

representantes que o respectivo partido terá na Casa legislativa. Ou seja: slio

os candidatos escolhidos pelo eleitor que acabam por determinar o número de

cadeiras a que o partido terá direito no órgão de representação.

No Brasil. a previsão do chamado voto de legenda acaba

deSVirtuando a mecánica própria do sistema. permitindo que o voto do eleitor seja

computado para o partido. Independentemente de estar dirigido para

determInado candidato. Ou seja: entre nós. mesmo em se tratando teoricamente

de um sistema de lista aberta, o eleitor pode não estar escolhendo diretamente

seus representantes. mas delegando esta tarefa aos partidos. que passam a ser ,

ao lado dos candidatos, os depositários dos votos.

Com a apresentação do projeto de lei em fo<:o.
pretendemos suprimir do ordenamento juridico braSileiro o chamado "voto de

legenda", atualmente contemplado como norma tanto no Código Eleitoral quanto

na lei 9.504/97. que estabelece normas para as eleições em geral.

::J.e~:5:::.1

qua:~':' I

"0

PROJETO DE LEI N2 828, DE 1999
(Do Sr. Ary Kara )

se:';3. fe:IS. L1edi:3..:Jee c.esconto
::0 pra:o dê .~ . I 't:il"l:e e
~~~e~.

;: 3° O adiantame::to refe~'Oido ::e;::~

a:',;'",o ::odel'á se!' :-eaue:-ido novame:::e
se õ iJo:ic' 8.! m:I:tar' ;Je:-manece:- ma::l
de 4 I Quatro} anos no mesmo :Jés:o
0:1 ~l"adi.l~e:io. ~odendQ se:- :-e:Je:.:i:fo ê~
c:::;:;õ c:e ;:J:-cmc~:lo, desde C:;:le' l' q:ü':::e :l
sal:~o cie\'edor de que tenha recebido.

Art. 1° O art. 175. §ZO. da lei nO 4737. de 15 de julho de

1965. passa a vigorar acreSCido aos segUintes incisos:
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Em resumo. o expediente do voto de l6genda tem
aesVlrtuado o sistema proporcionai de lista aberta no que ele tem de mais

característIco: o candidato deixa de ser a referêncIa pnnclOal do resultado

eleitoral. podendo o eleitor votar em um partido e el6ger candidato que nem

tenha raceoido votação expressiva. Com IStO. os representantes que tomam

assento na Câmara dos Deputados e nas demaiS Casas preenchidas por

eleições proporcionais deixam de corresponder à vontade direta do eleilOr.

cons69uindo eleger-se. mUitas vezes. pelo voto genénco dado à legenda. o que

não nos parece condizer com o exercicio do mandato popular. que. afinal de

contas. em nosso sistema constitucional. é personalíssimo e não. do partido.

A aprovação do presente projeto parece-nos que virá a
corrigir a distorção aqui referida. rearranjando o sistema elenoral vigente em

moldes mais adequados a suas Próprias características. quais sejam: a

proporcionalidade partidária na distribuição das cadeíras dos parlamentos,

combinada com a escolha direta. pelo elenor. daqueles que, afinal. exer~e'a~ :-,
mandatos a que tenha direito esta ou aquela agremiação partidária.

I - se o eleitor escrever apenas a sigla partidária. não indicando o candidato de
sua preferêncIa:

11 - se o eleitor escrever o nome de mais de 1 lum/ candidato do mesmo
partido:

1I1 - se o) eleitor. escrevendo apenas os numeras. indicar mais de I (um)
candidato do mesmo Partido:

IV - se o eleitor não indicar o candidato atraves do nome ou do nlimero com
clareza sutic,ente para distingui-lo de outro candidato do mesmo Partido:

* Arngn com redação dada peía Lt!l n" 8.11:-, de 25 05 !?9fJ

LEI ~o 9.504. DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEIÇÕES.

Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos

Sala das Sessões, em 05 de T'f'<:\i C' de 199.

l/C-!-
D7d~YKARA

·'LEGISLAÇ..\O CITADA A~"EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIYOS - CeDI"

CÓDIGO ELEITORAL

LEI ~O 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

[nsll/UI o CódIgo Eleitoral.

PARTE QCARTA
Das Eleições

TI1L'I..OV
Da Apuração

CAPi11JLO II
Da Apuração nas Juntas

SEÇÃO IV
Da Contagem dos VOloS

Art. 175 .. SerãO nulas as cédulas:

§ 2' Serão nulos os votos, em cada eleição pelo sistema proporcional:
I - quando o candidato não for indicado, através do nome ou do nlimero, com

clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de
outro partido. e o eleitor não indicar a legenda:

li - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo,
pertencentes a partidos diversos ou. indicando apenas os nlimeros. o fIZer também
de candidatos de partidos diferentes;'

III - se o eleitor. não manifestando preferência por candidato. ou o fazendo de
modo que não se possa identificar o de sua preferência. escrever duas ou mais
legendas diferentes no espaço relativo á mesma eleição:

Art. 176 - Contar..se-á o voto apenas para a legenda. nas eleições pelo sistema
proporcional:

Art. 59 - A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema
eletrônico, podendo o Tnbunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional,
a aplicação das regras fIxadas nos arts. 83 a 89.

§ lO A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda'
partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a
legenda partidária aparecer no painel da uma eletrônica, com a expressão
designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, confolDle o caso.

§ 20 Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a
legenda partidária os votos em que não seja possivel a identifIcação do candidato,
desde que o nlimero identificador do partido seja digitado de forma correta.

§ 3° A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente. os painéis
referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições
majoritárias.

Art. 60 - No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda
quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para
determinado cargo e somente'para este será computado.

Art. 86 - No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda
quando o eleitor assinalar o nlimero do partido no local exato reservado para o
cargo respectivo e somente para este será computado.

PROJETO DE LEI N2 829, DE 1999
( Do Sr. Ivan Paixão)

Dá nova redação ao Inciso VII do art .. 11 da Lei n2 8 .. 213, de 24
de ju.lho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previd6nc:ia
Social.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.790, DE 1997)

Art. 10. O inci.o VII do art. 11 da Lei nO 8.213 de

2~ ela juJ.ho de 1991 p••••• viqonr com a seguinta redaçio:

Art. 11. ...................................•......••.

VII - Coa0 segurado .apeCiA~: o produtor, o parc.iro,

o ...iro e o arranda'Cário ruraia, o gari.wpe1ro, Q peacador

prof'iaaional autõncao e cte.anal • o Asa_lhado, que -.z'QaJl

aua. ati.'Yidada., iDdiYidua~t:e, _ çp:upo ou _ ~ de

econcaiA :faailiar, ainda qua C~ o auxilio eYaD'tlIa1 "

terceiro., b.- cc.o aeua re~ti'YO. cônjuge. ou cCllIIIF'nb-iroa

• :fUho. _io".. de 1~ (quatora.) &DO. OU a .1.. equipaz:adoa,

de.de que 1:r~, COIIprO_ta .,.. o qrupo :faa11br

raapecti'YO .

Art. 3". I.ta Lei entra _ 'Yigol: na data de .ua

publicaçi.o.
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Projet:o semelhante a Bate foi apresentado pelo

ilWlt:re dep\ltado Antonio Ba1hlDann _ 1998 e, fiDda aquela

Legislatura, arquivado, DO 1:m:mos do &rio.10S do ~to

Interno. Ela lIU& :reap_....taçi.o intentamoe eanar prob~ que

hoje atinge oa p:o~i.a:i.onai8 da pesca no Braail, no tocante à

P-ndência SOcial.

Organizados em coléSnia. de pescadoras no passado

%'aoeDta, estes trabalhad0re8 - com a modarnisação das 'técni.caa

de pesca e & ocupação da. área. das antiqaa colônia. pela

especulação izobiliária .e 1:ran"~Q%m&raa .. pucei.roa,

=-eiros e autônomos.

OC::orre que, ooao a pesca ét atividade .azonal, o

pescador náo pode contar COlll a pro1:açi.o da eeguridada: por náo

dispor, .. dat:eZ2linadoa período., de ronda p&ra honrar seus

de'n:ea de aegw:ado autônomo - ... 88 tratando de ~.cadoJ:'

&rtellanal, parc:eiJ:o 0'L'l lIIIMli!:o , ou por ser &.itido naa

""traaaafru, quando GllP=oqado.

bem, registrá-lo ee:-o Sagurackl I:~al,

analoqmaente ao ~o agricu]:t.o:,. ,c:or;igi.1:á ~.t:or~o

soci.al. ratirando-o do abendono a que 5. ri ....-tido pala

poder público.

Ante o QÇOato, .alieito o apoio dos nob~. paJ:ea à

apt:O"Y&Qi.o da prtlaanta itli.cia1:iTa.

--;:t2,ç~u"
( ItllH pAIDl)

Deputado I'ederal

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

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DA OU1RAS
PROVIDÊNCIAS.

TITULOm
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPiTULO I
Dos Beneficiários

SEÇÃO I
Dos Segurados

An. 1I - Sào segurados obrigatorios da Previdência SOCIal as seguintes
pessoas tisicas:

* Artlf?o,',.:alllo"....:om redação dada nell.1 Lt!l n \,I;~-. Jt' i3 001 1993.

VII - corno segurado especial: o produtor. o parceiro. <O meeiro e o
arrendatário rurais. o garimpeiro. o pescador artesanal e o assemelliado. que
exerçam suas atividades. individualmente ou em regime de economIa familiar.
ainda que com o auxilio eventual de terceiros. bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados,
desde que trabalhem, comprovadamente. com o grupo familiar respectivo.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Camtulo [
:JISPOSICÕES GER";S

Art. 105, Finda a leglSiatura. arqUlvar-se-ão todas as proposIções que no seu
"ecurso tenham SIdo submendas a deliberacão da Cjmara " amda se encontrem em
crnnumcào. oem ~omo as que abram L..redJto ·suolementar. -.:om 'Pareceres ou sem eles.
~aJ\(l USo

- ~om oareceres iavoravelS de todas as (\)fiussões:
'1 • Ia aDrovadas em rumo uruco. ~m Dnrnerro ou :egunQO rumo.
=: - ..Jue tenham rramnado nelo :ienaao 11U úele .,1nimanas.

. Je lOlC13U\o a oonuJar:
. - <J.e tnJe80va tie outro Pooer ou uo Procuraoor-I J~ra1 da Reuubllca
~~IO urnco: -\ oroooslcào pooera ,er .JesafOU1\aaa meOlante requernnento

JO .J.uror. ou Amores• .iemro dos prunelfOs ~ento ;: l)I(enm dIas aa pmncsra sesdo
,~gISHmva onunana da íegISlarura 5uosequente. :-etomanao ti rramnaçàO desde o
~tasp.o tml que se encontrava

PROJETO DE LEI N~ 830, DE 1999

(Da Sra. Rita Camata)

Dispõe sobre o financiamento público de campanhas eleitorais.

.=tPEN5E-SE AO PROJ'ETO DE ~EI ~:2 ':5il. ::JE :999)

oCongresso !'iaclonal decreta:

TÍTILOI
Da arrecadacão e da aplicacão de recursos nas Campanhas Eleitonis

m. .\s despesas .ia .:ampanha <ieltoral ,etão :e:tlizadas sob a
-,<ot'nsaolitda"e "OS osmdo; -lU "e ;eus .:andidatos. " :ínancI3a:l5 na forma desta Let:

; :' ::m ano eleitOraL ~ Lei orcamentana resuectlva " ,eus credilOS adiciOlllllS
:nciwrão. em monca Dronna. notaç;iQ de VaJor eowvaJeDle ao numero de cJeitlll"es do
paIS muitlpiicado por RS -.00 Lsele realSl. 10ullmào-se por relerenCla o eleitorado
eXIStente em 3I de dezembro do ano anrenor.

I - O valor de RS 7.00 ,sete rems I sera converudo em L'FIR na data de
promuigação desta lei.

II - O numero de eleitores do pais sera tbmecido pelo Tnbunal Superior
Eleitoral.

§ 2° A dotação de que trala este artigo deverá ser COII$ignada jtllltO ao Tnõunal
Superior eJeitornJ. no anexo da lei orçamenmria correspondente ao Poder Judiciário

S3° I) Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil em conta
espectal á disposição do Tnbunal Superior Eleitoral. are o dia 1° de maio do ano do
pleito.

§ 4° O Tribunal Superior Eleitoral fará a distnbuição dos recursos aos órgãos
de direção nacional dos partidos dentro de dez dias contados da data do depósito a que
se refere o parágrafo anterior obedecidos os seguintes critérios:

I - dez por cento, divididos igualitariamente entre os Partidos que tenham
obtido. na iútima eleição, no rninimo dez representantes na Câmara dos Deputados,
desde que estejam com a prestação de contaS em dia.
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rr - ~ovenla por cento. divididos proporcIOnalmente ao numero de votos
f)btidos ror cada Parndo nas ultImas eleições para a C.imara dos Deputados.

i:' f}S recursos desnnados a cada parudo deverão ser aplicados de acordo
.om os seirumtes cmenos. nas eleIções para Presldeme da Republica. Governadores
de Estado é do Distrito Federal Senadores. Deputados Federais. Deputados Estaduais
e Deputados DIStritaIS:

: - 'llI1a pane sera reservada à c3IIlpanha para PreSIdente da Repilblica. até o
,l11ll!e :>reVlS!O no mOlso l do an :":

'; - 1 pane restante sera desnnada as demms camnanhas. sendo.

• ~eS5enta por ..:emo Dura as elelcões malOnt3I1~.

~ I quarenta por cento para as eleições proporctonaJS.

i 1)' f)S recursos de aue tntta o inCISO rr do ollI1lS!Illfo amerior serão
.ilstnbwdos aos orgãos de drreção regronal ou muruclpal d'os p~dos politicos nas
umdades da Federação em que estes tenham candidatos. na fomoa seguinte:

: - mnta por cento igualitanameme entre todos os candidatos

II - setenta por cento proporcionalmente ao nlimero de eleitores da respectiva
unidade dlI Federação.. .

, § 7" Os reeurs<ÍS destinados a uma unidade da Federaçllo podemo ser
transferidos 'Para 0UIra. a critério do órgão de dirC\'ào nacional do pmtÍdo político,
"",__ _ue excedam os limites de gastos'preVIstos 00 ar!. :0 para cada candidawra e
h!\Ja concordànCla do orgão de direção regIOnal respeeuvo.

§ 8° Nas eleições municipais. os recursos a que tem direito cada partido serão
distnbuidos de acordo com os seguintes critérios:

I - vinte e cinco por cento divididos igualitariamente entre todas as capitais
onde o partido tenha candidato;

II - setenta e cinco por cento, divididos proporcionalmente ao nUmero de
eleitores de cada municipio onde o panido tenha candidato:

fi - do total de recursos destinados a cada capital ou municipio. sessenta por
cemo serão aplicados nas campanhas dos candidatos a prefeito e quarenta por cemo
nas campanhas dos candidatos a vereador.

~ 9° Quando os recursos desnnados a determmada campanha lorem intenores
JOS limites de que trata I) ar!. :0. 0S partidos e candidatos poderão usar recursos
proprios ou receber doações de pessoas lislcas ate os limites esnpulados nesta Lei.

Art.:o Os valores máximos a serem gastos em campanhas eleitorais serão os
seguintes:

: - no caso de candidatos a Presidência da República. o equivalente ao nlimero
je eíeltores do PaiS muinplicado por R$ 0.15 'qumze centavos de real). não podendo
lltr.lllasSaT RS '.: ',100000.00 'qUInZe mtlhões de reaIS I:

J - '0 caso de candidatos ,I ,:iovernador de Estado e do DistrItO Federal. 0
eaulValente ao numero de elenores da respecnva unidade da Federacào. multiplicado
por R$ 0.80 (OItenta centavos de real). não podendo ultrapassar R$ 8.000.000.00 (oito
lIlllhões de reaIS J:

fi - no caso de candidatos a Prefeito. o equivalente ao numero de eleitores do
Munictpio multiplicado por RS :"00 \dois rems I. não podendo ll!tnIpass!r RS
5.000.000.00 (cmco milhões de reaIS) nas capitais. RS 3.000.000.00 (três milhões de
remsi nos mllD.lcipios com mais de duzentos mil deitares e RS \.500.000.00 (Um
milhão e qwnhentos mil reais) nos demais municípios;

N - no casos de candidatos a Senador, o equivalente ao nlimero de eleitores clã
respectiva unidade da Federação muitiplicado por RS 0,30 (trinta centavos de real),
'?àopodendo ultrapassarRS 3.000.000.00 (trêsmilhões de reais);

li - no caso de candidatos a Deputado Federal Deputado EstaduaJ. e Deputado
Dismtal. R$ 500.000.00 IqUInhentos mil reais ,. mdependentemente do nmnero de
eleitores da urudade da Federação;

VI - no caso de candidatos a Vereador, o equivalente a vinte por cento do valor
definido no inciso m, não podendo uitrapassar R$ 300.000.00 (trezentos mil reais)
nas capitais e municipios com mais de duzentos mil eleitores. e RS 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais) nos demais municípios.

Vil - os valores referidos oeste artigo serão convertidos em UFIR na data da
promulgação da Lei.

Paragrato (Truco. Ultrapassar os valores máximos defmidos neste anigo
unplica na melegibilidade do candidato para as duas eleIções subsequeOles e na
cassação do resnectivo. ou perda do dtploma. se Já eleito. além do pagamento
,meáIato de muiÚt em vaiar aruaJizado em L"FIR. " eqUlValeme a dez vezes a quanna
gasta em ~xcesso.

A.rt. 3° Ate quinze dias após a escolha de seus candidatos em Convenção. o
Pamdo consllrulfa comllês financelfos com a fmalidade de admimstral os recursos de
que trata o ano 1°. a fJIn de aplicá-los nas campanhas eleitorms.

~ " ,:.s comttês devem ser consnnudos para cada uma das eleições que o
?arndo apreseme candidato propno. podendo haver reUllJão. num unico COllUtê. das
1mbUlcões reianva5 as elelções de uma dada clfctmScn.ão

.a elelçào preSidencIal e oongatona J .nac:io le cOIlUtê nactooal e
:acuitanva a ~e comnés nos Estanos e no DIstrito rederal.

~ 3" )s COmttês financelfOS serão regIstrados. Jte cmco dias apos sua
.onsnrulcão. :lOS orgãos da Jusnc;a Elelloral aos qU31S compete fazer o regtStro dos
.anoidatos.

AI!. -lo O candidato a cargo eletivo fará. diretamente ou por inten:nédio de
pessoa por ele designada. a adnumsiração financeua de sua campanha, utilizando
recursos repassados pelo comitê. recursos próprios ou de pessoas fisicas, na forma
estabelecida nesta Lei.

Art. 5° O candidato é O único resPonsável pela veracidade das infonnações
financeiras e contábeis de sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de
contaS vIL se lor o caso. em conjunto com a pessoa desIgnada para essa tarefa

A.rt. 6° É obngatorio para o Partido e para os candidatos abnr conta bancária
especifica. no Banco do Brasil, para registrar lodo o movimento financeiro da
campanha.

Parágrafo Único. Onde não houver agência do Banco do Brasil. o Partido pode
optar por outro banco existente na localidade. Os bancos ficam obrigados a acatar o
pedido de abertura de conta de qualquer Partido ou candidato escolhido em
convenção. destinada a movimentação financeira da campanha. sendo-Ihes vedada
condiciona-la a depósito nunimo.

AI!. 7° A partir do regrstro dos comitês fmanceiros. pessoas fisicas poderão
fazer doações em dinhelfo ou em bens e servIços esllmaVClS em dinhelfo para as
c:nnpanhas eleitorms. obedeCIdo o disposto nesta LeI.

§ I ° As doações e contrlbwções de que trata este artIgo ticam limitadas:

I - no caso de pessoa tisica. a dez por cento dos rendimentos brutos do ano
Jntenor it eleição:

II - DO caso em que I) candidato use recursos propnos. JO valor truiximo de
,;aslOS estabeleCIdos no m, 'o.

~ 3" ; doacão ae auanna acIIDa dos limites tixados neste amgo sUJeita. a quem
~ecet)er. .:-andidato ou uarndo. dO pagamento unedlato de multa no \ alor áe dez vezes
1 ouanna gasta em excesso. deVldameme aruallzado pelO mesmo mOlce adotado para
'C3JUStar os valores pre\lsros nesta LeI.

-\n. 3° .) pamdo que descumprir as normas reteremes a arrecadação e
JDhcacão de recttrSos li-mdas nesta LeI perdera o drrelto ao receo111lento da QUOta do
Fuoao Parndàno da eleIção subsequente. alem de terem seus regIStros. ou.' caso Já
eleitos. seus mandatos. cassados.

A.rt. 9" São .0OSlderadOS gastos eleitorais. SUjeitos a regIStro e aos limites
lixados nesta Lei. dentre outros:

I - confecção de material imprc;sso de qualquer natureza e tamanho;

IT - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
dívuigação, destinada a conqwstar votos:

JI - lIuguel de lOCaIS para a promoção de alOS de campanha eleitoral:

IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoas a serviço das
candidaturas:

V- correspondência e despesas postais;
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VI - despesas de instalação. organização e funcionamento de Comitês,
mcluindo os gastos com luz, água, e serviços necessários às eleições:

VII - remuneração ou gratificações de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Deve ser elabotado recibo, com
numero da canerra de identidade e titulo de eleitor. de todas as pessoas que
;rabalharem para a campanha:

':m - 'nonlJgem e operação de carros de som. de propaganda e assemelliados:

;X - produção ou parrocmio de espelJculos ou eVentos promocIOnais de
cJDdidarura:

.'\ - producão de programas de radio. televisão ou video. inclusive os
iestmados J Dropaganda graruna:

'\] - ~~ameDlo de cachê ;l urtISlaS ou Jl1lIIladores de eventos relacionados a
..lIIlDanna eleuoral.

':TI - 'eaUzacáD <]e OesOUIS3S .)U [estes ore-elellorals. -\s etII\lR:SIIS de pesquISa
;eve:'!l ~·ecnar ~ontrato ..:om I) ':0mne "U ..:anmdmo ~ :er maIS de cmeo anos de
,'(OenénclU comprovada. devendo regJStrar-se Junto ao Tnbunai Supenar Eleitoral:

:.;rn - :onleccão. JOwslcãa e dlstrlbulcão de c:muselaS. chllvClr\lS e OII1IOS
,nndes de campanha:

XlV - aluguel de bens pamculares para veIculação. par quaiqua' meio, de
propaganda eleltorai:

XV - CUSlOS com a criação e inclllSl10 de sitios na Internet:

XVI - multas aplicadas aos partidas ou candidatos' por infraçio do disposto'na
legislação eleitoral;

:TI - encargos trabalhistas. CP~. taXaS. rropostOS e outrns despesas legaIS
oeCOITemes da campanha elelloral.

TÍTULO 11
Da Prestaçio de Contas

Art. 10 A prestação de contas será feita:

I - no caso dos candidatos às eleições majoritária na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral:

J - no caso dos candidatos as eleições proporcionais. de acordo com os
'!Iooelos constanles do .-'.nexo des31a LeI.

~ 1° As prestações de contaS dos candidatos as eleições maJoritarias serão feitas
por tntermédio do cOlDltê fmaoceiro. devendo ser acompanhadas dos extratos das
conlaS bancarias referentes :i mOV1D1entação dos recursos usados na campanha e da
relação de cheques recebidos. com a mdicacão dos respectivos numeroso valores e
~mJlemes,

, :" "5 ~restacões de contas dos candidatos as eleIções nrooorciOllllis serão
:enas oel0 conuté rinancerro ou nela nroDno ~3Ildidato

:' .., c~ntrlbulcóeS. 10acões : .JS 'ecenas .le Que :rata esta Lei serão
.únvemrlas em LrIR. pelO Valor desta no mê:; em Que ocorrerem.

-\ri. : 1 .-\0 receber as orestaeões de contas ~ detIl3lS mfam-;õe5 das
:anl1ldara5 as delc<>es malomarias. e dos candidatos as elelcões pr~OIJlUS que
0lllllIem por prestar contas Par seu lDtermedio. 05 comllês deverão:

I - verificar se os va10res declaradas pelo candidato à eleição ~ariIíria como
tendo SIdo recebidos por mterrnedio do comuê conferem com seus próprios registros
financetros e contabeis:

II - resumir as infOOllllÇÕeS cootidas nas pRSt8Çiles de contas, de forma a
apresentar o demOllS1l'alÍvo consolidado das campanhas dos candidatos, aIrlIVés das
modelos 4 e 7 em Anexo;

JI - encammhar a JUSllça ElelloraL 3le o trlge5111l0 dia postenor à realização
das eleIções. o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do proprio comitê.
na forma do artigo antenor. ressalvada a hipórese do inciso seguinte:

N - havendo segundo rumo. encaminhar a prestação de contas dos candidatos
que o disputem. referente aos dois tumos, até o trigésimo dia posterior a sua
realização

§ 1° Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela prestação de
contas diretamente à Justiça Eleitoral observarão Omesmo prazo do Inciso m.

§ 2° ..1,. inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas
impede a diplomação dos eleitos. enquanto perdurar.

~ 3" 05 pamdos encaminharão mtormações consolidadas sobre a prestação de
.:omas ao i"nbunat Supenor E!ellOrill em tormuianos especllicos. devendo guardá-los
por um penodo de cmco anos. para evenlUats pesoUlsas do Tribunal de Contas da
e nião col1tonne o modelo .j em anexo. ..

.\n. :: Examinando a prestação de contas e cophecendo-a. a Justiça Eleitoral
deCIdira sobre sua regulandade.

i 1" " deCIsão que Julgar as contas de todos l)S candidatos. elenos ou não. sera
~ublIcada no UlUOO (It1ClJi da L mão. ate 0110 Olas antes da dipiomacãa

• :.. ~:TOS tonn31S e maten3lS com'?ldos. não amon..:JIJl a rejetção das contas e
.:. C'ommac:.io ..It: ~anC<10 a c3Ild.1da1o ou oanl00

, 3" "ara eretuar os exames de que rrata este arngo• .l jUSllça eletrornl~
'eOUlSllar tecmcos do Tnblffial de Contas da então. oos Estados. do Dismto Feáeral
ou'dos ~lumClplOS. pejo tempo que for necessano.

~ .j0 Havendo mdícJO de rrregulandade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral podera requisitar diretamenre do candidato ou do comitê fioancciro as
mformações adicionais necessárias. bem como determmar diligênclàs para a
complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

§ 5° A Justiça Eleitoral terá acesso aos foonulários de modelos 4 e 5 em Anexo
nesta Lei e, se julgar necessário, poderá requisitar a leitura das 0lItr1I!I informações
contidas nos outros modelos em anexo.

:. ;3 ü tinanClamentO publIco ae campanhas fica SUJellO a iiscalização do
.nounat de Contas da então.

Art. 14 Se. ao fmal da campanha ocorrer sobra de recursos financeiros, esta
deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados lodos os recursos,
transferida ao Partido ou coligaÇão. neste caso para divisão entre os partidos. que a
compõem.

Par:igrafo Único. Os recursos provenientes da sobra de campanha oriundas de
pessoas fisicas devem ir para o caixa do partido.

.-\rI. 15 Até cento e oitenta dias após a diplomação. os candidatos e os partidos
conselVanio a documentação concernente as suas conlaS.

?aragrato t·roca. Estanào pendeme de lU]s!amemo oualauer processo judicial
reiatIvo a5 ..:omas. J. üocumenracão ;l eias ~~nc-ememe tl~vera se; ..:onserv~da are
femenca rransnada em Julgado.

..>,n. 16. Até o dia 5 de março em ano de eleição. o Tribunal Superior Eleitoral
expedira todas as m5lIUçÕes necessarias a execução desta LeI. ouvidos previamente.
em aurnêncIa publica. os delegados dos partidos panicipantes do ple1l0.

:1" ') TnbunaJ Suoenor ElellOtal nublicara <) codl~o orcamentário para o
cecolhimemo das multas eleitorais da fundo P=dário. :nediante documento de
rrrecaaacâu ~orresponL1ente,

.:" ~-!avenao subsonncão lla LTlR DOr outro maice miclaL t' i"nbunal Supenor
'::i~ltor:J.I. nrocedera a aneracão ..lOS \. aiores cstabeiecllios :1fSm .... .;1 ::>eJO novo mdicc.
··JIL ,;asa o mrnce seja exunto. adotara mdice em SUbsUWlc;ão.

Jr5TIFICATI"A

:-ornar publico o financiamento de campanhas eleitorais e lUII pa!lSO em
busca da tnlD5p31ência da honeslldade e da modernidade na politica Ao COOlIlírio do
que se divulga. o finanClamenro publico não e um peso ou ônus para o ESllIdo e para a
SOCIedade. E a oponunidade de tornar a disputa eleitorallIllUS democratica e equihlmtr
as condições dos candidatos que participam desSl: processo.

O presente Projeto, que dispõe sobre o financiamento público de campanhas,
apresentado originalmente pelo ex-Deputado Sérgio Carneiro (PDT-BA) na
.eglSiawra passaaa mIi,itzmeme iOl arqwvaao aeV1do a não reeietção de seu 3lIIor.
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Por entendermos que se conseguirá maior transparência das contas das MODELO I
campanhas eleitorais arravés do financiamento público e a determinação em lei de
como e em que os recursos podem ser gastos com a consequente obrigatoriedade de FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO
os candidatos prestarem contas ao Tribunal Superior Eleitoral. reapresentamos a
proposição com a devida autorização de seu autor.

Por este Projeto. as despesas da campanha eleitoral serão previstas par Lei
Orçamentária que defmini a dotação de valor necessária. consignada ao TnbW1al
Supenor Eleitoral órgão isento, que fará a distribuição dos recursos às direções
nacionais dos Panidos. Os recursos do fmanciamento de campanha serão depositados
em conta especitica do Banco do Brasil e so poderão ser movunentados pelo TnbW1al
Supenor Eleitoral. durante os dez dias antenores ao repasse dos recursos aos Panidos
Políticos.

.)urros pontos tavoravels deste Projeto são: a obrigatoriedade de instalação
de um ';Omlle tinancerro para cada Panldo ou coligação. sendo que o candidato
lambem rica responsavel pela movimentação linanceira de sua campanha e o
estabelecrroemo de letos de gastos por tipO de campanha eliminando-se
defmlUvamente a espiral inflacionaria de despesas que afeta Oequilíbrio do pleIto. As
JrualS ';;]IJloanhas eleitoraIS do brastl são das mais C3fas do mW1do.

.) ProJeto penmte tambem a contnbuicão de pessoas õsicas. determmando
"orem 'J..'l1 reto par3 I.1J .: tnlDeae a lie pessoas .lUndicas. ~e empresas financ1arem
'amoannas..) candidato o~ multa no 'aior de dez \ezes O recebido da pessoa
'unolca .ltem oe nC3f nrolDlâo De se candidatar pelas duas Otoxunas eletções.

Jlante do exposto. gostarIa de solicitar aos nobres pares apoJO para
aprovacão da presente proposta :embrando que dentre as mwneras funções desta
.:JSa temos tamoem o dever de democranzar-Ihe o acesso. para que todas os setores
da socIedade ?ossam Jqur estar :epresentados. e ISSO 50 seta passIVel se a
concorrCncta tor equtlibrnda. prmctpalmente em termos financeIrOS.

Nome: -;-- N" _

CPF Identidade órgão Expedidor
Título de Eleitor Zona Seção _

Endereço Residencial Telefone _

Endereço Comercial Telefone _

Partido Político Comitê Financeiro _

Eleição Circunscrição _

Conta bancária n° Banco Agência _
Limite do Gasto em Reais R$ _

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: -..,. N"

CPF Identidade órgão Expedidor
Título de Eleitor Zona Seção _

Endereço Residencial Telefone _
Endereço Comerical Telefone _

LOCAL DATA_I_I_

Sala das Sessões. em

DeputadaRIT~TA
RECIBO ELEITORAL

SIGLA E N" DO PARTIDO/SERIE NOME DO PARTIDO

!Recebemos de U.F. {R$~

IEndereço Município

{UFIR~

Valpr por extenso em moeda corrente

Município doação para campanha eleitoral das
eleições municipais

CEP

CPF ouCGCn' Data _1_1-

[rítulo de Eleitor
Assinatura do responsável

~ona Seção

Quantidade R$ Nome do resp.

Correspondente a CPFn'
UFIR

DATA _1_1- Série: sigla e n' do partido/numeração

seqüencial

Nome do responsável

CPFn'

MODELO 2

RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS - FICHA DE CONTROLE
INTERNO

Direção NacionaIlEstadual do Partido/Comitê/Candidato

Eleição UFlMunicípio _

Data de I Identificação Identificação do cheque I Valores
Recebimento emitente/doador

INome ICGC/CPF Datada N'do N' Ich~;ue I RS IUFIRemissão banco A.G.

I
I

I
I I I I I
I I I I I I I
I ! I I ! ! I

I I I I
I I

TOTALlIRANSPORTAR

Local Data_/_/_

,Assinatura Assinatura _
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FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ FINANCEmO

Panido:.-:::--:-:-:::----:--:-:::-__----------:-----
Direção/Comitê Financeiro/Candidato: Ú'DÍco?
Sim NIo, _

Eleição:, UFlMunicípio, _

Número da Conta Bancária, _

Banco Agência. _
Endetcço:. _

~~ Despesas IRS 1UFIR

Despesas com IPessoal

[Encargos Sociais I
Impostos I
Aluguéis I
Despesas de Viagem I
HOnolários I~fissionais

Locações de Bens

I IMóveis

jDespesas Postais

IMateriais de
Expediente

Despesas com
Iveículos

Propaganda e
Publicidade

Serviços prestados
!Por terceiros

Cachês de anislaS ou

I Ianimadores

Materiais impressos I , ,
Lanches e Refeições I I I

I
3· Sobras de ICampanha

ICIC/CPFIRGIFunções

Modelo 5

rome aos memoros

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PARTIDO

Ylodelo 3

Propaganda e
Publicidade

Serviços prestados
!Por terceiros

Cachês de anístas ou

II"Úmadores

Materiais imptessos

Lanches e Refeições

Partido/Comitê

Candidato

Eleição"
UFlMunicipio

itulo da Conta Total

I· Receitas RS UFIR

Doações e
Contribuições

Recursos Próprios / I I
Recursos de Pessoas

I IFísicas

Fundo Partidário I
Venàa de camisetas,
botons, bonés,
bandeiras e demais
bens de uso.

Fundo Panidário IRecursos /Total

12 . Despesas I IRS UFIR

/Despesas com I I I IPessoal

iEncargos Sociais I i
Impostos

IAluguéís I
Despesas de Viagem

Honorários

IProfissionais

LOClII'ÕCS de Bens
Móveis

Despesas Postais 1 I
Materiais de
Expediente

~com
veículos

PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL

IREMUNERAÇÃO I

LocaI, Data__/__/__

f DEamoR 1 _

~ÃO I

Panido/Comitê

Candidato

Eleição e
UFlMunicípio

Título da Conta Total
I· Receitas I RS IUFIR
Doações e IContribuições

Recursos Próprios I I
Recursos de Pessoas

I I IFísicas

Fundo Panidário I I I
Venda de camisetas,
batons, bonés,
bandeiras ..demais Ibens de uSo.

Fundo Panidário IReclttSOs Total I"._~

Assinanua

Modelo 6

Assinatura

CONTROLE DE PESSOAL
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Modelo 7

RECIBO DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE CAMPANHA AO TSE

NOMEDOPARTIDO I
VALOR I
IN' DO CHEQUE I
ICONTA I
IBANCO/AGÊNCIA I

Modelo 8

RECIBO DO TSE CONSOLIDADO PARA O TESOURO NACIONAL

PARTIDO I VALOR I BANCO/AG. CONTA N"CHEQUE

I I
I
I
I I
I I I
I I I I
I I I I

PROJETO DE LEI N2 833, DE 1999

(Da Sra. Nice Lobão)

Dispõe sobre a descontinuação da produção de autom6veis~

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUlÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

An. 10 - Esta Lei disciplina a descontinuação da produção e
comercIalIzação de automóveiS em todo o terntono nacIOnal.

An. 2° - E vedado amdústria automobilisllca brasileira interromper
ou paralisar a produção de qualquer modelo de automóvel antes de decorridos
10 (dez) anos do seu lançamento.

An. 3° - A infração ao disposto no artigo anterior sujeitará o infrator
à pena de multa no valor equivalente a 500.000 Unidades Fiscais de
Referência (UFIR).

An. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

.JeSTIFIC\C..\O

A industria automobilistica nacional tem praticado nos ultimos anos
um processo de ràpida substituição de seus modelos de automóveis, ou de
completa mudança em modelos já consagrados. A conseqüência imediata
desse processo tem sido a desvalorização imediata dos automóveis em
circulação, em flagrante desrespeito ao consumidor, que tem seu veiculo
desvalorizado muito mais em razão destas mudanças do que em razão do
desgaste natural dos veiculos.

É inadmissivel que se permita que perdas patrimomws tão
significativas sejam impostas aos consumidores de automóveis brasileiros,

simplesmente porque a indústria brasileira, de forma apressada, promove
mudanças muitas vezes meramente visuais em seus modelos.

Para disciplinar o mercado e proteger o consumidor que emPenhou
todas as suas economias ou que pagou penosos financiamentos para adquirir
um automóvel de tão injusta perda patrimonial é que propomos o presente
projeto de lei, agnardando o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em Oi -de //':7~2> de 1999

~Q~
Deputada NICE LOBÃO

(PFLlMA)

PROJETO DE LEI N2 834, DE 1999
(Do Sr. Corauel Sobrinho)

Altera dispositivos da Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994 que
transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica -'CADE
em. Autarquia .. "

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTlTUlÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

O Congresso Xocionol decreto:

Artigo I' - Os arts. 4', lO, 11, 13.29.31,39.46. e 54 da Lei n' 8884. de 11
de junho de 1994. pasS3lJ1 a vIgorar com a segumte redação:

-Art. 4' - OPlenário do CADE é composto por um Presidente e seiS
Conselheiros. ~scolhldos dentre cldadãos com ma15 de mnta e cmco anos de idade. de

nOlavel saber Jundico ou econômico e reputaçlo Ilibada. nomeados pelo P=idente da
Republica. depoiS de aprovados pelo Senado Federal.

§ I' • O mandato do P=idente e dos ConselheIroS é de seis anos.
vedada a recondução.

§ 2' - Os cargos de P=idente e de Conselheiro são de dedicação

exclUSIVa. não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente pennitidas.

§ 3' - No caso de renúncia, morte ou petda de mandato do Presidente

do CADE. assumira o Conselheiro mais antigo ou o mais idoso. nessa ordem. até nova

nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.

~ .;" . 'io ~aso de renuncla. mone ou pr=rcia 4e mandato de:

ConselheirO. proceder-se-a a oma nomeação. para completar o mandato do

5ubstituido.

§ 5° ~ Se. nas hipóteses previstas no parágrafo anterior. ou no caso de

encerramento de mandato dos Conselheiros. a compoSição do conselho ficar redUZIda a

niunero inferior ao estabelecido no ano 49, considerar~se-ão automaticamente

interrompidos 05 prazos previstos nos ans. 28. 31. 33. 35.37.39.42.45.46, parágrafo

único, 52. § 2°, e 54. §§ 4', 6' .,. e 9", desta lei. e suspensa a tramitação de processos, .

miclando-se a nova contagem imediatamente após a recomposlçào do quorum.

§ 6D
_ 05 cargos de Conselheiro deverão ser preenchidos. em sua

maioria. por protisslona15 de nClavel saber Jundico.

~ .,. . Os mandatos dos Conselheiros serão renovados na proporção

de um l~rco a cada d0l5 anos

Art. 10 • Junto ao CADE ftmcionanl uma procuradoria, com as

segumtes ambulçàes'

[~prestarassessonajurtdica ao Colegiado e a Presidêncl3:

II~ requerer. a pedido do plenano. medIdas JUdlClas necessanas a

~essacão de mfrações da ordem econômica:
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lll· promover acordo Judiclals nos processos relativos a mfrações

:oJntra a ordem ~conómlca. mediante aUl0nzação do Plenano do CADE. OUVIdo o

representante do MJmsteno PúbJlco FedemJ:

rv- ernlt1r parecer nos processos de competência do CA.DE~

V~ zelar pelo cumpnrnento desta Lei

Art. 11 - O Procurador-Geral sem mmcado pelo Mirustro de Estado

da Jusuça. dentre membros da AdvocacIa-Gerai da Umão ou Assistente Jundico de órgãos

e ~nt1dades da AdImmstração Direta ou Indireta, com maiS de trinta c cinco anos e

t::omprovada t':xpenêncIa em processo JudlCÍal. e nomeado pelo Presidente da Repúbltca...

depOIs de aprovado pelo Seoado Federal.

1" - O Procurador-G~ral partIcIpara das reuruõcs do CADE. sem

JlrenD 11 \oro

*20
- Aplicam-se 3D Procurador-Geral as mesmas normas de tempo e

de mandato. recondução. lmpedímemos. perda de mandato aphcaveIs aos Conselheuos do

CADE.

§ 3° - Nos casos de impedimento do Procurador-G"ral. o plenário

mdic.1ra e o Presidente do CADE nomeará o substituto eventual. dispensada a 'aprovação

pelo Senado Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo enquanto durar a

substitUiÇão

§ 40
- O Procurador-Geral indicará o seu SubstItuto dentre os

Integrantes d.1 Procuradoníl.

Art. 13 - A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça

- (SDEt com a estrutura que lhe confere a lei. sera dirigIda por um Secretário. indicado

pelo Mimstro de Estado da Justiça e escolhido dentre brasileiros com mais de trinta e cinco

anos de Idade. de notono saber Juridico e Ilibada reputação. com mandato de seís anos.

nomeado pelo PreSIdente da República. depois de aprovado pelo Senado Federal.

.-\rt. 29 - Os preJudIcados. por SI ou pelos legillmados do art. 82 da

LeI n' 8078. de li de setembro de 1990. poderão ingressar em juizo par'~ em defesa de

~,eus mteresses mdivldua15 ou mdlvIdu3IS homogêneos. obter a cessaçào de pratIcas que

constItuam infraçào de ordem econômica. bem corno o recebimento de mdemzação por

perdas e danos pelo mpJo do 'I, 'alar dev1da. mdependentemente do processo adrmmstrnuvo.

que não sera suspenso em VIrtude do aJ uizarnento de ação.

Art. 31 - Conclutdas. dentro de noventa dias. as avenguações

prehmmares. o Secretàrio da SDE detennmará a instauração do processo administrativo ou

ü seu arqUIvamemo. recorrendo de OfiCIO ao CADE neste ultimo caso.

Art. 39 - ConcllÚda a mstrução processual. no prnxo máximo de 180

i_ Cemo e OItenta) dias. o representado sera nonficado para apresentar alegações finaIS. no

prazo de cmco dias. após o que o Secretário de Díreíto Econômíco. em relar,ão
circW1Stallciado. decidIra pela remessa dos autos ao CADE para julgamento, ou pelo seu

arqulvamemo. recorrendo ,de oticio ao CADE nesta ultima hrpôtese

\.rt ";'6 - Ressalvado I) dIsposto no ano '+3. J. deCIsão do CADE

J.e\era ocorrer no prazo àe noventa dtas a contar da d15mbmção. t1ue em qualquer hipotese

sera fundamentada. r;: quando for pela existênCia de ínfração da ordem econômica., contera:

r - especnicaçâo dos fatos que consumam a mfração apurada e a

mdIcaçâo das proVidências a serem tomadas pelos responsavets para fazê-l2. cessar,

II - prazo dentro do qual devam ser imCIadas e concluídas as

prO\ ldênclas reteridas no Inciso anterior:

1II - multa eS1lpulada.

IV - multa diária em caso de continuidade da ínfraçãa.

Paragratb unico - A deCIsão do CADE sem publicada dentro de

cmco dias no Diano Oficial da União

-\rt. 54 - Os atos sob qualquer fonna mamfestados que possam

:Im1tar l1U de qualquer ~iJnna prejudicar a ltvre concorrencJa ou resultar na dommação de

mercados relevantes de bens ou sefV1ços deverão ser submetIdos a aprm-ação do CADE

pre\'lílmeme a sua reahzação.

§ 1° - O CADE podem autonzar os atos a que se refere o caput, desde

yue atenaam as segumtes condições:

I - tenham por objenvo. cumulada ou aítemauvamente:

J I aumentar a prOdUtl\-ldade.

b I melhorar a quahdade de bens ou ser\'lço~ ou

"I propICIar .l ~ticIéncHl ~ I) desenvolvImento tecnologIco ou

~conómlco.

n- os beneticlos decorrentes seja dismbuidos eq1litatIvamente entre

os seus oarnClpantes. de um lado. e 05 consumIdores ou usuanos tinals. de outro:

11I - 'lão lmpltquem eltminação da concorrênCIa de parte substancial

de mercado relevante de bens e selVIços:

IV - sejam observados os limites estrltamente necessarios para

ilunlJlr 05 obJetivos vIsados.

§ 2° - Também poderão ser c0051detadoS legttimos os atos previstos

neste amgo. desde que atendidas pelo menos três condições preVIStas nos incisos do

paragraro antenor. quando necessanos por motivos preponderantes da economia naCIOnal t:

do bem comum. c desde que não Impliquem preJUIZO ao consumIdor ou usuan~ tlnaL

§ 30
~ Incluem-se nos atos de que trata o c.aput aqueles que visem a

q\.lalquer .torma -çi~ concentração econômICa., seja atraves de fusão ou mcorporação de

empresas. COnsCitulçãO de SOCIedade para exercer o cDntrole de empresas ou qualquer

fomo. de agrupamento SOCletano. que unplíque pamcípação de empresa ou grupo de

empresas resultante em 20% Ivinte por cento) de um mercado relevante, ou em que

qualquer dos pamcipantes ou seus controladores tenham regIstrado faturamento bruto

anual no ultimo balanço eqUIvalente a RS 400 000.000.00 (quatrocentos milhões de reais).

~ -lO _ Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados

previamente para exame. mediante encaminhamento da respectiva documentação em três

\'135 a SDE. que Imeàtatameme em"ara uma via ao CADE e a outra a SEAE.

~ 50 _ A Inobservância dos prazos de apresentação previstos no

paragrato amenor sem pumda com multa pecumária. de valor não Inferior a 60 000

I sessenta mil) Ufir a ser aplicada pelo CADE. sem prejuízo da abertura de processo

adminIstratIVO. nos tennos do art. 32

~ 60
- Apos receber o parecer tecmca da SEAE. que sera emitido em

.ue mnra dms. J SDE mamtestar~se-a t:m Igual prazo. t:: em -;;egulda. ~ncammhara o

processo. devidamente mstrUldo. ao Plemirio do CADE. que deliberara 110 prazo de

"essema dias,

$ 70
- Os atos de que trata t:ste artigo '5erão automattcamente

..:onslderaàos aprovados caso não se.lam apreclados pelo C:\DE no prazo estabeIecldo no

paragrafo antenor

5 80
- () prazo estabelecido no ~ 60 ficara ':iuspenso enquanto não

(orem apresentados esclarecImemos e documentos lmprescmdlvel5 á analise do processo.

solicitados pelo CADE. SDE ou SEAE.

*~ -As mudanças de controle aClOnàrio de companhias abertas e os

registros de fusão. :::em prejuizo da obrigação das panes envolvidas. devem ser

comunicadas à SDE, pela Comissão de valores Mobiliários - CVM e pelo Departamento

~aclOnal de Registro do Comerelo do \hrusreno do Oesen\'oh1memo. Indtistna e

Comercio - (DNRC1vIDIC). respectlvamente, no prazo de cmco dias úteIS para. se for o

caso. serem exammados.··

Art. 2° - O Titulo IX - "Das Disposlçães Finais e Transltórias~. da Lei n°

R88-l. de 11 de Junho de !q94~ tica acreSCIdo do segUtnte amgo. renumerando-se o

segumte:

"Ar!. 93 - Os prazos fixados nos arts. 31 e 46 desta Lei são

decadenCIaIS e peremptónos Exnngutr-se·a o processo admimstTados. caso a Secretaria de

Direito EconômICO, conforme o caso. não se manifestar conclusivamente, cabendo a

apuração da apuração da responsabihdade admimstrativa e cominaI da autoridade

responsavel""

-\rtlgo 3ll
- Esta leI entra em VIgor na data de sua publteação,

"\rtlgo 40
- Revogam·se as dIspoSições em contrano.
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JUSTIFICATIVA

Desde a década de 40, quando o Presidente Vargas editou o Decreto n'

- 666. ~m Junho de 19..J5. o Brasll abnga em seu ordenamemo Jundlco a repressão ao abuso

do poder econõmlco. Esse Decreto. teve. entretanto. cuna vlgencla Com a queda de

""argas asSumIU o poder Jose Llnhares. Mimstro do Supremo Tnbunal Federal. revogando

l) Decreto em oumbro do mesmo ano.

Mas a lUla para combater o poder econômlco tomou tàrça q1l3I1do o truste

das imhas mglesas comprou a empresa de Delrnuo Gouveia Jogando. ~m segUida, todo o

seu maqwnário no Rio São Francisco para. assim. monopolizar o mercado de fios de

algodão. O pemamb)Jcano Agarnenon Magalhães. que \1U a fábnca de Delmlro Gouveia ser

destrWda nas Àguas do São FrancIsco. foi um brava defensor dessa causa. Como deputado

federal apresentou o projeto de lei regulando a matéria.

Finalmente. em 1Q62. no dIa 10 de setembro. a Lei n" 413'" passou a "regular

a repressão ao abuso do poder econômico". que desde 1946 já era matena constitucional.

Nos 3" anos de sua ,igêncla Ifoi revogada em 1994 pela Lei 88841 foi um poderoso

Ínsrrumento legal. mas de pouco efeito prátic.o.

Em pen-odô srgníftcativo de sua vigência o setor industnal brasileiro esteve

sob controle governamental de preços, efetivados pelo ClP. assim como os setores

comercIal e varejista. mediante monitoramento da SUNAB. Por melO dessa política

governamental, a livre concorrência cedia espaço para as "reuniões setoriais", que muitas

das vezes abrigava oligopotios que fixavam preços unifonnes sob o respaldo das tabelas de

preços emitidas pelo Governo. Nwna economia fechada como em a brasileira naquela

época. o setor externo não produzia qualquer influência no mercado interno. fortalecendo

ainda mais os oligopolios. Ademais. a eficâcia do orgão responsavel pela repressão ao

abuso do poder econômiCO. o CADE. era cíclica. reflexo da vontade ou não do Governo em

atuar na Defesa da ConcorrêncIa. Os períodos posnivos de atuação do orgão produziram

casos que ficaram famosos. como o da "guerra das garrafas"' e '"Bom-brill e Omiex"', por

exemplo.

O instrU111ento legal da defesa das concorrências hoje vigente no Pais, a Lei

8.884 94. ?roduziu slgmfican\'os avanços em relação à anterior. As npificações de conduta

abusiva são mais nwnerosas e claramente exemplificativas: os mstr'UITlentos disponíveis

para Il t.lrgão apurar as proncas annconcorrenCIa15 sào maIS eticaze5~ ImpnmIu-se

stgmficauvo avanço na pane processual. dando-lhe maior celendade: os acordos restritivos
da concorrência tiveram tratamento especifico. Jada. J. sua Importância no quadro

~conômlco atual.
Embora todas essas modificações na legislação. a sistematica de defesa da

concorrenC13 mostra-se amda carente de alguns aperfeiçoamentos. Essa neceSSIdade

decorre das profundas alterações por que passa o Pais, tanto no seu quadro sócio

econômICO e político quanto nas suas atribuições.

Tendo em vista a identificação dessas deficiências na legislação estamos

propondo. por meio do presente projeto de lei. alterações que visam proporcionar ao

sistema de defesa da concorrência do Pais maior eficácia, racionalidade e celeridade. A

jemoTil n~ conclusão Jos processos admInISlTan ... os ~5ta. atualmente. desacreditando a

Secretana de Direito Econômico e o CADE.

As modificações aqui propostas podem ser agrupadas SInteticamente em

dois grandes grupos: processual e funcional.

.-\5 modificações propostas no campo processual buscam basicamente a

celeridade das mvestigações. Assim, no que tange ao controle dos atos de concentração,

estamos renrando a possiQ.i1idade da. comunicação a postenori desses atos. devendo o

interessado fazê-lo previamente. As Averiguaçõcs Preliminares, que hoje devem ser

concluídas em 60 dias. propomos sejam realizadas em 90 dias.. Isso porque o prazo hoje

fixado tem-se mostrado insuficiente, prejudicando a instrução prévia do processo e

atrasando sua conclusão. VIsto que, via de regra. posterionnente tem havido a necessidade

de mtbnnações complementares. Para o Processo Admmistranvo estamos tixando o prazo

de 180 dias para a sua instrução e posterior encaminhamento ao CADE ou arquivamento.

HOJe não hà qualquer prazo tixado para a sua conclusão. A decIsão do CADE. que também

não tem prazo celto para ser proferida, sugerimos seja em 90 dias, salvo se o órgão

entender necessarío buscar maiS intbnnações para seu convencimento. Esse prazos serão

definitivos. extingumdo-se os processos se. em sua vigênCIa.. não houver a manifestaçio do

responS3\·el. :-Jesse caso cabera a apuração de responsabilidade adImmstrau....a e criminal

para a autondade responsável.

:-Ia area funCIOnaL as modificações propostas introduzem alterações no

mandato dos Conselheiros que. propomos. :i~Ja de 06 anos. vedada tI recondução. ao invés

de O~ anos. com a poSSIbilidade de recondução. como hOJe se observa.. Tratamento id!nt:ico

estamos dando ao Procurador-Geral. Acreditamos que uma modIficação dessa natureza. na

medida em que estende para seIS anos o mandato do PresIdente, dos COMelbeiros e do

Procurador-GeraI. daTa maIS autonomIa e mdependência ao orgão em razão, primeiro, da

poSSIbilidade de maior aperfeiçnamento na matéria e, segundo, por acbarenHe mais

mdependentes e descompromissadas essas autoridades.

Ademais, estamos propondo também o •..Iescasamento"' do mandato dos

Conselheiros. sendo sua renovação na proporção de um terço a cada dois anos, com vistas a

ImpedIr que o orgão sofra soluçào de connnwdade.

Quanto a Secretana de Direno Econõmlco. propomos o estabeleCimento de

um penodo de seis anos de mandato ao Secretário. Basta verificar que. nestes últimos 8

anos. desde a criação da Secretaria de Díreíto Econômico. foram alterados os Secretários, â

medida em que ocorria uma mudança do titular do Ministério da Justiça. Sem

independência na investigação processual, competência primaria da Secretaria de Direito

Econõmico, é ineficaz a atuação dos órgãos.

Para manter o equilibno das decIsões do colegiado. e nossa proposta

também que os cargos de Conselheiros sejam preenchidos, em sua maioria, por

protisslOnais de nOlave! saber jundico.

É bom ressaltar, mais wna vez. que o objetivo do presente projeto é conferir

ao sistema de defesa da. concorrência maior celeridade e independência na apuraçio das

infrações a ordem econÕmIca. Sendo aSSIm. os demaiS dispos1t1\'os da Lei n° 8884 que

tratam. por exemplo. das competências e atribuições dos órgãos e de seus.dirigentes, das

mrrações. das penalidades. da prescrição. do Julgamento. da medida preventiva. da ordem e

do compromisso de cessação. do controle, da consulta. da execução judicial das decisões

do CADE. da mtervenção JudICial. não sofreram qualquer modificação ou alteração.

Entretanto. para que o CADE possa julgar as infrações a ordem ecoIlÕmica

~om a celendade que a socJedade espera não basta a Simules moditicação da legIslação
ilphcu\ ei a matena. encunando prazos. ambumdo responsabilidades. E ~xtremamente

urgeme e necessano dotar o orgão de quadro propno pessoal. A defesa da concorrêncIa e

matena ~omplexa e que ex.lge especialização. E uma parcela 51grnficanva dessa

espeCialização é alcançada somente com a V1VenCta da matería no seu dia-a-dia. com a

expenêncl3 adqumda ao longo dos anos. Isso não se consegue sem wn quadro proprio de

pessoal. O corpo técnico da Secretana de Direito EconômICo e do CADE e formado por

abnegados e esforçados funcionarias. em niunero muíto reduzido frente á demanda do

trabalho. sendo que grande parte são servidores requisitados de outros orgias da

adnurnstração publica e outros tantos sào ocupantes de cargos de coniiança. sem vinculo

com a administração publica. Cada vez que um desses funcionàrios emprestados retoma ao

seu orgão de origem ou deixa o serviço público euma parte da memoria do órgão que vai

E pOIS. fundamental que se cne um quadro propno de pessoal para o CADE

~ para a SDE com o obJetIVO de dotar os orgãos de meios para defender a concorrencia. A

admlnlstraçào publica braSileira conheceu seus melhores resultados naqueles setores em

que buscou 3. espeCialização de seus tecnicos, cnando carreiras especificas. A diplomaCIa,

o sistema federal de arrecadação. o sistema de controle e o sistema de gestão de politicas

publicas são apenas alguns desses exemplos bem sucedIdos de eficácia no setor publico.

O quadro propno de pessoal para o CADE e para a SDE tena uma relação

custo-beneficio excelente.....isto que seria necessário aproxImadamente uma centena de

funciominos. o que representa um gasto infinitesimal na folha de pagamento do Governo.

com uma melhona consideràvel no resullado do órgão Essa proposta vaI também ao

encontro da política do Governo em prionzar o ingresso de servIdores nas carrelnIS onde a

presença do estado enecessana e indelegável.
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Entretanto. como a cnação de cargos no Poder Executl\o e de iniCiatIVa do

?rt!'!ud~nJE: da Republlca. L:onlonne tl JIspàe o aO. 1)1 ~ I" inCISO 111 aJinea "a" da

ConstltUlçno Federal. não cabe ao Con!:,.'Tesso t'aclonal dispor sobr~:l matemo.
Por essa razão, !Ol proposta na legislatura antenor :la PresIdente da

Republica. por meio de Indicação do então Deoutado ~arcos \'imclus de Campos. a

cnação da I:arreml de defesa da c9ncorrêncI3 e a realtzação de concurso publico para o

oreenchlmentO dos cargos oue com esse ob.let1\ o deverão ser cnadl)';

As proiunàas e rapldas mudanças por que passam hO.le os sistemas politico.

'tconõmlco e melai ;:"lgem aue 0-:: orgias :J0vcmament3Is reguladores c:stelam aptos a

~umpnr a sua (unção social expressa no paragraro úniCO do art. 1° da Lei obteto da presente

f}roposta de alteração "a coletmdade e a 111ular dos bens .1undlcos protegIdos por esta lei".

Com "IStas a cumpnr essa função e que estamos propondo o presente projeto

Esta p.roposlção e uma reapresentação do PL n" 4:!86. de 1998. de :lutona do

t:xo.<ieputado Marcos ViniCIUS de Campos-PFL SP ;fI
SaladasSessões.·;,":t~de 1'::,)( de tgq9 ,/

G-~::!-a;<'t>l-tA.M.
/~~o C;;RAUCI SOBRIl.{HO

rPFL-5Pl

LEGISLAC.:\O CITADA ANEXADA PELA
COORDEXAC.4.0 DE ESTUDOS LEGISLAm·os ... Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASJ[L
1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

An. 61 ... A miciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República. ao Supremo Tribunal Federal, aos
TribuOllls Superiores. ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na fonna e
nos casos previstos nesta ConstitUição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I ... fIXem ou modifiquem os efetivos das Forças AnDadas;
11 - disponham sobre:
aI criação de cargos. funções ou empregos públicos na administração direta e

autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organizaçlo administrativa e judiciária, matéria tributiuia e orçamentária,

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento

de cargos, estabilidade e aposentadoria;
• AllMa "c· COJff rodação dada pela Emenda Comlituciona/ na 18. de 05/0111998.

d) oTlmnizacão do Ministerio Público e da Defensona Pública da ünião. bem
como nOnDas gerllls para a organização do Ministério Público e da Defensona
Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:

e) criação, ~truturaÇão e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública:

f) militares das Forças AnDadas, seu regime jurídico, provimento de cargllr,'
promoções. estabilidade, remuneração. reforma e transferência para a reserva.

• Alínea 'r' acreSCIda pela Emenda COnstitUCiOTlO1 n' 18, de 05 02 '1998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por. no mínimo, um por cento do eleitorado

nacional. distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

LEI N° 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

TRANSFORMA O CONSELHO ADMlNISlRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA - CADE EM AUTARQUIA,
DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO ÀS
INFRAÇÕES CON1RA A ORDEM ECONÔMICA E
DA OUlRAS PROVIDÊNCIAS.

O PreSidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO Ir
Do Conselho Adminístrativo de Defesa Económica - CADE

CAPÍTULo 1
Da Autarquia

Ar!. 3° - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, órgão
judicante comjurísdição em todo o território nacional, criado pela Lei n° 4.137; de
10 de setembro de 1962, passa a se constituir em autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito FederaI, e atribuições previstas
nesta LeI.

CAPITULO 11
Da CompOSição do Conselho

Art. 4° - O Plenário do CADE é composto por um Presidente e seis
Conselheiros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos de idade, de
notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovados pelo Senado Federal

§ 1° - O mandato do Presidente e dos Conselheiros é de dois anos, permitida
uma recondução.

§ 2° - Os cargos de Presidente e de Conselheiro são de dedicação exclusiva,
não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas.

§ 3° • No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente do
CADE, assumirá o Conselheiro mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova
nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.

§ 4° • No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Conselheiro,
proceder-se-á a nova nomeação, para completar o mandato do substituído.

§ 5° - Se. m!s hiPóteses previstas no parágrafo anterior. ou no caso··de,.
encerramento de mandato de Conselheiros. a composição do Conselho ficar
reduzida a número inferior ao estabelecido no 3rt. 49, considerar-se-ão
automaticamente interrompidos os prazos previstos nos arts. 28. 31, 33, 35, 37,39,
42, 45, 46, parágrafo único, 52, § 2°, 54, §§ 4°, 6°, 7° e 10, desta Lei, e suspensa a
tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a
recomposição do "quorum".

*/5' c'''m redação dada pela LeI n' 9.rO. de 10 deJulho de 19r.
............................................................................................................................

CAPITULO VI
Da Procaradoriado C.\DE

Art. 10 - JW1tO ao Cl>"DE ftmcionará uma Procuradoria. com as seguintes
atribuições: .

I - prestar assessoria jurídica à Autarquia e defendê-Ia em juízo;
II - promover a execução judicial das decisões e julgados da Autarquia;
III - requerer, com autorização do Plenário, medidas judiciais visando à

cessação de infrações da ordem econômica;
IV - promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a

ordem econômica, mediante autorização do Plenário do CADE, e ouvido o
representante do Ministério Público FederaI;

V - emitir parecer nos processos de competência do CADE;

VI - zelar pelo cumprimento desta Lei:
VII - desincumbir-se das demais tarefas que lhe sejam atribuidas pelo

Regimento Interno.
Art. II - O Procurador-Geral será indicado pelo Ministro de Estado da Justiça

e nomeado pelo Presidente da República, dentre brasileiros de ilibada reputação e
10tÓriO conhecimento jurídico, depois de aprovado pelo Senado Federal.

; 1° - () Procurador-Geral participará das rewúões do CADE, sem direito a
voto.
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§ 2° - Aplicam-se ao Procurador-Geral as mesmas nonnas de tempo de
mandato, reconducão, impedimentos, perda de mandato e substituição aplicáveis
aos Conselheiros do CADE.

§ 3° - Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do
Procurador-Geral, o Plenário indicará e o Presidente do CADE nomeará o substituto
eventual, para atuar por prazo não superior a 90 (noventa) dias, dispensada a
aprovação pelo Senado Federal, fazendo ele jus á remuneração do cargo enquanto
durar a substituição.

TITULOrv
Da Secretaria de Direito Econômico

Art. 13 - A Secretaria de Direito EConômico do Ministério da Justiça - SD~
co~.a estrutura que lhe confere a lei, será dirigida por um Secretário, indicado pelo
Mmlstro de Estado de Justiça, dentre brasileiros de notório saber juridico ou
econômico e ilibada reputação. nomeado pelo Presidente da República
.....................................................................................................................................

TITULO V
Das Infrações da Ordem Econômica

.........................................··············cAPíTüLõ·iV·································· .
Da Prescrição

Ar!. 28 - (Revogado pela Medida Provisória nO 1.778-10, de 8 de abril de
1999.)

Seu texto era:

"Prescrevem em cinco anos as infrações da ordem econômica, contados da
data da prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia

em que /lver cessado.
§ l° - Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que

tenha por objeto a apuração de infração contra a ordem econômica.
§ 2° - Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de

cessação ou de desempenho.")

CAPÍTULo V
Do Direito de Ação

Ar!. 29 - Os prejudicados, por si ou pelos legitimados do art. 82 da Lei n°
8.07~, de Ii d~ setembro de 1990, poderão ingressar em juizo para, em defesa de
seus mteresses m~ividuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas
que constmlam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de
inde~açã~ por perdas e danos sofridos, independentemente do processo
administrauvo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação.

TÍTULO VI
Do Processo Administrativo

CAPÍTULO I
Das Averiguações Preliminares

......................................................................................................................................
~: 31 - Concluidas, .dentro de sessenta dias, as averiguações preliminare~ao

Secr~láno da SDE determmará a mstauração do processo administrativo ou o \
arqUivamento, recorrendo de olicio ao CADE neste último caso.

CAPÍTULO II
Da Instauração e Instrução do Processo Administrativo

. ~. 32 - O processo ~inistrativo s~rá instaurado em prazo não superior a
Oito dias, contado do conheclffiento do fato, da representação, ou do encerramento
das averiguações preliminares, por despacho fundamentado do Secretário da SDE
que especificará os fatos a serem apurados. '

Ar!. 33 • O representado será notificado para apresentar defesa no prazo de
quinze dias.

§ 1° - A.n?tifi~ção inicial conterá inteiro teor do despacho de instauração do
processo admimstraUvo e da representação, se for o caso.

§ 2~ - A notificação inicial do representado será feita pelo correio, com aviso
de receblffiento em nome próprio, ou, não tendo êxito a notificação postaI, ]X1r

edital publicado no Diário Olicial da União e em jornal de grande circulação'no
Estado em que resida ou tenha sede. contando-se os prazos da juntada do Aviso de
Recebimemo. ou da publicação, confonne o caso.

§ 3° - A intimação dos demais atos processuais será feita mediante publicação
no Diário Oficial da União. da qual deverão constar o nome do representado e de
seu advogado.

§ 40 - O representado poderá acompanhar o processo administrativo por seu
titular e seus diretores ou gerentes. ou por advogado legalmente habilitado,
assegurando-se-Ihes amplo acesso ao processo na SDE e no CADE.
......................................................................................................................................

Art. 35 - Decorrido o prazo de apresentação da defesa, a SDE determinará a
realização de diligências e a produção de provas de interesse da Secretaria, sendo
lhe facultado requisitar do representado, de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas,
órgãos ou entidades públicas, infonnações. esclarecimentos ou documentos, a
serem apresentados no prazo de quinze dias, mantendo-se o sigilo legaI. quando for
o caso.

Parágrafo único. As diligências e provas detenninadas pelo Secré,ário da SDE,
inclusive inquirição de testemunha serão concluídas no prazo de quarenta e cinco
dias, prorrogável por igual período em caso de justificada necessidade.
. .

Art. 37 - O representado apresentará as provas de seu interesse no prazo
máximo de quarenta e cinco dias contado da apresentação da defesa, podendo
apresentar novos documentos a qualquer momento, antes de encerrada a instrução
processual.

Parágrafo único. O representado poderá requerer ao Secretário da SDE que
designe dia hora e local para Oitiva de lestemunhas. em número não superior a três.

, "' ~

Art. 39 - Concluída a instrução processual o representado será notificado p;â
apresentar alegações finais, no prazo de cinco dias, após o que o Secretário de
Drreito Econômico. em relatório circunstanciado. decidirá pela remessa dos autos
ao CADE para julgamento. ou pelo seu arquivamento, recorrendo de oficio ao
CADE nesta última hipótese.

CAPÍTULO UI
Do Julgamento do Processo Administrativo pelo CADE

Art. 42 - Recebido o processo, o Presidente do CADE o distribuirá mediante
soneio, ao Conselheiro-Relator, que abrirá vistas á Procuradoria para manifestar-se
no prazo de vinte dias.

Art. 43 - O Conselheiro-Relator poderá determinar a r"alização de diligências
complementares ou requerer novas infonnações, na forma do art. 35. bem como
facultar á parte a produção de novas provas, quando entender insuficientes para a
fonnação de sua convicção os elementos existentes nos autos.

Ar!. 45 - No ato do julgamento em plenário, de cuja data serão intimadas as
partes com antecedência minima de cinco dias, o Procurador-Geral e o representado
ou seu advogado terão, respectivamente, direito á palavra por quinze minutos cada
um.

Art. 46 - A decisão do CADE, que em qualquer hipótese será fundamentada,
quando for pela existência de infração da ordem econômica conterá:

I - especificação dos fatos que constituam a infração apurada e a indicação das
providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-Ia cessar;

Il - prazo dentro do qual devam ser iniciadas e concluidas as providências
referidas no inciso anterior;

II1 - multa estipulada:
IV - multa diária em caso de continuidade da infração.
Parágrafo único. A decisão do CADE será publicada dentro de cinco dias no

Diário Oficial da Uuíão.

Art. 49 - As decisões do CADE serão tomadas por maioria absoluta, com a
presença minima de cinco membros.

CAPfruLo IV
Da Medida Preventiva e da Ordem de Cessação

Art. 52 - Em qualquer fase do processo administrativo poderá o Secretário da
SDE ou o Conselheiro-Relator, por iniciativa própria ou mediante provocação do
Procurador-Geral do CADE, adotar medida preventiva, quando houver indicio ou
fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa
causar ao mercado lesão irreparável ou de dificil reparação, ou tome ineficaz o
resultado final do processo.

§ 10 - Na medida preventiva, o Secretário da SDE ou o Conselheiro-Relator
determinará a imediata cessação da prática e ordeilará, quaiido materialmcute
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posslvel a reversão á situação anterior. fixando multa diària nos termos do art. 25.
§ 2° - Da decisão do Secretàrio da SDE ou do Conselheiro-RelatOf do CADE

que adotar medida preventiva caberá recurso voluntàrio, no prazo de cinco dias, ao
Plenàrio do CADE, sem efeito suspensivo.

TÍruLO VII
:'~ : .mnas de Controle

CAPÍTULo I
Do Controle de Atos e Contratos

Art. 54 - Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de
qualquer fOlma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominaçio de
mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos á apreciação do
CADE.

§ 4° - Os atos de que trata o "caput" deverão ser apresentados para exame,
previamente ou no prazo máximo de quinze dias úteis de sua relllização, mediante
encaminhamento da respectiva documentação em três vias à SDE, que
imediatamente enviará uma via ao CADE e outra á SEAE.

§ 6° - Após receber o parecer técnico da SEAE, que será emitido em Ilé trinta
dias. a SDE manifestar-se-á em igual prazo e. em seguida. encaminhará o processo,
devidamente instruído, ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de SCS!Cllta
dias.

§ 7° - A eficácia dos atos de que trata este artigo condiciooa-se à NlI..
aprovação, caso em que retroagirá á data de sua realização; não tendo sidllC
apreciados pelo CADE no prazo estabelecido no parágrafo anterior, saio
automaticamente considerados aprovados.

§ 9° - Se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição
suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de
natureza fiscal, o Plenàrio do CADE, se concluir pela SIIlI Ido aprovação,
cleterminará as providências cabíveis no sentido de que sejam desconstituldos, total

ou parcialmente. seja atraves de distrato. cisão de socíedade. venda de ativos.
cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine os
efeitos nocivos á ordem econômica, independentemente da responsabilídade cívil
por perdas e danos eventualmente causados a terceiros.

TÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 92 - Revogam-se as disposições em contràrio, assim como 1I5 Leis us.
4.137, de 10 de setembro de 1962, 8.158, de 8 de janeiro de 1991, e 8.002, de 14 de
março de 1990, mantido o disposto no art. 36 da Lei n° 8.880, de 27 de maio de
1994.

Ar!. 93 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia. 11 de junho de 19943: 1740 da Independência e 1030 da República.

Itamar Franco
Alexandre de Paula Dupe)Tal Martins

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSU~

LEI N° 8.078. DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULom
Da Defesa do Consumidor em JIÚZO

CAPíTULO I
Disposições Gerais

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

Art. 82 - Para os fins do ar!. 81, parágrafo único, são legitimados
corn:arrentemente:

I - Q ~sterio Publico:
II. a União. os Estados. os Municípios e o Distrito Federal:
1II - a.< ~••uaaaes e órgãos da administração pública. direta ou indireta, ainda

que sem personalidade Juridica, especificamente destioados á defesa dos interesses
• Jireitos protegidos por este Código:

". _ as associações legalmente constituidas há pelo menos um ano e que
~ hlam en"'; seus fms IDstitucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos
por este Lodigo, dispensada a autorização assemblear.. . . •

§ 10 • O requlslIo da pré-constituição pode ser dispensado pelo JUlZ, nas açoes
previStas no art. 91 e seguintes, quando hl\Ía manifesto ~te:esse soci~ e~~enciado
pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevancla do bem Jundico a ser
protegido.

§§ 2° e 30
- (Vetados)

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

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

DECRETO~LEI N.o 7.666 - DE 22 DE JUN:-iQ DE 1945

Di!!páe sôbre os atos cor:t:-ários i:. ordem r::o..~1 ~ ~onômica

o P:,esidente d2. Repúbli::2, usando élJ. ;atribuição tp..:e [':,2 confere o Rrt. 180
és Co:u:ituição, de:re:a :

DOS ATOS CONTP.ÁRIOS À :eCONOM:L~ NACIOXAL

.A,........ 1.° Conside:"3m.-se contrários ~:::s interê~~es da e:::.:::omia nadons.l :

I - os e~tendimentcs. ajustes cu acordos entre em'P:'e~2S co..-:erciais, in
du::t:-:ais ou agrícolas. !lU entra pessoaE ou çupo da p~ssoas vinculadas ~ tais
ê::':.prês~s ou interess2dn :lO cbje~o ~g s-eus :legócio~. que t~:1ham por efeito:

~'I ::!:....&-. :) ;=-::;0 C:a ,"e::::::2. :1::;; :espectivos p:-oduto$:
b I rest=ingir. cerc~2r cu suprimir a liberé.2âe ec::nômi::ã. :ie outras e:np~ês2S;

c', ::::!~ue:õda= no :::===:"::0 C~ ::::.:::;: :,.!";~:::'-';E:l :;'c- ;:.!:::::iê:::::::=::::: C.= 1:.:=
:::onopô!io, ainda que regional;

II - os atos de compra l! \"endn de ace:rvo'5 de emprê5~5 comerciais. i:ndus.
t:iais ou zgrícclas, ou de cessão e transferência das respect.....as cotas, ações, tí
tl.!Jcs ou direitos, ou de retenção de estoques de mercadorias. desde que de tai,
;;tos resulte ou possa re~cl!:2r qualque:- dos feitos previstos nas .;:.aíneas .a, b e c
do item. I;

::t - os atos de ;aquisição cu detenção, a qu:alquer título, de terras: por
::~::.s .::;: l!'=~:,ê5lt! inó,:r.::-i.!!:'s cu ;;:g:!::clu, e:::; ;:==;c:"çio st:;e:-ior ils ne:essi:!.ldes
d~ sua produçio, duele que daí resulte oU po!sa resuitR:' :õ1 supressão oU redução
da pequenas propriedades ou culturas circunvizinhas;

IV - • pa-ralisação, total ou parcial, de emprêsas comerciais, industriais
ou _&ricol" desde que de tal fato resulte ou possa resultar a elevação do.
preços dai mercadorias ou o dnemprizo em, massa de empregados, treba
lhador.. ou operário.;

v - a incorpor::u;âo. fu~ão. transfornu:ção. as:;od.a:;ão ou agrup2mento da
emprês2! comerda.i.!, indusr.,iab cu agrícclas. ou a concentraçio das r~spectiva!J

cobs. ações cu administn:ções na! mãos de UIr4, emprêsa cu grupo de emprelJa..s
ou nas mies de uma pessoa ou grupo de pessoas, desde que de tgis ates re
sulte ou possa resultar qualquer dos efeitos previstos n:i'S alíneas a, b e c
co item I.

P:arigrdo único. Pa:-a Os efeitos dêste Dec:'~tc-l~i a p~lavra "emprêsa".
abn:nge as p~!soas físic~s ou jurídic2s de na:ureza comercial ou civil qu~ dis
ponham ãe or~3.nÍ%2çio destin;;:d~ à exploração de qU21qut:'r ~,..tivio:1.ade com fins
lucrativos.

A:t. 2.0 Verificada. a. exist'êncie de qualquer dos eto! referido~ no grt. 1.oJ

a C.A.D.E. notificará 2S emp:ê!as faltous ou ccmprometidcs no ato 01J fato
contrário aos interês!es c.a eccnoI:1í:: nacion2.1 p:':~a, dentro de prazo CErto,
f:",,:ado de z:ôrdo eco 23 cireun1itir.cias. Ce5!are:n 3 pratica dos atos incrin-J.n.dos •..................................................................................................................
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LEI N9 4.137 .-.,. DE· lO DE
SETEMBRO DE 1962

Regula a repressão ao abuso do Poder
Econômico.

O Presidente da Repúblic'3.:
Faço saber que o Congresso Na

cional <i'ecreta e eu sanciono a se
guinte Lei:

TíTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 A repressão ao abuso do
poder econômico, a que se refere o
art. 148 da Constituição Fe·jeral, re
gular-5e-á pelas dispo&ições desta. lei,

Art. 29 Consideram-se formas de
abuso do poder econôro~co:

I - Dominar os mercad.·os- nacio
nais ou eliminar total ca parcial
nlente a concorrência por melO de:

a) ajuste ou acêrdo entre emp.::ê
sas, ou entre pessoas vinculadas a
tais em'Drê5a& ou interessad.as no ob
jeto de ·suas atividades;

b) aquis:ç:lo c.e ace~v{)s é.·2 E~;:r€:

sa5 ou de cor,as, ações, títulos ou di
reitos;

C) coalizão, incOJ.·poração, fusão, u:.
tegração ou qualquer outra forma ae
concentração de emprêsas;

ã) concentração de ações, titulos,
cota~ ou direitos em poder de uma
ou mais emprêsas ou de uma ou mais
pe~soas físicas;

e) acumulaçõEs de direção, adrm
nistração ou gerência de mais de
uma emprêsa;

f) cessação parei::: ou total das
atividades <i'e emprêsa promovida por
ato ;:. ·;;r::·.ou de te:::ceiros;

g) cri.:. ~ão 5e difisuldades· à cons
tituição, J.O fu:...:ionamento ou ao de
.:ienvolviInen:o dp emprêsa.
li - Elevar sem justa. causa. cs

preços, no casos de monopólio natu
ralou de fato, com o objet::'vo de
aumentar arbItràriamente os lucros
serr.. aumentar a produção.

IrI - Emvocar condições m·onopo
lísticaE; ou -exercer €'SlJeculacão abll
siva com o fim de promovér a ele
vação temporál'ia de preços por meio
de:

a) destruição ou inutilização POl'
ato próprio ou de terceiros· <i'e bens
de produção ou de consumo;

b) açambarcamento de mercadorias
ou de matéria-prima;

c) retenção, em condições de pro
vocar es'::assez de bens de produção
ou de consumo;

ti) utilização de meios artificiosos
para provocar a oscilação de prF.'Ços
'em detrimento de emprêsas concor
rentes ou de vend!edores de matérias
primas;

IV) Formar grupo
A

econômico, por
agrega,ç~o de empres·as, em detri
mento lia livre deliberação dos com
pradores ou dos vendedores, por
meio de:

a) discriminação de preços entre
compradores ou entre vendedores ou
fixação discriminatóna de prestação
de seTviço;

b) suborci'inação de venda de qual
quer bem à aquisição de outro bem
ou a utilização de determinado ser
viço; ou subordinação de utilização
de dete:rminado servico à COI!lura de
determinado bem. ~ •

V) Exercer concorrência desleal,
por melO de:

a) exigência de ext.::lusividade -para
propaganda publicitária;

b) combinação prévia de preços ou
ajus·te d'e vantagens na concorrência
pública cu ac.!::LTlistr.a::va.

Art. 39 Quando em relacáe a. lli-n::..
emprêsa exista um restrito ~núme:ro de
emprêsas que não tenham condições
de lhe Íazer concorrência num deter
minado ramo de negÓCIO ou de pres
tação de serviços, ficará aquela obri
gada à comprovação do custo de sua
produção, se hOUVE'f indícios veemen
tes de que impõe preços excessivos.
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Art. 49 (VETADO).
Art. 59 Entendem-soe por c-ondições'

mon-opolísticas aquelas em que 1ll11a
emprêsa ou grupo de emprêsas {:on
tI'ola em ta.! grau a produção, dis
tribuição, prestação ou venda de de
terminado bem ou serviço, que passa
a e~ercer influência preponderante
sôbre os respectivos preços.

Parágrafo umco. PratIcará abllS0
c.e poder econômico a emprêsa que,
operando em c'ondições monopolí&ti
C:lS, interromper ou reduzir em gran
de escala sua produção sem justa
causa comprovada, perante o CADE,
para provocar a alta dos preços cu
a paralisação de indústrias que dela
dependam..••...•••.........•............••.........••..........••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

PROJETO DE LEI N2 845, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci )

Proíbe a venda de armas de fogo em todo o território nacional e
dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 479, DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Art. 1° - Fica proibida a venda de armas de fogo, em
todo o território nacional

Art. ':0 - .4 proibição de que trata o artigo l~ será
restrita a pessoa fisica.

Art. ]0 .' O .Ministério da Justiça, fará convénio
com os Estados, que por sua vez autorizará a compra de
armas de fogo a pessoa jurídica.

Art. 411
- A venda dar-se-á, através de

preenchimento de formulário pr6prio, a ser apresentado no ato
da compra, diretamente aofabricante de armas.defogo.

Art.5° - Revogam·se as disposições em contrário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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JUSTIFlC4TIVA PROJETO DE LEI N2 849, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Tramita nesta Casa, projeto de lei que visa
exterminar a raça canina pitt bulI. Segundo
levantamentos realizados, a referida raça quando mal
adestrada e ataca um ser humano, pode ser fatal. No
entanto, registros de ataques a cidadãos pelos pitt buIls,
não chelZam a três dezenas. mas os acidentes fatais

.originad;s pelo mau uso e despreparo de quem manuseia
armas de fogo, é infinitamente preocupante e alarmante.
Os Estados Unidos da América; país onde se compra
uma arma de fogo em qualquer esquina, choram seus
monos em chacinas ocorridas em escolas públicas,
estádios de futebol. repanições públicas e hospitais, e
isso tudo deve-se à liberdade que os americanos têm em
adquirir uma arma de fogo. Tais acontecimentos
provocaram discussõcs no Congresso para que. em cuno
espaço. se crie uma legislação no sentido de proibir a
venda de armas de fogo a pessoa fisica.

Sala das sessõcs~1 Oj/1999.

Torna o porte de armas fornecido pela autoridade de segurança
pública, requisito obrigatório para compra de qualquer tipo de
armas de fogo.

\APENSE-SE dO PROJETO DE LEI N2 479, DE 1999)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° - É vedado a venda de armas de fogo. de qualquer calibre e
modelo. no varejo. sem previa autorização da autoridade publica.

§ l/)_ A autorização previna no caput deste artigo. devera re!peitar as
mesmas exigencias existentes para a obtenção do pane de armas.

Art. 2- - O comerciante de annas de fogo que fomecê-Ju sem
verificar a existência da previa autorização concedida pela autoridade de segurança
pUblica. estam sujeito as penalidades aplicadas ao comercio ilegal de armas.

Art. 3° - Ao proprietário de arma de fogo flagrado sem a autoriDçio
prevista no ano 1°. cabem as sanções impostas aos que utilizam armamento
clandestino.

Art. 4° • Cabem ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei mm
prazo de S(:ssenta dias.

Art. S- - Esta Lei entrani em vigor sessenta dias após a ..
publicação.

-:::;: ~= ....>
( - _. :-'.., c'''=:~---'''---- .............--,; _.

ENIDBACCI
fhplltlUlo Federal PDTIRS

Ano 6- - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Cordialmente,

SenhorPresidente,

Bruma, 23 de abril de 1999.

No Brasil. diariamente deparamo-nos com casos de homicidios
cometidos por motivos mteis. que provavelmente não teriam se consumado se nIo
existisse uma arma ao alcance da mão.

Dentro deste quadro aterrador. e imperativo buscar mecanismos que
dificultem o acesso as armas de fogo e que imponham responsabilidades pesadas
sobre quem reivindica o direito de possuir uma em sua casa. Muitas idéias tem se
apresentado. instalando-se uma polêmica sobre a necessidade de mudar a legislaçlo
vigente.

Atualmente. comprar uma arma legalizada e muito mais fácil do que
se pensa. Quem dirige-se à uma loja de annas. Dia tem que atender pmicameme
nenhuma exigência especifica. Não passa por nenhuma avaliação psicológica, nem
mesmo por qualquer treinamento que garanta. o mínimo de habilitaçio para o UIO da

arma. A presente proposta pretenú~ criar exigências para a compra de
qualquer tipo de anetàto. Ficara o candidato á compra sujeito aos mesmos requisitos
daquele que procura a autoridade de segurança publica. para obter atllOrizaçio para
ponar arma tora de sua residéncia.

~ada justifica a dispensa de requisitos somente pelo fato da arma ser
usada apenas nos limites do lar. Uma enorme parcela dos crimes que tem cbocado a
população tem sido cometido com o uso de armas que estavam guardadas na casa do
autor ou da vitima. Já. virou uma triste rotina nas paginas policiais. casos de
adolescentes e crianças tendo acesso as armas dos. pais e provocando tragédias.

O esplrito do projeto não e o de suprimir o direito do cidadio de
possuir urna anua.. que em tese seria para sua defesa pessoal mas sim aperfeiçoar os
procedimentos de acesso a elas. Garantir que a sociedade esteja mais prot.ePla
contra aCIdentes lragicos causados por pessoas despreparadas ou negligentes. Ter
~ma anna de fogo em casa e uma responsabilidade muito seria que se pode ser
concedida para pessoas que tenham passado por habilitaçào previa e avaliaçio
psicologica que garanta ceno grau de segurança para o eventual uso do anetàto.

Com a ceneza que o exposto tambem faz pane das preocupações dOi
nobres colegas. conto com a apreciação favoràvel desta proposição.

('tiadaS~ Il$"de maio\ 1999.

, \\)\;'~\'\ '{\\\I-".\
~DEMAITOS

DKPUTADO FKDERAL
V'oce-Lider da llaDeada

PDT

Nas últimas 5ertWllS voltou a baila em todos os noticiários e debata o
tema do desarmamento. molivado pela onda de crimes bárbaros cometidos no Bruil
e no exterior. com o uso de annas de fogo. Em todos eles ficou mtido que a barbirie
e o genOCldio foram grandemente facilitados., pelo acesso simples ao ane&t~
Impressionou o mundo inteiro, por exemplo, a fàcilidade com que
americanos juntaram um verdadeiro anenai para chacinar alunos e profi
umaescoIa.

G:~~~
ENIO BACCI ",

Dtputado Ftdtral PDTIRS

Of280199/CD

A Sua Excelência o Senhor
1HpfIMdo MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
~

anteeipgdameme.

Solicito a Vossa Exccl!ncia a retirada de projeto de· lei nO
845199, de minha autoria, que se encontra apensado ao projeto de lei n° 479/99, tramitando na
Comissio de Relações Exteriores.

Ceno de contar com a atenção de Vossa ExcelCncÍl, 3j!l8deço
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PROJETO DE LEI N2 851, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Exige assinatura de Termo de Compromisso do solicitante J para
obtenção de arma de fogo.

\Al.'11.1:lSE-5E AO PROJE'l:O DE 411.1. 1:l~ 419, DE 1.(99)

O Congresso :'IIacional Decreta:

Art. 1° - Fica o solicitante de licença para adquirir arma de
fogo. obrigado a a\lresentar termo de cOffillrott\isso tes\lO\\Sahiti'l.at\d.<r~

pela guarda do artefato.

Art. 2' - O termo referido no art. l". deverá intormar o local
de guarda da anna a ser licenciada, e atestar a segurança do mesmo.

- § 1° - O não-cumprimento das declarações ou a inexatidão
das mesmas. imputará dolo para o titul2.r da licen<;a., ent caso de lIllO

proposital ou aCIdental por terceiros, respondendo nas penas do autor.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a sua
publicação.

Art. 4° - Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Na mesma linba de outra proposição que estou apresentando
nesta Casa, o presente projeto de lei pretende instituir a obrigatoriedade
da assinawra de Termo de Responsabilidade para -o. requerente de
autorização para compra de arma de fogo. DillllameDte somos
surpreendidos por novos casos de violência e morte originados por armas
guardadas na residência do proprietário e util~~das por terceiros~m..~
vezes crianças e adolescentes da própria f3lIl1ha. Em geral. as tra
ocorrem por negligência do dono da arma que armazena o arte m
local inseguro e de fácil acesso.

Com a criação do Termo de Responsabilidade, devem o
solicitante da autorização para compra da arma informar as condições de
armazenamento. e também. atestar a segurança do local.

Outra inovação é a imputação de dolo ao proprietário da
arma., em caso de descumllnmento do lermo de Respnnsabi\idade, ou
ainda na eventual constataçilo de inexatidão das informações prestadas,
se a referida anna vir ã ser usada por terceiros proposital ou
acidenlllmente. Neste particular o proprietário responderá nas penas do
auror.

A medida não deve ser interpretada como um excesso de
rigor de parte do autor, pois. a mesma destina-se á prevenir episódios
rragicos, que conforme citado, são em sua maioria originados pela
nee:lill:ência e impunidade.

- - Na ceneza de estar propondo matéria de altíssima relevância
e de urgente interesse pliblico. solicito aos nobres pares a aprovação da
mesma.

Sala da Sessões. OS'~aio de 1999.

............ -----. .
}

'........; ...\ .Á. ~
~ j\ ':"l...w.

POMRWDE MATTOS
OErUTAOO FEOE~AL

Vice--Líder da 8anc~.

POT

PROJETO DE LEI N2 856, DE 1999

"

oCongresso Nacional Decreta:

Art. 1° Fica instituído no país o Serviço Civil Profissional. destinado aos
profissionais de nível superior recém - graduados.

Parágrafo Único. A atividade de que trata esta lei consistirá de trabcIlho
profissional supervisionado com duração de doze meses. a ser e>:ecutado
'mediatamente após o término da graduação. em local onde haja carência da atiW:lade
profissiollQl respectiva.

Art. 2° O Serviço Civil ProfissiollQl é condição para o registro profissional
definitivo e determinGdo a todos os profissionais de nível superior graduados no pals,
'cem como requisito para reconhecimento de diplomas estrangeiros.

5 1° O Serviço de que trata esta lei será implantado de forma grodual, a
começar pelas clreas de atuação profissional mais carentes e definidos corno
prioritárias para as políticas de Governo, devendo estar completamente implantado no
prazo de cinco anos.

S 2° A ImplanTação graduai de que trata c paragrcs:fo anTerior ar.~ra IftrCiar·fe
pelas profissões dos campos de Saúde. Agronomia, Veterinária. Administração Pública
Educação.

Art. 3' O Serviço Civil Profissional é alternativo 00 serviço Militar ObMgat6rio
\'<Iro oo,,,,,les 0,"". à.~ca 01<1 incorllO'açao. estiver"", curS<1M.... ní'le\ supeMlll', ou

- estiverem na ,erspeetiVO de fazê-lo.
Parágrafo Único. O estudante terá adiamento da sua incorporação até a sua

graduru;ão, quando será dispensado do Serviço Militar para re<1lizar o Serviço Civil
Profissional.

Art. .,. OPoder "xecutivo regulamentará, no prazo de noventa diQ$ a prcHIItc
lei, observadas os segurntes condições:

i:: O ServlCo Civil ProfiSSional será coordenado em nível naCional por
comlssã~ cermonenTe que funCionará JunTO 00 Minrstérlo da Educação c
Desportos e será inTegrllda por represenTanTes dos governos federal.
estaduais e municipais, asSll" como por representantes de entidades
estudantiS e profissionais de nível superior;

rI- Haverá em cada Unldode do Federação uma comISsão homóloga àquela
referida no InCISO anterior com o mesmo perfil de composição e destina
a coordenar. nesse nível. a atiVidade, em TermOS de ídenTlficar;40 de
POSTOS. 5IJcervIsào e avaliação,

ArT 51::1 ::: 5ervlco Civri Pr-ofi5sIonaJ se-rá remunerado de acorcfC) COfIt os
,olores VloenTes nOS InSTitUIções onde serão Dl'l!5Tados os servtços. o*"ados
~s plSOS' ~"rmos naCionaIS vàiidos para cada caTegoria orofisslonaJ.

Art. 6° C Servtço Civil ProfiSSional será finanCiado solidar~ ..Ias
Três esferas do ooverno e pelo setor prIVado, qU<lndo do seu envoiVl_, 'CJG
como seTor educ~Clonal ou coma prestador de serviço, em forma a ser definida
pelo Podu ExeCUTI"".

Art. r Êfacultada, no Interesse comum das part.... a extens(lo do
período de Servtço Civil Profissio/IQl até trá anos.

. Art. BO O tempo de serviço prestado no Serviço avi! ProfiSSional i

compUTado pora rodos D5 efeJTOS, exceTo para caracTer,zar wncuto de trabalho
permanente com a institUição onde. é ex~cuTada a aTividade.

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

JU5nFICAÇÃO

(Do Sr. Eduardo Jorge)

Institui o Serviço Civil Profission81 e dá outraS providdnci3B•

(ÀS COMISSõES DE TRl\BM.1l0, DE MlMINISTRAÇlQ E SERVIço l!tlllt.l:CO;
DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTI~ E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

De longa data se fala, no Brasrl, da criação de um •Serviço social". COl\lQ
complemento à formação profissional.

Muitos países do mundo, e eSpeClolmente da América Latina, di.piicm. há
muito. desse tipo de atividade, avaliada sempre como de mUIto sucesso e útil
para o desenvolVimento profissional nesses países.

MOIs recenTemenTe desde a ConSTItuinTe t. particularmente. desde o
àebaTe sobre a lei Orgânico da Saüde, o tema tem voltado à borla, par IniCllltillll, aré
mesmo das Forças "'rmadas, no contexto do serVIço militar.
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o Serviço Civil Profissional Justlfica·se, entre outros, pelos seguintes
araumentos:
• •Necessidade de complemenTação da formação profissional. dando oportunidade de

exposIção de Todos os profissionais rectm • formados às varias situaçaa que
represenTom a realidade do pais. uma vez que, na maioria. os ambienTes acadamicos
de oprendlzo~ curricular são mUito seleCIonados e abstraidos d4 realidade
odverso de mUITas regiões do pOIS.

• 'lecessldode de profissionais dos vários TIIlOS em mUITOS locaIS e regIÕeS do pais. O
Se? DOae asseguror a conTinuidade e suorlr essas lacunas. além de ser veículo poro
a aTualrzação e modernização das práticas profissionais, mUitas vezes esterilizadas
;lOr falta de conTcrto com o meio acadi!mico.

• Posslbllrdoae de oue ;>ela oportunidade de conhecer novas reaiidades. O
profissIonal possa ooTar pelo trabalho regular nessas regiões e não apenas nos
locols onde se formou.

As formas de atuação são inúmeras e deve ser estimulada a c:ricrtividade
e a flexibilidade, para que a atividade seja, ao mesmo tempo grcrtlfícanta poro o
estagiário e útil para a população. Nesse sentido. e dada o complexidade do
assunto, é que e..<'tou propondo umo. regulamentação pelo Executivo II a criaçaa de
comissões permanentes em nível federal e estadual poro acompanhar o proCU$O,

monltorando-o e ovalranao-o permanentemente. Entendemos que o Se? não deve ser
encarado como "pagamento" pelo curso realizado. ele é na realidade umo.
monifestoçõo de compromisso com a população e deve ser encarado como parte do
processo pedagógiCo de formação profissional. Por isso t que se julgo essenci,1I a
partlc'p!!çãô permonenTe -dó' sistema educacional durante o processo. mediante a
atividade de supervisão. Os recém-formados não podem ser'jogodos" no campo à
sua sorte, pOIS o seu processo de formação só deverá ser considerado completado
após a realização do scP.

O Se? deveró ter caráter regular e permanente, funcionando não só
nos municípios do interior do país. mas também na periferia das grandes cidades.
lugares que possuem diversas corências que poderiam Ser supridas par este serviço.

,."..

Sala ~Sessões. em :.'g de maio de 1.999.'" /~

~CYJORGE

PROJETO DE LEI N2 857, DE 1999'
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Reduz o prazo de filiaç!o partid4ria. d. domicilio .l.itoral
para o candidato que concorrer às alsiçO.. que •• r.alizarlo no
ano de 2000.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI Ng 5.654, DE 1990)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°Para concorrer às elelçl5es para Prefeitos, Vice·

Prefeitos e Vereadores que se realizarão no ano 2.000. o c~ndldato dlveri

possuir domlciilo eleitoral na respectiva clrcunscriçAo até J dll 31 de

dezembro de 1999. e estar com a fiJlaçao deferida pelo plrtldo no mesmo

prazo.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na dltl de SUl publlClçAo.

JUSTIFICAÇÃO

o projeto em tell obJetlvl WIlZ!I: o prlzo previsto Im lei

para filiação partidária e domicilio ellltorel. O prezo ItuII é di um Ino Intll di

eleição, encerrando-se no dia 31 di outubro do Ino qUI I IntlCldl. NOIII

proposta é que, para elelç&ls de 2000, o prazo SI)I estendido IW 31 di

dezembro de 1999.

Trata-se de redução de vigência limitada apenas jl próxima

~. Vivemos um momento de Incertezas. especialmente no que tange às

Instituições pollticas e partidárias. Esta Legislatura iniciou os trabalhos com

Intenso debate em tomo da refonna politica. Entre os pontos em discussão estlio
desde mudanças profundas, como a alteração do sistema eieitoral, até aspectos

pontuais. como maiores exigências para a fidelidade partidárie e o fim das

coligações. Qualquer um destes pontos, se aprovado. terá conseqOências sobre
o exercicio da politica no peis, alterando as expectativas e os comportamentos

dos candidatos e dos eleitores.

A possibilidade de aprovaçãO de alterações nas regras do

jogo eleitoral exige que se proceda com cautela. Sugerimos, pois. que se aprove

uma flexibilização de prazo, para pennitir que os agentes pollticos posl58m se

adaptar às mudanças.

Sala da Sessões, em ()~de ~ ;),C de 1999

OS

PROJETO DE LEI N2 858, DE 1999

(Do Sr. Freire Junior)

Dispõe sobre o crime de assédio sexual.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NO 61, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Constitui crime de assédio sexual constranger

alguém. por meio de palavras ou gestos, com o intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual. prevalecendo-se o agente:

I - de seu exercício profissional:

11 - de sua autoridade perante a família.

Pena: Reclusão. de 1 (um) a 3 (três) anos. e multa.

Art. 3° São c.rcunstãnctas que podem agravar a pena até o
dobro:

I - Nas relações de trabalho. atos de coeçio,
constrangimento, com ou sem violência, de empregador, preposto ou chefe

lmedillto que, prevalecendo-se de cargo, emprego ou função, ame11C8
empregado com punição trabalhista.

11 • Nas relações familiares. tentar submeter cônjuge. ou

qualquer membro da comunidade familiar. à prática de atos sexuais. mediante

coaçAo flslca ou pslcol:)gica. grave ameaça ou intimidação.

111 - Nas relações com profissional de saúde. que,

prevlk!cendo-se de sua condição' profissional. submeta paciente a

constrangimento saxual.

Parágl1lfo Onico: Aplica-se também. às hipóteses previstas

nOl Itens 11 e 111 deste artigo a pena de perda do pátrio poder, se o assédio foi
cometido contra nlho, ou suspensão ou cassação de registro profissional,

I'8lpectlvamente.

Ar!. 4° Nos crimes descritos nesta lei a ação penal é públic;a.
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JUSTIFICAÇÃO

A cremação de cadáveres vem se f1l111ando como ato último de uma
existência, em lugar do sepultamento tradicional.

Com a cremação, em poucas horas, restam apenas as cinzas de um corpo,
como único vestígio do que foi um ser humano.

::Hmma-se. JS51m. prova je ~\'entutll oatemlaaae. ..:om mrluencla no aIreItO
sucessono. geranao problemas de carater msoluvel

Para resguardar possivelS lesões a direnos de terceiro. quanto a casos de
investigação de paternidade, ou até em matéria penal. apresentamos este Projeto de Lei que
resguardará vários imeresses, aproveitando-se os avanços científicos colocados à disposição
de quem neles possa ter imeresse.

Contamos com o apoio de nossos ilustres pares no sentido de sua aprovação.

Art. 5° A autoridade policial poderá, em situação de
emergência e pengo de mal maior. representar ao Poder Judiciário para que
adote medidas cautelares de afastamento do autor do delito da habitação
familiar, proibição de acesso ao domicílio, local de trabalho e estudo ou local
freqüentado pela vitima.

Art. ao A autoridade policial que receber notícia de crime
definido nesta iei. deverá encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência ás
autondades municipais da Promoção Social e Saúde e, na falta delas, às
respectivas autondades estaduais.

Parágrafo Único: A omissão de autoridade policial nos casos
previstos nos artigos 5° e ao implicará em processo disciplinar.

Ar!. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em ~6 de J..eO'-'-~o de 1999.

JUSTIFICAÇÃO

Este projeto de lei é. na verdade. uma nova versão de um
antigo projeto de lei da Deputada Raquel Capiberibe, apreaentado na legislatura
anterior.

,..A.Á/~ h'v\..1Deputado Aldorebelo

Como o ato de eXigir favores sexuais em razão de posição
hierárqUica está longe de ser comqueiro em nossa sociedade. penso que este
tipo penal deve ser incluído, sem demora, em nosso ordenamento jurídico.

Na verdade. esta prática comum e odiosa vem sendo
desenvolvida nas relações sociais em suas várias esferas. Ela ocorre não só nas
relações de trabalho. mas também na área de saúde onde. principalmente a
mulher, por sua condição fisiológica, submete-se com maior freqüência a
siluaÇÕBs onde expõe-se a profissionais da área de saúde. que, em alguns casos,
tiram proveito dessa vulnerabílidade, para saciar instintos bestiais.

O assédio sexual é uma forma de violência das mais
graves, porque atinge o ãmago da pessoa humana. razão pela qual conto com o
apoio dos ilustres Pares para converter este projeto em lei.

"''''s-r~!" \t·~

~~I"'- '1Jl vv...."
Deputa o FREIRE !. NIO

PROJETO DE LEI N2 859, DE 1999

(Do Sr. Aldo Rebelo)

de 1999.

PROJETO DE LEI N! 860, DE 1999

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Regulamenta o § 3g do Art. 100 da ConstituiçAo Federal.

(APEN5E-SE AO PROJETO DE LEI Ng 785, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Os créditos de natureza alimentícia pela Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, oriundos de sentença judicial transitada em julgado,
cujo valor da execução, por autor, não for superior à importância
correspoDdente a 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) serão liquidàdos
imediatamente mediante depósito em conta vinculada aos respectivos
processos, independente de precatório, não se lhes aplicando o disposto nos
arts. i30 e i31 do Código de Processo Ci\il.

Parágrafo único. O valor excedente será pago mediante Precatório
apresentado ao respectivo Tribunal.

Art. 2°. A importância supra fixada será reajustada de 06 (seis) em 06
(seis) meses no sentido de lhe assegurar o real valor frente a inflação vigente
no pais.

Art. 3° . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Torna obrigatório o exame prévio de DNA para a cremaç~o de
cadáveres.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUlÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1" A cremação de cadáveres só poderá ser realizada com a comprovação
do exame de DNA da pessoa falecida.

Art. 2" A empre-..a ou instituição que realizar a cremação ficará responsável
pela guarda dos resultados dos exames de DNA. com CÓpia. os quaIs serão definll1vamente
preservaaos. . . ._

Parágrafo único. Cessadas as atiVIdades da empresa ou mslItu.'çao responsa
vel. os exames de DNA sob sua guarda serão rranstendos para o Instituto MediCO Legal do
Estado da Federação onde ela se Situa

Art. 3" A empresa ou instituição que descumpnr a norma do art. 1° desta Lei
eStam sUjeita a multa de atC dez (10) vezes o valor cobrado pela cremação e demms
cerimõnias inerentes ao ato.

Art. 4" Esta lei entrará e vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.

O presente projeto de lei tem por objetivo primordial
regulamentar o texto constitucional prescrito no parágrafo 3° do Artigo 100

da Consntuição Federal, o qual possui uma enorme aplicação social para os
cidadãos que reivindicam seus direitos perante o Poder Judi.ci~~ de n?sso
pais, especialmente, no que diz respeito às ações contra a PreVldencla SOCial e
aqueles cujo objeto retratam direitos trabalhistas.

Quando o legislador fez a exigência no mencionado paràgrafo 3°
do Artigo 100 de nossa Carta Magna, quanto à necessidade de existência de
um "pequeno valor" para se fixar o limite de pagamento de crédito de
natureza alimentícia, independente de precatório, o fez no afã de que até esse
limite não se justificativa o pagamento por intermédio de precatório, mais
oneroso para a administração. I

Urge também avaliar-se de grande importância que esse limite
representa em relação ao próprio Poder Judiciário, quanto às demandas que
encontrarão soluções mais ágeis e que, na grande maioria, o "quantllln"
devido pelo ente público oriundo das condenações impostas pela sentenças
transitadas em julgado, não ultrapassa o limite acima fixado.
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Para se ter uma idéia do que isso representa, do universo de
1.434.167 ações que a autarquia previdenciária possui, 596.863 referem-se a
beneficios e 213.290, à acidente de trabalho. Como a maioria dos 15 milhões
de segurados, faixa de 80%, recebem O1 salário minimo de beneficio, a maIOr
parte dessas demandas, não alça esse teto para o pagamento sem precatório".

Há de ser ressaltado o aspecto social com que se reveste o
presente assunto, posto que. se a Seguridade Social existe em prol dos
segurados, não faz sentido penalizar-se essa clientela quando isso seja
desnecessário.

Outra questão que' merece ser lembrada. trata-se da atualização
dos valores a serem pagos. Geralmente após o pagamento efetuado por
intermédio de precatório, sempre há uma diferença residual a ser liquidada
como conseqüência do interregno temporal que existe entre a data efetiva do
pagamento e o da realização dos cálculos. Dessa forma quanto mais rápido se
fixar o Iiinite máximo do valor que será pago independentemente de
precatório, se estará evitando não só uma avalanche de precatórios mas,
sucessivamente, uma outra para pagamento dos residuos, os quais seriam
também feitos por precatório, acarretando, assim, maiores ônus para os cofres
públicos.

Há também de ser ressaltado que, na clássica disposição
custolbeneficio, o pagamento de valores irrisórios por precatório, implica num
excessivo congestionamento da máquina administrativa e judicial.

Por fim, cumpre esclarecer que o "pequeno valor" apontado de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) foi em decorrência ao valor já
existente nos termos do Ministério da Previdência e Assistência Social de n°
3253.

Urge, pois que o citado parágrafo 30. do Art. 100 da Constituição
Federal seja devidamente regulamentado, no afã de que o beneficio
socialmente transmitido pelo que foi previsto no dispositivo constitucional,
seja p1en,amente posto em prática em p. Jfsagraddireito do cidadão de
nosso paIs.

"n~ "'199'

/!,"C)jt:RTO PESSOA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'iAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 100 - ..\ ~xceçfin Jm: ..:rt:dit0:-; •..11: natureza allmenUCli.L os pagamentos
deVIdos pela Fazenda Federal. Estadual ou MuntclpaL em VIrtude de sentença
judiciária far·se·ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e a conta dos créditos respecllvos. proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentarias e nos créditos adicionais abenos para este fim.

§ 10 É obrigatória a inclusão. no orçamento das entidades de direito público. de
\"crha necessària no pagamentu de seus dêbitos constantes de precatórios
judiciários. apresentados Ule I" de julho. data em que terão Ulualizados seus valores.
rU7.cndo~sc o pagamentu at~ o tinal tio ..:xcrcicio scgumtt=.

§ 2" As dotaçõ~s orçamentanas t,' l)~ l:n~Jltos ahertos :;crào consignados ao
Poder JudicIMio. recolht.:ndo~s~ us Importândas respectIvas a repartição
competente. cabendo ao Prr:sidcnlt: do Trihunal que prof~rir a decisão exeqüenda
d~terminar () pagarncmo. segundo ..L." ptl::islblildatles do depn~'ato. co autorizar. a
reLlucrimento do credor e ~XdU~I\mnenh': paru o caso de pre:.:tcnmemo d~ scu din.:lto
de precedêncta. o sequestro tia qUUI1UU Ilt:ccssana a :'mislaç:.in do débito.* .~., () disposto no '\:aput" Jc:-.tL' :mlg~', rdatl\~unclltc i.l c\pedição de
pn:calónos. n~o Se aplIca Ull:-, paganlcnws dt: lll1ngJ~Óes dClimtius em lei como de
pequeno IUlor que a Fazenda Federal. b!aduJI ou \lwlIelpal de\a IÍlZer em VIrtude
de sentença judicial transitada em julgado.

* ,\ 3" {Jcrt'sctdo pelu Em. Ihi..1 {, ·"'1.'tltU'lImu/ 11 ~'fj. til" i5 ]: ],)'J,X.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI :\" 5.869. DE 11 DE .IA"EIRa DE 1973

IClSTITt:l () CODI(jO DE PROCESSO.
CIVIL

L1\RO 11
Do Processo de E\eeuçào

TITULO 11
Das Diversas Esp~ci~s de Execução

CAPÍTULO IV
Da Execução por Quantia Cena contra Devedor Solvente

SEÇÃO III
Da Execução contra a Fazenda Pública

An. 730 - Na execução por quantia cena contra a Fazenda Pública citar-se-a a
devedora para opor embargos em 10 (dezI dias: se esta nào os opuser. no prazo
legal. observar~se-ão as seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por mtermedio do preSIdente do tribunal
competente:

II ~ far-5e-a o pagamento na ordem de aprcsentação do prect..wno t: a conta do
rt:specti\"o credito.

An. 731 - Se:.: o credor for prett!ndo nll :-~u dm.:ito de prL'lcrêncm. \l presidente
do tribtmal. qu-e t:~pt:dlU i.l {)rdem. pl'JL'r:.1. Jt:\lOI5 Jt' \lU\ IUll II chefe do \limsteno
Publico. ordenar o :)~4Ue$tnl da quantlu llecL':,suría pura :,utl:-ífazt:r o debito.

PROJETO DE LEI N2. 872, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

Cria o Sistema Nacional Integrado de Fiscalizaç~o e Policiamento
nas divisas dos Estados.

(AS COMISSõES DE RELAÇõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCONGRESSO NACIONAL dec:i8la:

Art. 10. A Fiscalização e o Policiamento nas divisas dos Estados e
Distrito Federal será realizado de forma conjunta entre os organismos de
Fiscalização e Policiamento da União. Estados e Distrito Federal. visando
integrar as ações de combate ao roubo de veiculos e cargas. assim como coibir o
trafico e conrrabando de armas. roxicos. produtos nacionais e estrangeiros que
cruzem as divisas dos Estados e do Dismto Federa!.

§ 10 Para a implementação efetiva os entes federados poderão
estabelecer convênios para que os órgãos de Fiscalização e Policiamento POSS,lID
atuar de fonna harmônica e mtegrada utilizando·se dos Postos de Controle
existentes nas Rodovias EstadIJals e Federais, com uso inerente dos meios de
infonnática para a dinâmica das informações dos veiculos que transitam n:lS

esrradas.
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§ 2° O Sistema será coordenado pelo Ministério da Justiça, átravés da
Secretaria Nacional de Segurança Pública, que será o elo de ligação entre os
organismos de Fiscalização e Policiamento da União, Estados e Distrito Federal.

An. 2° Esta Lei entrara em \1gor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Estamos vivendo um momento crucial da falta de ação dos orgãos
envolvidos com a Segurança Pública e o Controle e Fiscalização nas estradas do
nosso País. As estatísticas e os reclames da população evidenciam o crescimento
assustador dos roubos a cargas, á veiculos, o tráfico de armas e tóxicos, o
contrabando de produtos nacionais e estrangeiros, enfim, consequências
desastrosas da falta de planejamento e ação de uma politica nacional de
segurança pública.

Levo então a apreciação desta Casa uma solução viável eeco~
para combater taís causas que redundam no aumento do crime organizado em
nossos Estados e no Distrito Federal. Trata-se de uma idéia nascida em 1995,
através de um Projeto de Sistema Integrado de Controle de Fronteiras, de autoria
do Capitão PM Ulisses Peixoto Pinto Neto. do Estado de Sergipe, o qual
apresentou Via TV Executiva da EMBRATEL para os Estados de ?ernambuco.
Bahia, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais, com cópia em VHS e disquete para o
Ministério da Justiça, e que em Janeiro de 1998 foi aprovado pelo Comandante
Geral da Policia Militar, Cel. Héc) Silva, pelo Sr. Secretario de Segurança
Pública de Sergipe, Or. Gilton Garcia e pelo Governador daquele Estado, o Or.
Albano Franco, sendo implementado com sucesso até hOJe através do
Policiamento de Fronteiras exercido pela Policia Militar Estadual, com a
colaboração da Policia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Sergipe.

\\
Sala das Sessões, em 14If de maio de 1999

~--

Deputado JOÃO ALBERTd~GASILVA

PROJETO DE LEI N.2 873, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

Institui a identificaçao genética aos militares e servidores
públicos e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇãO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) -ART. 24, II}

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° Fica instituída a identificação genética aos milítares e servidores
públicos para os fins de arquivo médico legal, a critério e na forma da
regulamentação. federaL estadual ou distrital.

Art. 1° A identificação genética de que trata esta Lei terá caráter sigiloso,
só podendo ser utilizados os bancos de dados, para fins diversos da identificação
médico legal, por expressa e fundamentada autorização judicial.

Art. 3° A identificação poderá ser exigida quando do ingresso do militar
ou servidor público no seu respectivo órgão ou instituíção.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Visa o presente projeto de lei possibilitar que as instituíções e órgãos
públicos possam realizar o mapeamento genético de seus membros, com o fim
de identificação medico legal. segundo o cntério e na forma estabelecida por
regulamentação, federal, estadual ou distrital, conforme o caso. Isso se dá face
ao fato de que tal identificação não é necessária para todos os Órgãos da
Administração Pública, mas para aqueles em que os seus membros, em virtude
do serviço, possam ser objeto de identificação médico legal previsível, como o
caso de militares, policiais entre outros.

Outrossim, garante-se que a identificação será sigilosa e só poderá ser
utilizada para fins méclico legal, ressalvados os casos de expressa e
fundamentada autorização judicial. Inclusive, a identificação poderá ser exigida
quando do ingresso, juntamente com os demais exames de saúde exigidos.

Tal projeto possibilítará considerável economia, vez que vários órgãos
sempre atualizam o exame médico legal da arcada dentária com a finalidade de
identificação médico legal. O exame genético, além de ser mais preciso, só
precisa ser realizado uma vez, permanecendo arquivado e utilizado quando
necessário. É um avanço tecnológico que precisa ser incorporado aos órgãos que
possuem essa neceSSidade. Entretanto. para isso, ha que se ter uma autorização
legal, é o que pretende este projeto de lei.

Diante dos argumentos apresentados e da importància da matéria solicito
aos colegas parlamentares apoio para a sua aprovação.

Sala das Sessões. 11 de maio de I.999

PROJETO DE LEI N.2 874, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece normas gerais para o aviso de óbito e controle de
agentes funerários no território nacional e dá outras
providências.

(ÃS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇ&O
E JUSTIÇA E DE REDAÇãO)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I° O aviso de óbito por hospitais públicos e particuiares. clínicas de
saúde. empresas de socorro médico ou siJmlares. devera dar·se diretamente. por
funcionário ou setvJdor, devídamente credenciado pela instituição. aos familiares
ou responsáveis pelo tàlecido.

Parágrafo Único E vedado a intermediação de qualquer pessoa ou órgão.
exceto policiais responsáveis pelo registro da ocorrência. para o aviso de óbito
de que trata este artigo.

Art. 1° Na forma da regulamentação municipal. os órgãos de saúde de que
trata esta lei deverão manter cadastro atualizado, afixado em local visivel, das
empresas e agentes funerários que atuam na respectiva cidade ou região.

Art. 3° O cadastro previsto no artigo anterior deverá constar de endereço e
telefone para contato do agente ou empresa funerária, sendo vedada a
propaganda preferencial ou a indicação de qualquer agente funerário ou
empresa pelo hospital ou similar ou seus funcionários ou servidores.

Art. ~° O Poder Público Mumcipal, na forma da lei municipal, deverá
manter cadastro atualizado das empresas ou agent75 funerários, no qual deverâ
constar nome dos funcionários, área de atuÍlção, númcro de serviços
mensalmente realizados e nomes dos clientes, com a causa da morte, endereço e
hospital ou sirniIar em que se deu o óbito ou médico que o atestou.

Parágrafo Único Não se aplica o previsto neste artigo se o agente
funerário ou empresa funerária forem públicos e únicos a atuarem na cidade ou
região.

Art. 5° O cadastro de que trata o artigo anterior deverá estar sempre à
disposição dos órgãos de segura.,ça pública para consulta.

Art. 6° O Poder Público Municipal deverá regulamentar o previsto nesta
lei em até 90 (noventa) dias após a sua publicação.
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o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 3° Esta leí entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 1° O pagamento das prestações habitacionais relativas
aos financiamentos do Sistema Financeiro da Habijação. será suspenso. por
solicMçãO dos respectivos mutuários. pelo período em que os mesmos.
comprovadamente. estiverem na percepção das parcelas do Seguro
Desemprego. de que trata a Lei na 7.998. de 11 de janeiro de 1990.

Art. 2° O valor das prestações habMcionaís de que trata o
art. 10. será incorporado ao saldo devedor do financiamento. cujo pmzo
contratual será dilatado em número de meses equivalente ao das prestações
habitacionais que tiveram seu pagamento suspenso de acordo com o art. la.

É o caso dos mutuários do Sistema Financeiro da

HabMção que perdem seus empregos. Com sacriflcio e persistência. e porq~e

não. com uma dose de sorte. conseguiram. um dia. adquirir sua casa plÓpna
financiada pelo sistema. Para essa empreMda. de longo prazo. tiveram que
comprovar a manutenção de um emprego. renda familiar e boa ficha cadastral.
Além disso. no desenrolar desse compromisso. vieram cumprindo com s~as

obrigações. quando. de repente. se deparam com o desemprego e sem salános.
Nesta situação. obviamente. ficam submetidos ás mesmas despesas de

manutenção. inclusive á prestação mensal de sua moradia.
Pretendemos com nosso projeto aliviar este drama.

permitindo que. na vigência do Seguro-Desemprego. as prestações habMcionais
dos respectivos mutuários deixem de ser exigidas. Isto irá dar tranqüilidade ~s
desempregados enquanto tentam sua reinserção no mercado de trabalho. poiS.
no mínimo. ficarão iivres da pressão dos agentes financeiros visando o

pagamento das prestações habMcionais.

Deve ser ressaltado que o presente projeto não propõe

nenhum subsidio aos devedores: as prestações que deixarem de ser pagas serão
incorporadas ao saldo devedor do financiamento cujo prazo contratual será. na
mesma medida. dilatado. E. ainda. que os agentes financeiros certamente.
apoiarão esta proposIÇão. poiS nossa iniciativa vai ao encontro dos IDteresses de

sua clientela e também dos seus.

Em que pesem as discussões que vêm sendo promovidas.

principalmente nesta Casa. com vistas á eliminações deste flagelo. providências
concretas devem -ser tomadas objetivando o minoramento possivel das suas

conseqüências.

Ninguém desconhece - até porque diariamente os meios de

comunicação vêm abordando o tema - a dramática situação em que se

encontram milhões de trabaihadores brasileiros que foram atingidos pelo

desemprego.JUSTIFICATIVA

§ I° A mesma pena se aplica a quem recebe o dinheiro ou outra utilidade
com o fim de dar vantagem ou preferência ao agente funerário.

§ 2° As penas aplicam-se mdependentemente das relativas a outros
evenmais crimes praticados para a obtenção da vantagem ou preferência

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. -o Aplica-se o disposto nesta lei ao Distrito FederaL na forma de lei
distrital.

Art. 8° Acrescenta o art. 196 - B ao Decreto-Lei n° ~.848. de 7 de
dezembro de 1.940. Código Penal:

".-\.rt. 196 - B Dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade o agente
funerario ou seu preposto a servidor ou funcionário de hospital. público ou
panicular. empresa de socorro médico. clínica de saude ou slIDilar. com o fim de
obter vantagem ou preferência na realização de serviços funerarios.

Pena - detenção. de 2 (dois I a 4 (quatro I anos. e multa.

Fornos surpreendidos com a notícia de um enfermeiro que matava
os pacientes do hospital em que trabalhava para a obtenção de vantagem
financeira JUDtO a agentes funerarios. Este odioso cnminoso pode ter matado
milhares de pessoas em mais de uma dêcada em que trabalhou em hospitais.
Infelizmente as penas a que estará submetido se unificarão em trinta anos. E
quantos outros estarão agora atuando? Mas, aquele criminoso não é o único
culpado. mas também os agentes funerários que incentivaram, mediante

dinheiro, a sua atividade delituosa. Também o Poder Público tem sua parcela de
culpa ao não manter os agentes funerários sob rigorosa fiscalização. permitindo
a criação de verdadeiras "mafias··.

Este e objetivo deste projeto. estabelecer linhas gerais para a
regulamentaçào do Poder Público Municipal para a amaçào de agentes
funerários. fiscalizando-os. além de criar um tipo penal para o agente funerário
ou seu preposto que adota tais praticas indevidas. estendendo a pena a quem
recebe as vantagens. Infelizmente. se não estabelecer-se uma relação de causa e
efeito direta entre eventuals crnoes e a atuação do agente funerario ele não será
apenado. O proJeto corrige tal situação. tratando a amação irregular do agente
funerario como um lipO penal especial.

Infelizmente. para muitos. agora é tarde. mas é possivel, a partir da
elaboração de leis e de eficiente fiscalização, coibir a atuação de agentes
funerários inescrupulosos. que não medem conseqüências para a obtenção de
vantagens financeiras.

Face ao reclamo publico e a neceSSIdade social urgente de resolver tal
situação. como com o apoio dos colegas parlamentares para a sua aprovação.

Pelos motivos expostos e pelo alcance social da medida
contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões. 11 de maIO de 1.999.

DE~'~";;O FR-\GA

~'

Sala das Sessões. em de

/hvv:-~.
Deputado LUIZ SÉRGIO

de 1999.

:U)O((~~

LEGISLACio CITADA ANEXADA PELA
COORDENACiO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 7.998 DE 11 DE JANEIRO DE 1990

PROJETO DE LEI N2. 877, DE 1999
( Do Sr. Luiz Sérgio)

REGULA O PROGRAMA DO SEGURO
DESEMPREGO, O ABONO SALARlAL, INSTITUI O
FUNDO DE AMPARO AO lRABALHADOR - FAT. E
DÁ OUIRAS PROVIDÊNCIAS. .

Suspende o pagamento das prestações habitacionais dos mutuários
desempregados do Sistema Financeiro de Habitação.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 606, DE 1999)

Art. 1° - Esta Lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que
tratam o inciso II do ar!. 7". o inciso IV do ar!. 201 e o ar!. 239, da Constituição
Federal, bem como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT.

Ar!. 2° - O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 2° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei,
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nivel mais alto
em faixa Utarginal cuja largara minima seja:

I - de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez
metros) de largara;

2 - de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de lO (dez) a
50 m (cinqüentametros) de largura;

3 - de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta)
a 200 m (duzentos metros) de largara;

4 - de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

5 - de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que tenham largara
superior a 600 m (seiscentos metros).

* Alínea "a" com redoçao dodo pela Lei na 7.803. de 18'07'[989.
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",

qualquer qlle seja a ~ua situação topográfica, num raio minimo de 50 m (cinqüenta
metros) de largura;

• Alínea 'c' com redoçao dodo pela lei n' 7.803. de 18107·'[989.
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 , equivalente a

100"10 na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do

relevo, em faixa nunca inferior a 100 m (cem metros) em projeções horizoutais;
* Alínea "g" com redação dodopelaLein' 7.803. de 1810711989.
h) em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja

a vegetação.
* AJbtea ..""com rodaçao dadapela Lei nO 7.803, 1&107/1989.

LEI N° 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

,I - prover assistência fmanceira temporária ao trabalhador desempregado em
virtude de dispensa sem justa causa. inclusive a indireta;

TI - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego,
promovendo, para tanto. ações integradas de orientação, recolocação e
qualificação profissional.

* ["CISO 11 com redoçdo dodo pelo Medido Provisória na I. 779-/0. de 06/0511999.
* O texto deste inciso dizia:
"lI - auxrliar os trabalhadores na busca de emprego, promovendo, para tanJo. ações

mtegradas de orIentação, recolocação e qualificação profiSSIOnal.
• Artlgo com redoçdo dado pela Lei na 8.900. de 3010(H994 ."

PROJETO DE LEI N2 879, DE 1999

(Do Sr. SeraflDl Venzon)

Altera o parágrafo único do art. 22 da Lei n2 4.771, de 15 de
setenlbro de 1965.

(AS COMISSõES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR: DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS: E DE CONSTITUIÇIlO E
JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso NacIonal decreta:

Ar!. la O par.igrafo único do art. 2' da Lei n' 4.771, de 15 de

setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim

entendidas as compteendidas nos perímetros urbanos definidos
por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomeraçlles
urbanas, em todo o terntório abtallgido, observar·..·á o disposto
nos respectivos planos diretores e leis de u:;o do solo. NR"

INSTITUI O
FLORESTAL.

NOVO CÓDIGO

Art. 2" Esta lei entra em vigor na datade sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n" 4.771, de 1995, conhecida como Código Florestal,

estabelece que as florestas e demais formas d..vegemção natural situadas ao longo de rios,

lagoas, nascentes, topo de morros, encostas, e outras que específica, são consid.eradM de

preservação permanente e fIxa os seus limites. Mais que intentar a preservação das

florestas em si. o legislador preocupou-se, com tal dispositivo, em conservar os cursos

d/água e o solo. Deixou de considerar, no entanto, questões importantes como o relevo e as

diferentes caracteristicas hidrográficas presentes em n~sso vasto País.

O problema vê·.. agravado pela rigidez da lei, pois a mesma não

permite qualquer sU'pres~lo dessa vegetação, mesmo em áreas urbanas. O parágrafo único

do art. ~'. introduzido no Código Florestal pela Lei n' 7.803. de 18 dejulbo de 1989, preve
que no caso de J.reas urbanas. arcas metropolitanas e aglomerações urbanas. seja

observado o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo. Estaria
resolvida a questão com e$sa redação. }Ia entanto. a expressão "respeitados os princípios e

limites a que se refere este artIgo", aposta no final do referido parágrafo único, apenas

reforça as exigências do capuI do art. ::0,

o rigor da let. acrescido das severas penas impostas pela Lei n°
9605. de 1998. que upJiicou 05 crimes contra o meio ambiente. conduz à total

ImpoSSIbilidade de creSCimento e desenvol"imento dos munIcípios. Não se pode constrUir

uma ponte ou um pono. por exemplo

Diante dessa ~ítuação •. notonamente absurda.. consideramos

pertmente ::t alteração ao CodlgO Florestal que ora propomos e para a qual contamos com

o apolO dos ilustres Parlamentares desta Casa.

de 199'}

Parágrafo urnco. No caso de areas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar
se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados
os principias e limites a que se refere este artigo.

* Parágrafo com redoçdo dodo pela Lei na 7.803. de 18107/[989.

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E
ADMlNISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS E
ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPiTULO I
Disposições Gerais

Art. 1°· (VETADO)
Ar!. 2° - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes

previstos nesta Lei. incide nas penas a estes cominadas. na medida da Slla
culpabilidade. bem como o diretor. o administrador. o membro de conselho e de
órgão técnico. o auditor. o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica,
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, dei."Gl1' de impedir a sua prática.
quando podia agir para evitá-la

An. 3° - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei. nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato.

Art. -la - Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejulzos causados à qualidade do
meio ambiente.

....................................................: , , ,
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PROJETO DE LEI N2 887, DE 1999
( Do Sr. Arthur Virgílio)

PARTE ESPECIAL

TíTULO]
Dos Crimes Contra a Pessoa

Estabelece como crime o trote estudantil.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 1.023, DE 1995)
CAPÍTULO V]

Dos Crimes Contra a Liberdade IndIviduai

o Congresso Nacional decreta: SEÇÃO I
Dos Cnrnes contra a Liberdade Pessoal

Art. 1° O Decreto-Iei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940,
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 146-A:

"AIt. 146-A . Constranger, humilhar. agredir física,
moral ou psicologicamente aluno novato, ou impor qualquer
ato que o estudante se recuse a fazer.

Pena - detenção ·de 6 (seis) meses a (dois) anos
(NR)."

Arl 2' Esta lei entra em v'llor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Existe, em nosso Código Penal, o crime de constrangimento

Ilegal, definido no ar!. 146. Os trotes estudantis sempre foram uma fonna de se
cometer esse cnme. No entanto. mesmo quando do trote estudantil resultou dano

mais sério para o calouro. nunca se viu nenhum tipo de punição. Contava-se, até,

com a aquiescência dos novos alunos, vitimas em potencial desses trotes.

Mas. de Uns anos para cá, certos trotes estudantis têm

descambado para atos de extrema selvageria, a ponto de alguns terem causado

graves danos à integridade física da vítima e atê sua morte. Assim mesmo, os

autores continuaram sem punição, mesmo contra o clamor da sociedade. Quando

houve Inquérito policial, foram estes arquivados por não se chegar aos autores do

crime. Uma cortina de siléncio envolveu os fatos, não houve interesse em levar

adiante o Inq~érilo policial e os dlregentes da.s universidades pouco fizeram,

agindo como verdadeiros co-autores do crime.

- Consrrangimento ilegal
Art. 146 ~ Constranger alguém. mediante violência ou grave ameaça, ou depois de

lhe ha....er reduzido. por qualquer outro meio. a capaCIdade de reSIstência. a não fazer o
que a lei p~nn1te. ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção. de 3 (três I meses a 1 (um) ano. ou mult3.
- Aumento d~ pena

~ I'"' .-\5 penas élplt.::am-se cumulativamente e em dobro. l]uando. para a execução
Jo come, S~ reunem mal:i de trés pessoas. ou hã emprego de aonas*2" Alem das penas cominadas. aplicam-se as correspondentes a ViolênCIa.*31' 'ão se compreendem na disposição deste artlgo'

I - a mtervençào medIca ou cirúrgICa. sem o consennmento do pacleme ou de seu
representante legal. se Jusutlcada por lmmente pêrlgo de Vida:

1I - a coação exerctda para Impedir suicídio.
-Ameaça

Art. 147 - <\meaçar alguém. por palavra. escrItO ou gesto. ou qualquer outro
meio sJmbohco. de causarMlhe mal injusto e grave:

Pena - detenção. de I (um) a 6 (seiS) meses. ou multa.
Parágrafo unico. Somente se procede mediante representação.

PROJETO DE LEI N2 888, DE 1999
(Dll Sr•.Edinho Araújo)

Proíbe a aquisição de armas de fogo por pessoas físicas e dá
outras providênciasM

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N2 478, DE 1999)

Mesmo quando do trote não resulte nenhuma conseqOência

mais séria. ele é sempre um ato de vioiência que alguém em posição de pretensa

superioridade comete contra outrem.

Para acabar de vez com o trote estudantil. ou pun~1o

quando acontecer. estamos propondo o presente Projeto de Lei e contamos com

o apoio de nOlsos i1u!\lrlls Pares para a sua aprovação.

A morte do calouro da facuidade de medicina da USP.

encontrado afogado na piscina do centro acadêmico, em fevereiro deste ano,

sem que nenhum dos mais de 200 estudantes que participaram do trote e

churrasco tivessem se dado conta. como alegam. tem de ser a última.

Em nosso atual estágio de civilização, não se pode admitir

atos de selvageria que humilhem e agridam o ser humano em nome de uma

tradição que tem servido para dar vazão a instintos sádicos, ocultos em futuros

profiSSIonais de nivel superior e que exercerão influência na sociedade em que

vão viver.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. É vedada a aquisição de annas de fogo,
mwúções e acessórios por pessoas fisicas, em todo o território naciomd. '

.I\rt. :0. A aquisição de armas de fogo para uso funcional
Je militares e servidores públicos civis sem procedida pelos respectivos
órgãos gestores.

Parágrafo único. A aquisição a que se refere este artigo
será, em qualquer bipótese, procedida mediante licitação.

Ar!. 3°. A aquisição de armas de fogo para uso funcional
por vigilantes a serviço de empresas de segurança privada será procedida
pelos respectivos empregadores, na forma prevista pela Lei n°. 7.102, de 20
tie junho de 1983, e pela sua regulamentação.

Art. -1-0. A aquisição de armas de fogo para o uso
esportivo de atiradores e caçadores sem procedida pelas respectivas
~sociações a que estiverem filiados, na forma prevista em ato próprio\<Jí'r
IVJnistério do Exército.

da 1999.Sala das Sessões, em .1 1 de-~

"l.F.GlSI.ACi.O CITAD.-\. .-\.:\"E:'I:.-\.D.-\. rEI..\
COORDE\.\ç..i.o DE ESTl'DOS LEGlSLATl\'OS - CeDI"

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

:\rt. 5'. Em quaisquer órctUlstàncJas. e obrigação dó
d~te:;!or de =a de fogo, munição ou acessório comprovar ã autorip3He
pcliciaI a regularidade da aquisição mediante a apresentação de certifiéaJão

emitida pelo órgão, empresa ou associação a que esteja vinculado ou faça
paIte o possuidor.

Art. 6°. No caso especifico dos colecionadores de
annas, a forma de aquisição e a respectiva certificação de regularidade
cumprirão o disposto em ato próprio do Ministério do Exército.

Art. 7°. Estar de posse de anna de fogo, mwúção ou
acessório adquiridos em desacordo com (, que dispõe esta Lei.

Pena: detenção, de um a dois anos e multa.
Parágrafo único. ÚJcorrem,.na mesma pena:
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I - quem não comprovar a aquisição regular de arma de
fogo. munição ou acessório de que seja detentor:

II - o fornecedor da mercadoria.

Art. 8°. Fornecer certificação fraudulenta da
regularidade de aquisição de arma de fogo, munições ou acessórios, com a
finalidade de fiustrar o disposto nesta Lei.

Pena: reclusão, de um a dois anos e multa.
Parágrafo único. A pena será aplicada em dobro se o

agente eftrnclOnário publico.

Art. 9°. Aplica-se subsidiariamente ao disposto nesta
Lei. no que couber. a Lei nO, 9A37. de 20 de fevereiro de 1997,

Art. IO. O Poder Executivo regulam'~ntará a disposto
nesta Le! na prazo de cento e OItenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. I I. Esta Lei entrará em vigor na data da publicação
ce sua regulamentação.

JUSTIFICAÇÃO

Temos observado que, atendendo aos reclamos da
sociedade. os Poderes Legislativos Estaduais vêem apresentando iniciativas
que visam a restringir a comercialização de armas de fogo, com a finalidade
de refrear a proliferação descontrolada desses instrumentos de morte e
sofri.mento no âmbito de seus respectivos territórios.

Concordamos inteiramente com esta postura pois já foi
e:mustivamente demonstrada a relação de causa e efeito entre o crescimentO!
da quantIdade de armas em poder da população e o crescimento da violên~a

e da criminalidade.

Preocupa-nos, no entanto, que aquelas iniciativas, muito
louváveis em suas pretensões, sejam eventualmente fiustradas pelo fator
territorial em nossa federação: impedidas de adquirir armas de fogo nos
Estados onde estão domiciliadas, as pessoas físicas podem buscá-Ias no
Estado ,;zinho, o que, em alguns municípios, é questão de apenas atravessar
uma rua.

Por esta razão entend~mos da conveniência e da
oportunidade de apresentar uma proposição que estenda aquela proibição a
todo o território nacional. preservando, no entanto, as prerrogativas de quem,
por dever de oficio ou pelo exercIcio de atividade lícita dependente do uso de
armas de fogo (atiradores esportivos, caçadores e colecionadores) precisam
ter acesso a este segmento do comércio. A proposição. que também prevê
sanções penais para os infratores de suas disposições, reporta-se, no que
couber. ao que esti,er disposto na legislação ,;gente sobre 2 matéria (Lei nO.
9437/97 e sua regulamentação).

Convencidos. portanto, da conveniência e da
oportunidade de nossa miciativa, esperamos poder contar com o
imprescindível apoio dos nobres Pares em favor de sua aprovação.

Sala das Sessões. em 11 de malO de 1999

Deputado EDINHO ARAÚJO

"LEGISLM;.\U ClTAOA A:-'EXAOA PELA
COOROE"AÇ.\O DE ESTl'DOS LEGISLATlVOS .. CeDI"

LEI:'ia 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

DISPÕE SOBRE SEGl:R."'I\ÇA PARA
ESTABELF.CIME~TOS FINANCEIROS. ESTABElECE
,\;ORMAS PARA CONSTlTlIÇAO E FL;"CIOl-.AMENTO
DAS E~1PRESAS PARTICULARES QUE EXPLORAM
SERViÇOS DE \,IGIL"\:\CIA F. DE TRANSPORTE DE
VALORES. E D.\ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

An. I~' - E \edado Ofunclonamemo de qualquer estabelecimento tinanc~iro onde
haja guarda de valores ou movimemação de numerário. que não possua sistema de
segurança com parecer tàvorável a sua ilprovaçãõ. elaborado pelo \1inisterio da
Justiça na tonna desta Lei,

Paragrato único. Os ~stabeleClmentos tinanceiros referidos neste artlg.o
~ompreendem bancos ofiCiaiS ou pnvado:t t:alxas ~conômlcU$. ::ocledad~s de cred1to.
.lSSOCIaÇÕ~S de poupanças. SUlli5 ag~n..:tU=;. ~ubagéncms eseções.

LEI ~o 9.437. DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

I'\STITl'I () SISTE!'AA !':ACIONAL DE ARl<1AS 
SI>:AR~1. EST"'BELECE . 'CONDICÕES PARA O
REGISTRO E PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO.
DEFI"E CRI~lES E DA ,)l'TRAS PRO\'IDÊ>:CIAS

CAPITl'LO I
Do SIslema '.aclonal de Annas

"'n. I • Fica II1stltu,do o Sistema :-.iaclOnal de Amas - SI>:ARM no ~limste"o

\la Justiça no ãmbno da Policia Federal. com cIrcunscrição ~m todo \) tcrruorio
naclonal.

PROJETO DE LEI N~ 894, DE 1999
(Do Sr. Luiz Ribeiro)

Altera o inciso :: do § 10 do art. 10 da Lei nO 9.437, de 20 de
fevere~ro de 1997.

(APENSE-5E AO PROJETO DE LEI Nº 2.787, DE 199/}

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso II do § 1° do art. 10. da Lei nO 9.437, de 20

oe fevereiro de '997 Dassa a vigorar com a seguinte redação:

·:Art.10 , .

i 1° .

/I - fabricar. ·/ender. comercIalizar. ímoortar ou utilizar
arma ae nnnaueda. réplicas e Simulacros de atml/IS de fogo,
que com estas se possam confundir. salvo os. destinados à
mstrução. ao adestramento ou a coleção de usuário
autorizado. nas condições fixadas pelo Ministério do
Exército.(NR!"

Art. 2° Fica revogado o art. 15 da Lei nO 9.437, de 20 de

fevereiro de 1997.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias a

partir da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Muitos cnmes iém sido praticados com armas de brinquedo.

São réplicas tão perfeitas que Se toma Imposslvel saber se

são armas verdadeiras ou não.

Desta forma. o poder intimidativo de tais instrumentos é
poderoso. Em vista disto a jurisprudência sempre se inclinou no sentido de

considerar o aumento de pena quando utilizado o revólver de brinquedo, a

exemplo da Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça. que dlspOe:
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"Súmula nO 174 NO CRIME DE ROUBO. A
INTIMIDAÇÃO FEITA COM ARMA DE BRINQUEDO
AUTORIZA O AUMENTO DA PENA."

A lei 9.437. de 20 de fevereiro de 1997, no art. 10. § 1° •

inciso 11. dispõe o seguinte:

"fi - utíüzar anna de brinquedo. simulacro de anna
capaz de atemorizar outrem. para o fim de cometer
crimes:",

No capu( co art. 15, nas Disposições Finais. a citada iei
estabelece uma O'Oibição mas sem estipular a respectiva sanção:

"An. : 5. ,I: vedada a fabricação. a venda. a
eomerciaiízaç40 e a imponaçllo de brinquedos. réplicas e
sim! laeros de annas de fogo. que com estas se possam
confundir.'

A presente proposlçáo visa tomar crime a fabricação. a
venda. a comercialização e a importação das anmas de brinquedo. para evitar a
violência que está assolando o nosso Pais, assim, a~era o inciso 11 mencionado.

CAPÍTULüV
Disposições Finais

Art. 15 " É vedada a fabricação, a venda a comercialização e a importação de
brinquedos. réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam
confundir.

Paragrafo unico. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados
:i insnução. ao adestramento, ou :i coleção de usuário autorizado. nas condições
fixadas pelo Ministério do Exército.

SUPERIOR TRIBt::'iAL DE JLSTICA

st'Il·L.-\ :"'. 174- "\;0 enme de roubo. a Intimidação feita com arma de brinquedo
autoriza o aumento da pena

Pessoas sáo dominadas com esse tipo de anna para todas
as finalidades, como a prática de crimes hediondos, crimes contra o patrimônio.
etc.

o presente Projeto da Lei é necessário e benéfico para a
sociedade. tenoo em vista que essas armas são comercializadas e importadas
livremente. pela que conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

PROJETO DE LEI N~ 898, DE 1999
( Do Sr. Luiz Carlos Hau1y )

'AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE FINAHÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
f ART. 54) - ART. 24, .1)

Revoga dispositivos da Lei n2 9.796, de 5 de maio de 1999, que
II dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de
Previdência Social e os regimes de previdência. dos servidores da
União, dos Estados, do Distri to Federal e dos Município.lS n08
casos de. contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências 11 , estende sua
aplicaçào à compensação financeira entre os regimes próprios de
previdéncia. social dos servidores de que trata, e dá outras
providênc1.as.

de 1999.

~....- ..

Sala das Sessões, ~m . "dê--

.: :.::ngresso Nac:cnal cec:'e!a'

"LEGISLAÇ':\O CITADA A~'"EXADA PELA
COORDENAÇ.\O DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI ':'lo 9.437. DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

lNSTITI:I O SISTEMA ~ACIONAL DE ARMAS •
SIK>\R..\'!. ESTABELECE CONDIÇÓES PARA O
REGISTRO E PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO.
DEFINE CRlMES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

... , , ,', , ..
CAPÍTULO IV

Dos Crimes e das Penas

Art. 10 - Possuir. deter. portar. fabricar, adquirir. vender. alugar. expor i venda ou
fornecer. receber. ter "m depósito. transportar. ceder. ainda que ptUitamente.
"mprestar. remeter. empregar. manter sob guarda e ocultar arma de folO. di uso
permitido. sem a autorização e em desacordo com detenninação legal ou rellll1amentar.

Pena· detenção de um a dois anos e multa.
§ 1°~as mesmas penas incorre quem:
I - omitir as caurelas necessárias pam impedir qUll--lUenor de,dezoito IDOI OU

delicIeme memal se apodere de anna de togo que esteja sob sua posse ou que seja de
sua propnedade, exceto para a prática do desporto quando a menor estiver
acompanhado do responsável ou insnutor;

II " utilizar arma de brinquedo, simulacro de anna capaz de atemorizar outrem,
para o fun de cometer crimes;

li! - disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas
adjacências. em via pública ou em direção a ela, desde que o fato não constitua crime
mais grave.

Art.1° Os ans ... o :0 ~o '3 60:Ja Lei r.,) 9 796. de:5 =e maio ae ~999. passam
a 'oj .gerar com a segUinte reaação'

·'Art.1°
Parágrafo único. As OISPOSIÇõeS oesta Lei aplicam-se também ã

.:ompensação financeira deVida entre s. pelos regimes própnos de
preVidênCia soc:al dos servidores da União. dos Estacas. ao Distrito FedemI
e aos MUnlciplos.'·

"Art.2" .

§ 1" (Revogado)
. , ······························r······,················ .
';;ri. 4° Caca :e;::re ::;(OOflO ce ore...·'!:ér.::.s E::::2' :.a E9!"'IIc::>r Oit=fICO

::T Clrelto. ':omo regime !115tltulaor. de receber :::c"r.:Jensacâo financeira do
~e;.me ce origem. ooservado o dlscasto neste arncc '

9 1° O regime InstitUIdor déve apresentar ;90 regime de ongam. além
aas ~ormE.5 Gerais C:'Je o regem. os seguintes dzdcs referentes a cada
ber.sfl:io concedlco com càmputo ce conrnbulção r.V âmbIto do sistema de
cn;em

iii':'~'i~;;;po d~·~~;;;iç~·i~i~i·d~··~~;:,;;dO;-~·O·~o;;-~·~PO~d~~i~·~o·i~;;;po"
de contrlbul.!o ao rlglml de origem.

5 :li Com basl nls Informaçell referidas no parágrafo anterior. o
reglma di origem Cllcularai qual I.rla a rende mensal inicial daquele
beneficio IIgundo a. normas que o regem.

53' (Rlvogldo)
54' Ovllor da compen8eçAo financeira deVida oelo regiml de ongem

ccrre.oonda ai multlPIlClçAo do montante espec:ficado na § 2" pelo
:ercenlull corrllPondanl1 lO tempo oe conlnbUiçAc ao regime de origem no
,srrpo Cl lervlço 10111 00 eervldcr oubllco.

i a' o valor oa comPln.açAo financeira oevlce Cllo regime de ongem
sera 'faluar,do nll meama. oataa e pelOS ",amo. inoices oe
'e'IUllamenlo aOI benefiCiai oa Prevld&nCle Social."

'Art. 6'

§ se .j~ regimes oroor;cs c·~ prev~~é~~la sc::al"':os "~~r::i~;~"d~
·jnlão. :os Estados. 00 Dlstrlto Faoeral 9 oos MUnlciolOS codlrio firmar
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7::r.ver:o cem ~ Instituto NaCIonal co SeqL:ro 3CC:â;l - INSS com vistas â
.:-1 ;:aC30 -::0 :-aaaSlrs ~e'erlCC -~ ~aDu: jeSte ;r:'::C oara : ~eglstro dos
; .;-e"c;:)s ~oletQ :la -::ITcensacao -lnanC61ra :;S'I1C:i ~1'1tre ;, ::Jmo regimes
"::::~ ~areS -: ;~e :".:;e""'" ... :::.....5.·J!? ~3ra :5 ':'1e!tc2 : '~:'Si~S .. :: Jr. -O"

• ='cal11 "evogaaos ::i § .. o ':0 ém ':0 s :) § ;;0 -::0 a:'1 ..10 ':8 Ldl na 9.796.
:oe :. := :-810 :5 . ~;~

JUSTIFICAÇÃO

o PrOJeto de Lei na 2.942. de 1992. de minha autona. J"ansformado n.a LeI n
Q

9.796. de 5 de maio de 1999, previa a compensação financeira entre todos os regimes de
oreVldênCla SOCIal e não apenas entre o Regime Geral de PrevidênCia Social e os regimes
~rópnos de servidores. como afinal prevaleceu no Substitutivo do
Senado Federal acolhido pela Câmara dos Deputado~.

Com lsse. ficaram CrejLlClC2dOS os regImes propnos ·Je previdênclS SOCial de
ES;"VlcOres cue. C'Jmo reçimes Insmu:oores. têm compensac~o ;;nancslra a receber ce
JUl,ro regtme Ç1iõ::na.

Para sanar ta! drstorção é que apresentamos o presente projeto de lei.

Sala das Sessões. em

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-iACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI:'I° 9.796. DE 5 DE MAIO DE 1999.

Dispõe sobre a compensação fmanceira
entre o Regune GemI de Previdência
Social e os regimes de previdência dos
servidores da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Mtmicipios. nos
casos de contagem reciproca de tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria.
• di! uutras proV1dêncIas.

o PRESIDE:'>lE DA REPÍ"lJLlCA
Faço saber que o Congresso Naetonal decreta e eu sanciooo a seguinte
Lei:

An. I° A compensação financeira entre o Regime Ger1!l de Previdência
SOCIal e os regimes próprios de prev,dencia social dos servidores da União. dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municipios, na hipótese de contagem reciproca de
tempos de cootnbuição. obedecerá as disposições desta Lei.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

§ [0 Os regimes próprios de previdência de servidores da União. dos
Estados. do DiSTrito Federal .. dos MunicIpios só serão considerados regimes de
origem quando o Regime Geral de Previdência Social for o regime insútuidor.

An. 4° Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito,
como regime insútuidor, de receber do Regime GemI de Previdência Social, enquanto
regime de origem, compensação fmanceira, observado o disposto neste aTÚgO.

§ I° O regime insútuidor deve apresentar ao Regime Geral de Previdência
Social. além das nonnas que o regem, os seguintes dados referentes a cada beneficio
concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do Reginte Geral de
Previdência Social:

[[j - o tempo de serviço total do servtdor e o correspondente ao tempo de
contribuição ao Re!!lme GemI de PreVIdência Social.

§ 2" C~m base nas infonnações reteridas no parágrato anteripr. o Regime
Geral de Plevidência Social calculará qual seria a renda mensal inicial daquele
beneticio segundo as nonnas do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3° A compensação fmanceira devida pelo Regime Geral de Previdência
Social. relativa ao primeiro mês de competência do beneticio. será calculada com base

no vaior do beneticio pago pelo regune msulUldor ou na renda mensal do benefiCIO
calculada na tonna do paragrato anterior. o que tor menor.

44° O valor da compensação tmancerra mencionada no parágrafo anterior
,orresponde a mulúplicação do montante J.1I especificado pelo percentual
correspondente ao tempo de conmbwcão ao Regune Geral de PrevidênCia Social no
:empo de servtço total do servIdor publico.

~ 5" l) valor da compensação tinancerra deVIda pelo Regune Geral de
Prevldô~ ~ "<'lai será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos indices de
realUStaIu"...v uV' beneticlos da PreVIdênCia SOCial. mesmo que tenha prevalec:tdo. no
pnmerro mês. o valor do benelicio pago pelo regune mslIlUIdor.
......................................................................................................................

Art. 6° O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS manterá cadastro
atualizado de todos os beneficios objeto de compensação financelTll. tOla1izando o
quanto deve para cada regime próprio de previdencia dos servidores da União, dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municipios, bem como o montante devido por cada
um deles para o Regime Geral de Previ~nciaSocial, como compensação financeira e
pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal.

§ lo Os desembolsos pelos regimes de ongem so serão feitos para os
regimes InStituIdores que se mostrem credores no cõmpUlo da compensação fmanceira
devida de lado a lado e dos débitos pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias no prazo legal.

§ 20 O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS comunicará o total a ser
desembolsado por cada regime de origem até o dia trinta de cada mês, devendo os
desembolsos ser feitos até o quinto dia útil do mes subseqüente.

§ 30 Os valores não desembolsados em virtude do disposto no § 1° deste
artigo serão contabilizados como pagamentos efetivos. devendo o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS registrar mensalmente essas operações e infonnar a cada
regime próprio de preVidência de servidor público os valores a ele referentes.

§ 40 Sendo inviável financeiramente para um regime de origem
desembolsar de imediato os valores relativos à compensação fmanceira, em função dos
valores em arraso a que se refere o parágrato único do artigo anterior. podem os
regimes de ongem e instituidor linnar tenno de parcelamento dos desembolsos
atualizando-se os valores devidos nas mesmas datas e pelos mesmos indices de
reajustamento dos benelicios de prestação continuada da PrevidênCIa Social.

PROJETO DE LEI NO 900, DE 1999
(DO SR. RUBENS BUENO)

Dispõe sobre a denomina.ção de "RODOVIA AI,FEU TEODORO DE
OLIVEIRA" ao trecho da BR-272 s1tuado entre as c1dades de Campo
Mourão e Goioerê, no Estado do Paranâ.

(PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 164, INCISO II, DO RICD, TENDO
EM VISTA A PROPOSIÇAO CONTER MATtRIA A QUAL JA FOI CONSIDERADA
INCONSTITUCIONAL E INJUR!DlCA PELA DOUTA COMISSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (SOMULA DA JURISPRUDtNCIA NO
3). OFICIE-SE AO AUTOR E, APóS, PUBLIQUE-SE).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Denomina-se 'Rodovia Alfeu Teodoro de Oliveira' o
trecho da BR-272 situado entre as cidades de Campo Mourão e Goioerê, no
Estado do Paraná.

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

JUSTIFICAÇÃO

O nome de família Teodoro de Oliveira está associado à
crtação e ao desenvolvimento do Município de Campo Mourão e vizinhanças.

Filho de José Teodoro de Oliveira, um dos fundadores de
Campo Mourão, nos idos de 1910, Alfeu Teodoro de Oliveira herdou do pai,
colonizador, os traços de coragem, determinação e empenho dos desbravadores,
para quem o trabalho, antes de simples obrigação é impulso à realização.
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Com carisma. garra e comoromlsso Alfeu Teodoro de
Oliveira contribuIu substancialmente para a estruturação e o crescimento da terra
natal, Campo Mourão. onde nasceu em 20 de fevereiro de 1925.

Conciliou as atividades de agropecuarista e empresário nos
ramos do estralivismo mineral e do comércio de combustiveis e lubrificantes com

a carreira política, que iniciou cedo, ao ser designado suplente de vereador nas
eIeiç6lIl de 1956. N,a eleiçAo de 1959 foi eleito Vereador de Campo Mourão como
candidato mais votado do município, tendo conquistado o cargo de Prefeito de
Janiópolil (antigo distrito de Campo Mourão) em outras trés eleições (1995, 1972

• 1992). Infelizmente, não conseguiu cumprir integralmente o mandato na gastA0
199311996, pbr ter falecido juntamente com a esposa Ana Albuquerque de
otlveirII em ICidente de trAnsito, no dia 29 de maio de 1993.

A personalidade forte o compelia a intervenções firmes na
adminiltraçlo. pública, mas o coraçiio de homem bom o levava a ouvir e atender
a todos os necessitados, inclusive opositores politicos.

Atitudes independentes, poslÇOes personalizadas,
compromilaos polilicos inamedáveis foram aspectos do comportamento de um
homem foIjedo sob a ética da honra e da dignidade, para o qual a posição
firmada em conversações eqOivalia a documento assinado e registrado em
cartório.

Ao longo do tempo. Alfeu Teodoro de Oliveira tomou-se
popular e Querido pelos habitantes de Campo Mourão e redondezas. Testemunho
de sua popularidade foi o comparecimento de mais de 20 mil pessoas na
despedida dele e da esposa.

Assim. a proposta de apor o nome deste ilustre homem
público ao trecho rodoViário da BR-272 que interliga as CIdades paranaenses de
campo Mourio e Goiqer6 é homenagem meritória incontestável, correspondendo
ao reconhecimento de toda a população de região.

Pelo exposto. contamos com o apoio dos nobres Pares para
a aprovaçio aeste oroJeto ae lei.

Sala das Sessões, em./ 2 de,~ de 1999.

]

Deputad~RÃO

PROJETO DE LEI N! 918, DE 1999
( Do Ministério Público da Unlio )

MENSAGEM N: 01199

Di8pae .Obre a criação e a transformação de Procuradorias da
Rep\lblica _ .unicípio8 e dá outras providências~

(AI COMISlIOIB DI! ,TIlAIIALHO, DE ADMIIlISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DI FIKAJlÇA8 E TRIBUTAÇllO (ART. 54); E DE COIlSTITUIÇllO E JUSTIÇA
I DI! Rl!DAÇllO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. I' - Ficam criadas, no âmbito do Ministério Público

Federal, u Procuradorias da República nos Municipios de Angra dos Reis, MacIé, SIo

Joio de Maitl e Tm Rios, no estado do Rio de Janeiro; C""hoeilO de ltapemirim e

CollIina, no estado do Espírito Santo: Assis. Guaratinguetá. Jaú e Sio Carlos, no estado

de SIo Paulo; Frmeisco Beltrio e GlIIira, no estado do Para0&; e Canoas. no estado do

Rio GraDde do Sul, em coaformidade com o comido no Anexo I e no Anexo m desta

Lei,

Ar!. 2' - Ficam aIterWs as estrutUIu das Procundoriu da

República _ III1IIIiclpios de Juiz de Fora, Uberllndia e lJbmbo., no estado de Miou

Oenis; Niulrói, 110 llIIado do Rio de Janeiro; SIo José do Rio Preto, Bauru, Ribeulo

Pnlo, SIo JIlIé doi Campal e Presidente Prudente, 110 estado de SIo Paulo; e Criciúma,

110 lIIlIdodeS-CalIrim, coaforme AnexoII, nem desta Lei.

An. 30
• São cnados e transformados. no Quadro do

Ministério Público Federal, os cargos de confiança e as funções comissionadas

constantes dos Anexos I, ndesta Lei.

Ar!. 4' - Ficam criados, na CarreÍIa de Apoio Técnico

Administrativo do Ministério Público da Uniio, os cargos efetivos de Técnico e os

cargos efetivos de Assistente, de acordo com as áreas de concenllação discriminadas no

Anexo mdesta Lei.

Parágrafo único - Os CllIgOS efetivos serão preenchidos na

fonoa da Lei.

Ar!. 6' - As despesas decorrentes da aplicaçio desta Lei

correrio i conta das dotações orçamentárias do Ministério Público Federal.

Ar!. 7" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICATIVA

O ""entuaclo crescimento da demanda por prestação jurisdicional

na Justiça Federal vem exigindo que o Ministério Público Federal adote igual ritmo de

ampliação de seus órglos. Isto é, nos municipios onde são localizadas Varns Federais

toma-se imprescindivel instalar uma Procuradoria da República. tendo em vista que o

Ministério Público é essencial • função jurisdicional do Estado, incumbinda-lhe a

defesa da ordem Juridica. do regime democnitico e dos interesses sociais e individuais

Illdisponiveis, conforme estipulado no Ar!. 127 da Cnnstituição Federal. Há que se

considerar, ademais, que o Ar!. 70 da Lei Complementar n' 75, de 20 de maio de 1993.

determina que os Procuradores da República seria designados para oficiar junto 105

Juizes Federais.

Uma breve~ da legislaçio em vigor ilustra esse poIIlO de

vista. Recentemente, a Lei N' 9.788, de 19 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a

reestruturaçio da Justiça Federal de I' Grau nas cinco Regiões, criou 100 (cem) V.,..

da Justiça Federal com 100 (cem) cargos de Juiz Federal e 100 (cem) cargos de Juiz
Federal Subsntuto acrescidos de cargos efetivos e funções comlSSIOnadas necessários ao

funcionamemo das Varas. Vale ressaltar, de um lado, que 13 (treze) municipios onde

foi autorizada a localização de novas Varas ainda não possuem Procuradorias da

República nem respectivos Projetos de Lei propondo a sna criação. São eles: Angra dos

Reis, Macaé, Sio João de Meritl e Três Rios. no estado do Rio de Janeiro; Cachoeiro de

ltapemirim e Colatina, no estado do Espírito Santo; Assis, Guaratinguetâ, Jaú e Sio

Carlos, no estado de Sio Paulo; Fr.mcisco Bellrio e Guaíra, no estado do Para0&; e

Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Propõe-se, assim, a criaçio de 01 (uma)

Procuradoria da República em São João de Meriti com a estrutura para atuar junto a 05

(cinco) Varas da Justiça Federal e 12 (doze) outras Procuradorias para atuar junto a até

02 (duas) Varns nos demais municípios (vide Anexo N).

Por outro lado, a Justiça Federal tem expandido

significativamente o número de Varas em municípios que já têm Procuradorias da

República. anavós da instalação de mais Varas Federais. Dessa fonoa, propõe-se

também neste Projeto de Lei a alteração da estrutura das Procuradorias da República

nos municipios onde oovas Varas foram localizadas para assegurar a atuação

tempestiva e fleXlvel necessária à condução dos trnbalhos do Ministério Público. Assim,

devetão ser alteradas as estruturas das Procuradorias da República nos municipios de

Juiz de Fora ( de uma Vara para três Varas). Uberlândia ( de uma Vara poro três Varns)

e Uberaba ( de uma Vara poro duaS Varas) no estado de Minas Gerais; Niterói ( de

quatro Varas para cmco Varns), no estado do Rio de Janeiro; Sio José do Rio Preto (d,

três Varas para se,s Varns), Bamu (de duas Varas para três Varas). Ribeilio Preto (de

quatro Varas poro sete Varns), Sio José dos Campos (de duas Varas para qualro Varas;

e Presidente Prudente (de duas Varas poro três Varas) no estado de Sio Paulo; ,

Criciúma (de duas Varas poro três Varas). no estado de Santa Catarina.

Em decorrência dessas cotISlatações, toma-se imperioso lembrar,

correlação direta existente entre a criação, localização e instalação de V.,.. Federais I
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a atuação do Ministério Público Federal, uma vez que a locali2ação de uma ou mais

Varas da Jusllça implica, de imediato, a presença do Ministério Público para prestar o

indispensável apoio ao Judiciário. A não implantação de uma Procuradoria da

República onde a Justiça instala Vara Federal ocasiona uma série de dificuldades e

c,\,tos. Os Membros do Ministério Público que oficiam nos proceSS05 que tnmitam

~ssas jurisdições, até que sejam criadas ou reestrutwadas as Procmadorias da

Rlepública nos municipios em questão, slo obrigados a se deslocar para .....

làcalidades, gerando despesas com diárias e tIanspone. Além disso, a criaçio de

unidade do Ministério Público Federal é condição bisica para a implantação de infra

estrutura administrativa: espaço fuico, apoio técnico e operacional.

.Cargos ae Nivellntennediáno

Assistente Ati ...~-Fím
, AssutenlC de lnformatica
Assistente Atividade"Meio
AssIS1enl.e de Transpone

AssI~te AdminlsttanVO

Total de Carlos Efeuvos

Quanndade

16
,I
29,o
21

CllnoiRS)

19.791.111
11.135.101
2.511.,w1

17.510&!j

Criação de Cargos de Confiança e Funções Comissionadas

O custo mensal correspondente li criação e li transformaçio das

Procuradorias da República é de RS 342.021,95 (trezentos e quarenta e dois mil, vinte e

11m reais e noventa e cinco centavos), CID; abril de 1999.

:AROOS DE CONFIANÇA E F~~ÇÓES COMISSIONADAS

':R1AÇ.~O

ANEXO I da Lei 0.' de de de 1999

CódIlIO Denomnl&o!o QIWUIdade
.JAS 11):: Coordenador ..;
:lAS 1011 Chefe de Divtsio 14
::lAS 101.1 5upemsor -
·"ROOf: Chefe de S«io :,;
rO·' Chefe de 5e;io ..
0ROOfll Chofede5<do ~,~

:ROALX: StcrellnO AdmlnJSttatl"'O
::RG0F ,. Secretlno AammlStrllUlfO

,

C..,oIRS\

; b~6.n
'lMMOt

:5:92."0'

~ 9T.!.OS·
•. SOI,o-'

.
UANTIDADE DENOMINA ÃO I CODlGO

03 i Coordenador DAS 101.2
04 Cbefe de Divislo DAS 101.1
12 , Suoervisor DAS 10U

, 24 Chefe de Secio GRGOF.I
06 ChefedeSecio FG-3
OS Chefe de Secio GRGOF.U
27 Secretário Administwivo GRGAUXI
OS Secretário Administmivo GRGOF.U

-:RA.'JSfOR.'MÇÃO

'}RO Of:I1
:lAS. 101.1
ORO.Of.1
ORO.AUXI
ORO.AUXI
GRG.AI;X.1I

?A/l.A
DAS. 10 I I

i DAS. 101 I
IORO.CF.II
jORG.AUXI
·ORO.OF.II
·ORO.CF.I

')l;ANTIDADE

02
')4

02
02

';::STOfRSi

~.OOI

'2.:41
0,001

>2.601
,,1,,441

ANEXO n da LeI n.' de de de 1999
TllIai do Ca!p de ConfiaM" F...Com,........ RS 136.654.711

Transformaçio de Cargos de Confiança e Funções Comissionadas

DE PARA
QTlDADE NOME CODlGO QTlDADE NOME CODlGO

02 Suoervisor DAS. !OI.! OI Cbefe de Divislo DAS.lOU
03 Resoonsável GRG.OF.li 03 Suoervisor DAS 10U
04 Chefe de Secão GRG.OF.l 02 Cbefe.de Secão GRG.OF.n
06 Chefe de Setor GRG.AUXn 06 Chefe de Secio GRG.OF.l
02 Sec. Administrar. GRG.AUX! OI Sec. Administrar. GRG.AUX!
02 Seco Administrat GRG.AUX! 01 Seco Adn\inistrar. GRG.OF.n

ANEXO IV
Reestruturaçio da Justiça Federal de Primeiro GrlU

e

Varas da Justiça Federal em Municiplos onde nio fOrlm

criadas Procurldorlas da República

e

7

Criação de Cargos Efetivos da Carreira de Apoio Técnico Administrativo
Lei 0.' 8.628, de 19 de fevereiro de 1993

ANEXO li da Lei 0.' de de de 1999 Procuradorias da República que necessitam ter suas

estruturlS transformadas

I QUANTIDADE I CARGOS DE NIVEL SUPERIOR

13 Técnico Administrativo
33 I Tecmco Processual
04 Técnico de InfolTOanca

UANTIDADE CARGOS DE NIVEL INTERMEDIARIO
52 Assistente Atividade-Fim
16 ' AsslSteDte de Informaoca

! 38 Assistente AtiVIdade-Meio
29 Assistente de Transoone

: 30 Assistente de VilZilincta
04 AsslSteDte de Artesanato
28 Assistente Administrativo

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TinJLON
Da Organitaçio dos Poderes

CAPÍTIJLOl
Do Poder Legislativo

":.1J!OS de !'JIVel 5uoenor

~ t:::mco :o\drl'llnlsttamo

-:-:tmco Processual
";"ecmco de InformatlCll

·':.lSIOli\.$J

SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo
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SUBSEÇÃO III
Das Leis

TITULOn
Dos Ramos do Ministério Público da Uníão

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe-a'qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congress.o
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos TnbunlUS
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
...........................................................................................................................................

CAPÍTULOrv
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO I
Do Ministério Público

Art. 127 - O Ministerio Público é instituição permanente. essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regune
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1° São principias institucionais do Ministerio Público a unídade, a
indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e ~dmini~ativa,
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder LegtSlanvo a ~~ção e
extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso publico de
provas ou de provas e titulos, a política remuneratória e os planos de carrerra; a lei
dispora sobre sua organização e funcionamento.

• § 2' com redação dada pela Emenda ComtituclOnal n' 19. de 04'O~ 1998. . .
§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentana dentro dos limites

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
...........................................................................................................................................

CAPÍTULO I
Qo Ministério Público Federal

SEÇÃO IX
Dos Procuradores da República

An. 70 • Os Procuradores da República serão designados para oficiar junto aos
Juizes Federais e junto aos Tribunais Regionais Eleitorais, onde não tiver sede a
Procuradoria Regional da República

Parágrafo único. A designação de Procurador da República para oficiar em
órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de
atuorização do Conselho Snperior.

MENSAGEM PGR NO 01

Brasília, 12 de maio d~ 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados.
...........................................................................................................................#< .

LEI N° 8.628, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
CARREIRA DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DO MJNIsTÉRlo PúBLICO DA UNIÃo - MPU, E DÁ
OUTRAS PROVID~CIAS.

CAPI1UlOI
Estrutura da Carreira

An. l° - A Carreira de apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
Uníão é constituida pelas categorias funcionais de Técnico, Assistente e Auxiliar.

Cwnprimentmdo-o, tenho a hoor.a de encaminhar a Vossa Excelêllcia, para

apreciaçio do Congresso Nacional, nos tennos do ort. 61, cuptd, combinado com o lut. 127, § r,
da Constituiçio Federol., o lJlel(I) Projeto de Lei, que dispõe sobre a criação e a 1IanSfonnaçio de

ProcurMorías da República em Municípi05, com os respectivos caIEM efetivos e cargos

comiSSionados necessãrios ao seu funcionamento no âmbito do Ministério Público Federal, e dá

outras providências.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa E.xcelência protestos de elevada

estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

~ltv.~CM~
GERALDO BRlNDElRO .

PROCURADOR-GERAL DAREl'UBLlCA

PROJETO DE LEI N2. 920, DE 1999
(Do Sr. Ben.-I1ur Ferreira)

-,

(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI NO 1. 023, DE 1995]

Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para estabelecer corno crime o
trote estudanti1.

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NAS CINCO
REGIÕES, COM A CRIAçÃO DE VARAS FEDERAIS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N° 9.788, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1999

Excelen~.o ~e,;oor i' / í f
~;;~ F~eraf MICHEL TEMER

;~~~41:jd":!te~fNrDeputados

An. 1° - Ficam criadas cem Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau, assim -l/'';
distribuídas' , I' I i I I /. .

I - de~oito Varas na la Região, sendo nove Varas de Execução Fiscal e nove'
Varas Cíveis;

TI - quinze Varas na 2aRegião, sendo oito Varas de Execução Fiscal e sete Varas
Civeis:

m-quarenta Varas na 3a Região, sendo vinte Varas de Execução Fiscal e vinte
Varas Civeis;

IV - quinze Varas na 4a Região, sendo oito Varas de execução Fiscal e sete
Varas Cíveis:

V - doze Varas na 5a Região. sendo seis Varas de Execução Fiscal e seis Varas
Civeis.

Parágraío único. As Varas de que trata este artigo serão implantadas
gradatIVamente, na medida da necessidade do serviço, a critério do respectivo
Tribunal Regional Federal.

o Congresso i\lacionaJ decreta:

LEI COMPLEMENTAR N° 75 DE 20 DE MAIO DE 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS ATRlBUIÇÔES
E O ESTATUTO DO MJNIsTÉRIo PúBLICO DA
UNIÃO.

,e\rt l° O Decreto~lel n" ~ 848. de 7 de dezembro de 1040. passa i1

vigorar acreSCido dos seguintes disposltlvos:

., Art. 146-A As penas do anigo anterior $erão aplicadas em dobro
nos casos de trote eSlUdanul fl''o""R).
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1Il- Não constitui crime o trote estudantil que envolva a pratica de
atividades culturais ou com fins humanitarios" .

..-\rt. ].0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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o trote estudantil constitui prática antiga para recepcionar os novos
estudantes, sendo aceito como nonnal pela sociedade.

Mesmo que do ato não resulte nenhum dano para o calouro,
ressalvados os trotes de natureza cultural ou com objetivos humanitários. aceitos pelos
alunos novatos com alegria e certo orgulho, as atividades de recepção aos calouros acaba
por provocar algum tipo de humilhação ou constrangimento.

o Código Penal Brasileiro prevê no seu artigo 146 o crime de
constrangimento ilegaL tipificado pejo ato de "constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de
resistência. a não fazer o que a lei pennite, ou a fazer o que ela não manda... ".

o presente projeto visa punir os trotes considerados violentos, que
causam constrangimentos aos alunos a eles submetidos. com a aplicação de uma pena
quantificada no dobro da prevista para o constrangimento ilegal que ede detenção de três
meses a um ano, ou multa.

Destaque-se que o crime de constrangimento é subsidiário em relação
a todos os crimes em que o constrangimento é meio ou elemento Dessa forma. a tipificação
do trote estudantil da forma como proposta no presente projeto de lei não impedirá a
aplicação de penalidades para o caso de cometimento de delitos mais graves.

~os ultimos anos tem-se observado uma violência crescente na
prática dos trotes estudantis. com vítimas de lesões corporais de natureza grave. sendo do
conhecimento de todos o vergonhoso. e ainda insolúveL caso de morte por afogamento
,)corrido. recentemente. nas dependências da conceituada L'niversidade de São Paulo.

Por todas as razões acima expostas. apresentamos o presente Projeto
de Lei e contamos com o apoio de nossos eminentes Pares para sua aprovação.

t7! .
Sala das Sessões. em }~ de mala de 1999.

~

'/~~RF~R~~~
. Deputado Federal PT/!vIS



23528 Te~ça-feira 25, DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

-LEGISLACAO CITADA A:-iEXADA PEU
COORDD.-\C..\O DE ESTl"nOS LEGISLA nVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N" 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pçssoa

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

C.-\PITl 'LO VI
'.\" ('rHnes CUlk .1 .herd" ::: Indl\ IdUJ\

SEC:i.u [
Dos Crimes contra a LIberdade Pessoal

- ConstranQlmento l!eQal
,\n. 146 'L\lnslrange~ alguem. mediante \ lolênclU ou grave ameaça.. ou

depOIS de lhe ha\er redUZIdo. por qualquer outro meio. a capaCIdade de reSl'tencla. a
não fazer o que a leI permite. ou a tàzer o que ela não manda'

Pc:na - detendo. de 3 (três I meses a I I um I anü. ou multa.
. -\umento dt' pena
~ 1" \s penas apIJcam-se cumulatIvamente e em dubro. Ljuand..,. para a

exccuç:.l<l do erlme. ,e r~unem mais de três pessoas. ou ha emprego de arma,
: 2' \lcm das p~nas ~ominad~. apIJcam-se as cnITespondentcs J \ IPlêncla.
; 3' 'ào se ('.ll11pret:mkm na d15pOSlçào deste amgo
, - ,J 1l1tef\t:ne:'it1 medIca (lU (Irurglca.. .,em o (on,enl1menlO do paCiente ou

de seu rt:présemanté le~al. :>e Iusl1ticada por Immente pen!;!0 de \ Ida.
II - a LOaçào é\erclda para Impedir sUlcldio.
- \meaça
\n, 147. ;\meaçar alguem. P(l[ palavra.. escnto "U gesto. t'U Ljualquer ..'utro

mew slmboltco. de causar-lhe mal m.JU~ltl e grave·
Pena - detençàll. de 1 (um I a 6 I seis I meses. ou multa
Paragrafo 11l11CO. Somente se procede mediante representação

Maio de 1999
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) -- Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna dar continuidade ao dis
curso iniciado na semana passada em que fiz duras
críticas ao ex-Ministro Mendonça de Sarros - e o
faço porque durante a semana a discussão estron
dou.

Vou encaminhar ao meu partido, o PFL, pro
posta de avaliação para que possamos colaborar
com o Governo neste momento difícil que atravessa
o País.

Neste final de semana, a Folha de S.Paulo
trouxe matéria sobre o desemprego. Segundo afir
mação do economista José Pastore nessa reporta
gem, o Brasil precisará crescer nos próximos anos
mais de 5% ao ano, apenas para absorver a
mão-de-obra nova que entra no mercado de traba
lho. No Brasil, ainda conforme o economista, temos
de acomodar uma massa de 1 milhão e 600 mil pes
soas; quando o PIS cresce 1%, surgem 300 mil no
vos postos de trabalhos em nosso País.

A situação do desemprego é grave. Estamos
passando por uma fase de transição, e o Governo
precisa tomar medidas emergenciais e duras para
minimizar o sofrimento da população.

Faço algumas propostas, duas imediatas. A
primeira que passo a relatar se refere à inflação. Por
menor que seja este ano, criará espaço para que as
contas do setor público melhorem. Isso é natural.
Esta é uma oportunidade que surge por atalhos, in
felizmente não desejados. Mas nem por isso deve
ser deixada de lado. Para tanto, basta que o setor
público - União, Estados e Municípios - proponham
aos seus Legislativos mudança no texto das leis de
orçamento. Essa mudança deve retirar dos Gover
nos toda a flexibilidade para mexer nos Orçamentos.
Deve cancelar as autorizações automáticas para
transferir créditos de uma rubrica para outra, o que
atinge em alguns casos 30% do Orçamento. Deve
eliminar a possibilidade de transferir créditos ilimita
damente para pagar pessoal. Canceladas as flexibi
lidades, seria adicionado um dispositivo às leis de
orçamento. Todo o excesso de arrecadação, cal
culado sobre a arrecadação e as transferências tri
butárias de 1998, deve ser aplicado no serviço ou
na redução da dívida pública. A citação a 1998 se

deve a que em muitos casos o Orçamento foi inchado
nas receitas, como tradicionalmente conhecemos.

Se isso for feito, para uma inflação de 10%, ou
um pouco menos, conforme projeção dos nossos
economistas, e uma recessão de 1,5% do PIS se
eliminaria naturalmente a discussão sobre o peso do
comprometimento de 13% das receitas correntes
nas renegociações que os Estados fizeram de suas
dívidas com a União - aliás, muitos Estados estão
demandando essa receita adicional para cobrir a re
negociação das suas dívidas. Havendo alguma ne·
cessidade intransponível, o setor público deveria
aprová-Ia, justificando essa medida por meio de um
adicional específico à Lei do Orçamento. Medida
como essa dará cobertura aos Executivos em rela
ção às pressões políticas e lhes dará todo o poder
de decidir, já que o Orçamento é matéria de iniciati
va privativa do Executivo.

Então, é muito importante que os Governos
Estaduais, neste grave momento em que não têm
receita para cobrir as suas necessidades na negoci
ação das suas dívidas, consigam aproveitar esse
mecanismo.

Outra questão importante é a do emprego.
Propomos a criação de uma comissão interministeri
ai, com a participação dos Ministros do Orçamento e
Gestão, do Trabalho, da Previdência Social, da Cul
tura, da Saúde, da Educação, dos Transportes e de
representantes do Programa Comunidade Solidária,
do SNDES, da Caixa Econômica Federal, dos ban
cos regionais e das Secretarias de Ação Social
para que apliquemos os recursos, por exemplo, do
FAT, não para reciclagem, mas para efetiva con·
tratação de mão-de-obra para geração de empre
go em nosso País.

Há também algumas medidas imediatas, Sr.
Presidente, que citei em quatro pontos.

Primeiro ponto: propor ao Governo que enca
minhe logo a esta Casa projeto de lei de flexibiliza
ção das relações de trabalho - muito importante. Há
uma cobrança enorme dos pequenos e microempre
sários do nosso País nesse sentido.

Segundo ponto: o PFL deve continuar dando
prioridade à aprovação, até o final do ano, da refor
ma tributária, o que também é fundamental. A cria
ção de uma comissão conjunta do Executivo e do
Judiciário visando à modernização dos procedimen
tos para a cobrança tanto da dívida ativa tributária
quanto da previdenciária. Isso é muito importante.
Temos recursos internacionais para a modernização
desse sistema, recursos do BID e do Banco Mundial.
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Terceiro ponto: a criação também de uma co- da reforma agrária. Dessa maneira, o clima de vio-
missão interministerial para tratar da questão do jo- lência agrava-se exatamente por conta da possibili-
vem, que é fundamental. O jovem que hoje está dade concreta de o Poder Legislativo perder mais
sendo marginalizado, usado para a difusão da vio- um Parlamentar devido a conflitos agrários no Pará.
lência, do vício e das drogas. Os traficantes estão As denúncias contra a construtora C.R.Almei-
usando jovens porque a lei considera estes últimos da tornaram-se públicas através de matéria publica-
inimputáveis. Seria muito importante uma comissão da na revista Veja, edição de 13 de janeiro deste
para tratar com carinho a questão do jovem. ano, sob o título "O Maior Latifúndio do Mundo".

Quarto e último ponto: o Executivo deve propor Anteriormente, o caso já era de conhecimento do
ao Programa Comu,nidade Solidária a integração de Presidente Fernando Henrique Cardoso, por inter-
todas as experiências relacionadas ao apoio à mu- médio de carta enviada pelo Vereador Eduardo Mo-
Iher chefe de família, de forma a disponibilizá-Ias desto, do PPS de Altamira, que informou a S. Ex"
para Estados e Municípios. É aqui que se encontra sobre o caso, em 12 de novembro de 1998.
importante foco da evasão escolar e da marginaliza- O Deputado Cláudio Almeida, Líder do PPS,
ção. ao assumir o mandato parlamentar, propôs uma

Então, Sr. Presidente, são essas as minhas sessão especial para discutir o assunto com os de-
considerações. Agradeço a V.ExA a atenção. mais Deputados. A partir de então, o Parlamentar

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro- recebeu diversos documentos enviados por órgãos
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e públicos e por pessoas prejudicadas pelas ações da
Srs. Deputados, infelizmente, no final do milênio ain- empresa, que comprovavam a veracidade de parte
da temos, na condição de representante do Parla- das denúncias, apontavam novos indícios e acres-
mento brasileiro, de usar a tribuna desta Casa para centavam informações relevantes sobre o maior sa-
denunciar a ação nefasta de grilagem no País. E o que de propriedade pública de que se tem conheci-
faço denunciando o clima de insegurança que está mento na história do País.
acontecendo no Estado do Pará após a instituição De acordo com as denúncias da Veja e doeu-
de uma Comissão de Inquérito para apurar denúnci- mentos que chegaram ao conhecimento do Deputado,
as de grilagem de terras, trabalho escravo, assassi- o Grupo C.R.Almeida tinha ''testas-de-ferro" que agi-
nato com ocultação de cadáveres e outras irregulari- am no Município de Altamira com uma aparência de
dades que comprometem, segundo denúncias, a legalidade, no ano de 1994. Dessa forma, o grupo
Construtora C.R.Almeida, de propriedade do empre- "adquiriu" 4 milhões e 700 mil hectares de terras por
iteiro Cecílio do Rego Almeida. meio de documentos forjados, sob diversas formas,

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta denúncia no Cartório Moreira de Registro de Imóveis de Alta-
é para alertar as autoridades do País, principalmen- mira. De posse dos documentos da área pretendida,
te o Ministro da Justiça, Renan Calheiros, sobre a a construtora deu início a uma série de ações crimi-
integridade física dos integrantes da CPI da Grila- nosas com o objetivo de afastar e eliminar da área
gem, da Assembléia Legislativa, principalmente no as pessoas que ali viviam e trabalhavam, inclusive
que diz respeito ao seu Relator, Deputado Cláudio comunidades indígenas.
Almeida, do PPS, que foi ameaçado de morte, bem O Instituto de Terras do Pará, órgão responsá-
como dos sucessivos telefonemas na tentativa de vel pela política fundiária no Estado, ajuizou em
intimidar e sustar as investigações da Comissão. agosto de 1996 uma ação de nulidade e cancela-
Essa ação intimidatória, direcionada para o Parla- mento de matrículas, na qual requeria à Justiça a
mentar e sua família, criou um clima de intranqüili- anulação dos títulos que pretensamente davam o di-
dade absoluta no Estado. reito de propriedade das terras à indústria Comércio

Aproveito para alertar que a ameaça sofrida e Navegação do Xingu Ltda., constituída com parti-
pelo Deputado Estadual Cláudio Almeida agitou o cipação societária da Rondon Agropecuária Ltda.,
Plenário da Assembléia Legislativa paraense, que já de propriedade de familiares do empreiteiro, e Ro-
colocou seguranças à disposição do Líder do PPS, berto Beltrão de Almeida, irmão do empreiteiro Cecí-
fato altamente preocupante, pois aquele Estado vive Iio do Rego Almeida.
um estado absoluto de insegurança, haja vista que Para apurar as denúncias de grilagem dos 4,7
recentemente foram assassinados dois Deputados milhões de hectares de pura floresta amazônica (ter-
Estaduais envolvidos na luta em defesa da terra e ras de domínio público), trabalho escravo, assassi-
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natos com ocultação de cadáveres de trabalhado- toridade do cargo que exerce e o conhecimento de
res, remoção de comunidades indígenas de seus 10- uma longa experiência no ramo, que o País não
cais originais, utilização de mão-de-obra indígena pode mais conviver com tais disparidades de trata-
para fins militares e formação de milícia privada, en- mento em matéria tributária e fiscal, privilegiando
tre outras denúncias, foi constituída a Comissão uns poucos em detrimento da grande maioria dos
Parlamentar de Inquérito, da Assembléia Legislativa contribuintes que recolhem pontualmente e com difi-
do Estado do Pará. culdade os seus impostos.

Sr. Presidente, aproveito o momento para soli- Nunca se sentiu tão forte o clamor da socieda-
citar à Mesa que, em nome desta Casa, encaminhe de por uma reforma tributária capaz de corrigir tais
ao Ministro Renan Calheiros solicitação para que dê distorções.
segurança total ao Relator dessa Comissão Parla- É preciso transformar em projeto de lei, urgen-
mentar de Inquérito da Assembléia Legislativa do temente, as sugestões oferecidas pelo Secretário da
Pará, um Parlamentar do PPS, diante da ameaça de Receita Federal, convocando os técnicos em maté-
assassinato que está sofrendo. ria tributária e fiscal para que, por iniciativa do Exe-

Muito obrigado. cutivo, com a participação do Congresso Nacional,
se ponha termo a essa verdadeira orgia fiscal, que

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - se. Pro- empresta caráter de legitimidade a atitudes e com-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e portamentos próprios daqueles que praticam a so-
Srs. Deputados, ainda repercute no Congresso Na- negação de tributos.
cional o depoimento prestado pelo Sr. Secretário da
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, junto à CPI O Congresso Nacional, Sr. Presidente, Sras e
dos Bancos. Srs. Deputados, não pode mostrar-se conivente com

a inércia do Legislativo e com as autoridades do Go-
Segundo suas declarações, 42% das 66 maio- vemo encarregadas da área econômica, sob pena

res instituições financeiras do País não pagaram de amanhã ser responsabilizado pela falta de inicia-
Imposto de Renda no exercício de 1997. tiva e de vontade política de mudar essa vergonho-

As 500 maiores empresas do Brasil, da mes- sa situação.
ma forma que os bancos, deixaram de recolher A Câmara dos Deputados, pelo desejo tornado
Imposto de Renda e, de idêntica isenção, benefici- público do seu Presidente, Deputado Michel Temer,
am-se todos os investidores estrangeiros que apli- reabriu o amplo debate sobre a reforma tributária,
cam dinheiro no País. Convém esclarecer que, nes- cujos trabalhos vêm sendo habilmente conduzidos
te último caso, 45% dos recursos externos são de pelo experiente Deputado Germano Rigotto.
brasileiros que reinvestem para, usufruindo de bene- É preciso avançar, modernizar, para dotar o País
fícios fiscais, tornarem ainda mais rentáveis suas

de uma estrutura tributária e fiscal condizente comaplicações financeiras.
uma política transparente de arrecadação de tributos,

Enquanto o assalariado, Sr. Presidente, Sras e capaz de propiciar os investimentos acalentados por
Srs. Deputados, se submete mensalmente aos des- uma sociedade que deseja reduzir drasticamente o
contos do Imposto de Renda, minguando ainda fosso de desigualdades que'tem promovido o desem-
mais os ganhos auferidos por meio de seu trabalho prego, a fome e a violência, indiscriminadamente.
diário, os grandes empresários e os mais espertos Tão importante quanto a Lei de Responsabili-
utilizam-se de artifícios da legislação vigentE~ para dade Fiscal, que pretende regular o art. 163, incisos
justificar o não-pagamento desse imposto, protegi- I a IV, da Constituição Federal, estabelecendo prin-
dos pelo mecanismo jurídico-tributário da elisão fis- cípios, normas e regras de um regime de gestão fis-
cal. cal responsável a ser observado pelos três Poderes

O princípio universal da distribuição de renda, da União, dos Estados e dos Municípios, desponta
destacado em todos os programas dos partidos polí- agora o encaminhamento de um conjunto de medi-
ticos, recomenda que à União compete cobrar mais das consubstanciadas em projetos de lei que reduza
impostos dos afortunados, para construir uma socie- ao máximo a figura da elisão fiscal, somente oponí-
dade mais justa em favor dos mais pobres e margi- vel em casos e circunstâncias de reconhecida ex-
nalizados. cepcionalidade.

Dos vários tópicos abordados no seu depoi- Não desejo, Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
mento, recomenda o Dr. Everardo Maciel, com a au- tados, incluir-me entre aqueles Parlamentares que,
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pela inércia e comodismo, preferem preservar privi
légios de minorias opulentas ou hábeis no exercício
de benefícios de impatriótica legislação em prejuízo
dos que apostam na justiça fiscal e, sobretudo,
acreditam nas conseqüências sociais de uma ina
diável reforma tributária.

Muito obrigado.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, em meu pronunciamento, faço refe
rência à Semana da Luta Antimanicomial e à pre
venção das doenças mentais em nosso País, o que
é muito importante para evitarmos problemas como
a violência e os tóxicos, por exemplo.

Em nosso País, muito pouco se tem feito
quanto à prevenção das doenças mentais. O conce
ito que fazemos sobre a questão pouco se afasta do
conceito medieval de tratamentos em manicômios,
sem qualquer condição de separação das doenças
psicóticas, de acordo com a sua diferenciação diag
nóstica.

O que se sabe até hoje é que milhões de bra
sileiros apresentam quadros psicóticos declarados e
em via de agravamento, não encontrando qualquer
apoio de saúde mental nos programas do Governo.

A nosso ver, há necessidade de se promove
rem campanhas de conscientização em massa, prin
cipalmente no início das enfermidades, esclarecen
do os fatores predisponentes e hereditários em tem
po, para que se possa abortar qualquer tendência
às enfermidades mentais, muitas' delas' primárias e
secundárias, ligadas a tóxico e álcool.

No sentido da prevenção, poderíamos pensar
muito bem na grande quantidade de psicólogos for
mados nas escolas de nível superior do País que
estão em busca de melhores dias; poucos têm tido
oportunidade de exercer a profissão. Quantos des
ses jovens poderiam, mediante concurso público,
engajar-se na luta da prevenção de doenças menta
is, ocupando função de orientador nas escolas de
todos os graus, ministrando palestras, cursos e tes
tes e mesmo detectando casos iniciais de perturba
ções psicóticas nos jovens, que ultimamente temos
visto praticar crimes hediondos em meio a seus pró
prios colegas?

Será que por meio de uma ação sistemática de
psicólogos escolares não se teria, nesses e em ou
tros casos, a oportunidade de se prever tais atos
que envergonham a educação familiar e escolar de
países supostamente desenvolvidos?
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Sr. Presidente, não sou contra o fechamento
_de manicômips, qüe~se. constituem em verdadeIros
depósitos de pacientes psiquiátricos, mas é certo
que nenhum hospital psiquiátrico público digno de
nota foi construído neste País desde a década de
50. Também não sou contra o Plano de Assistência
à Desospitalização, que o Ministério da Saúde está
implantando, esperando, com isso, promover a res
socialização e a reinserção familiar de pacientes in
ternados, mas é preciso que se saiba o que tem su
cedido com esses pacientes ao longo dos anos,
após o início dessa desospitalização.

A maioria dos entendidos no assunto é de
acordo que "é preciso antes implantar as alternati
vas assistenciais para depois fechar os hospitais",
para não acontecer o que está ocorrendo atualmen
te, pela ineficácia dessas propostas executadas pre
cipitadamente e sem prévia atenção, com o fecha
mento de vários hospitais psiquiátricos públicos e
privados em diversos Estados da União. Isso acar
reta, como conseqüência, grande quantidade de do
entes mentais desabrigados.

Estatísticas apontam que até 50% dos desabri
gados nas grandes cidades são doentes mentais.
Cada vez mais esses pacientes, que se constituem
em casos novos, poderiam ser atendidos em ampla
rede de hospitais psiquiátricos bem equipados.

A Organização Mundial de Saúde recomenda
que sejam mantidas as opções de residência hospi
talar para pacientes que necessitem de cuidados
excessivos de alta qualidade e sugere que não se
fechem os hospitais psiquiátricos enquanto alternati
vas não estiverem implantadas na comunidade.

O próprio conceito de hospital psiquiátrico pre
cisa ser reformado. Não se justifica mais internar em
um mesmo espaço portadores de uma gama de psi
copatologias. É estressante, antiterapêutico e impro
dutivo forçar o convívio de pessoas, por exemplo,
em grave depressão com outros graves delirantes,
maníacos ou mesmo anoréticos.

Em nosso País boa possibilidade seria delegar a
alguns hospitais gerais, na cidade e no interior, a res
ponsabilidade por unidades psiquiátricas especializa
das (ou mesmo pequenas enfermarias nos hospitais
gerais públicos e privados conveniados), com a finali
dade do tratamento da crise psicótica primária aguda
ou secundária, ao álcool e drogas, enquanto o pacien
te não fosse deslocado para hospital psiquiátrico, a fim
de se submeter à orientação terapêutica.

Nesse caso, nenhum hospital geral de porte
médio poderia abrigar todos os serviços psiquiátri-
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cos de forma eficient~.e, competente, exceto trans:
formando-se em hospital psiquiátrico

Para concluir, Sr. Presidente, volto a insistir na
questão da prevenção de doenças mentais, nelas
incluindo como tem sido usado na mídia, qualquer
desvio d~ comportamento, desde abuso de álcool e
drogas até quadros psicóticos - embora estud~s

epidemiológicos feitos na Alemanha em 1982 nao
comprovassem o excesso de doentes mentais entre
os criminosos e violentos, quando comparados à po
pulação geral.

Em verdade, todos os estudos apontam tam
bém para outros fatores associados à violência, en
tre eles, o abuso de substâncias tóxicas (álcool e
drogas) e a presença do transtorno de personalida
de anti-social.

Com relação a esse último fator - personalida
de anti-social - não temos dúvida de que merece
desvelada atenção quanto à identificação, mesmo
nas escolas, por meio de consultas, testes psicológi
cos para detectar transtornos de personalidade an
ti-social predisponentes para atos contra a socieda
de: indiferenças pelos sentimentos alheios, desres
peito por normas sociais, incapacidade de manter
relacionamentos etc.

Quando se fala em associar doença mental
com violência é bom que não se estigmatize tal con
ceito com a intensidade que tem sido noticiada pela
mídia, pois não tem base real e tem gerado precon
ceito contra as pessoas portadoras de distúrbios
mentais.

O indivíduo psicótico pode se tornar agressivo
se estiver alcoolizado, igualmente ao não-psicótico.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, em re
sumo, pretendemos neste pronunciamento sensibili
zar o Governo e a sociedade civil organizada no
sentido de se voltarem decididamente para a pre
venção das doenças mentais.

Muito obrigado.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTS -- AL.) 
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, no dia 16 de
março de 1999 encaminhei carta a S. Ex"', o Sr. Pre
sidente da República, nos seguintes termos:

Hoje, 16 de março de 1999, comple
tam-se três meses do assassinato da Depu
tada Ceci Cunha. Crime brutal e selvagem.

Serei breve, Senhor Presidente; por
que gostaria que Vossa Excelência lesse e
refletisse sobre esta sugestão.

Existe em Arapiraca, Alagoas, onde
Vossa Excelência já esteve por duas vezes,
a carcaça (fotos anexas) de um Hospital
que se projetou para região, objetivando
atender às emergências de cerca de 30 a
40 dos 101 Municípios alagoanos, entre
eles, os mais distantes da Capital.

Destaca-se que em Alagoas, em Ma
ceió, existe apenas um Hospital de Emer
gências - Pronto Socorro - funcionando à
base do "Deus nos Acuda!"

Peço a Vossa Excelência que determi
ne um levantamento completo e realista so
bre:

a) necessidade da construção do Hos
pital de Emergência de Arapiraca;

b) projetos, custos, licitação, prazos
etc.;

c) tipo de colaboração e apoio da San
cada Federal de Alagoas para que o Hospi
tal venha a ser realidade num tempo hábil,
mercê da situação crítica dos dias atuais. E
que, se construído, esse Hospital venha a
ter o nome da médica Ceci Cunha, imolada
no auge de sua carreira política.

Certo da atenção à idéia e do respeito
à memória da Deputada, cumprimento Vos
sa Excelência.

Como não recebi qualquer resposta, acredito
pia e sinceramente no excesso de afazeres, tarefas,
atribuições e trabalho das assessorias do Sr. Presi
dente da República.

Mesmo assim, recebi de outras fontes as se
guintes informações para serem checadas e conferi
das por quem autoridade e interesse tiver:

1) Os documentos, plantas e informações rela
cionados às obras da unidade de emergência de
Arapiraca encontram-se na Prefeitura daquele Muni
cípio. Lá estão e podem ser requisitados pela Presi
dência da República os seguintes documentos:

a - processo Iicitatório;

b - orçamento detalhado;

c - 136 plantas de engenharia;

d - ordem de serviço;

e - medição de serviços executados;

f - prestação de contas dos convênios firma
dos; e

9 - ordem de paralisação das obras emitida no
dia 28 de abril de 1994.
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2 - Foi iniciada a construção de três blocos O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pro-
dos oito projetados. O primeiro está na primeira laje, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sf1S e
e as fundações de outros dois estão prontas. Isto re- Srs. Deputados, antes de abordar o tema central de
presenta um total de 9% das obras previstas. meu pronunciamento, que será a renda mínima

3 _ No INSS e na Fundação Nacional de Saúde proporcionada aos brasileiros pelo INSS, quero dizer
encontram-se - é o que afirmaram a este Deputado _ que a crise econômica por que passamos, apesar de

inspirar cuidados, apesar de grave, haverá de ser ven-
cópias de todos os projetos, licitações, prestação de cida pela obstinaça-o do Presidente Fernando Henri-
contas dos convênios realizados e outros documen-
tos. Esses órgãos federais dispõem ainda de relató- que e pelo destino vitorioso do povo brasileiro.
rio de viabilidade técnica. O cálculo da taxa de desemprego, por exem-

Consta que esse relatório, Sr. Presidente, Sras pio, usa uma metodologia claramente equivocada.
e Srs. Deputados, definiu pela implantação de dois O Dieese considera o emprego informal como "de-
hospitais no Estado de Alagoas. Um, em Maceió, semprego oculto", e inclui crianças de 10 a 14 anos
concluído recentemente, foi transformado em sede em seus cálculos, a exemplo do IBGE, cujo índice é
do Tribunal da Justiça Federal do Estado. Situa-se o oficial. Além dessas distorções, há que se consi-
no bairro de Serraria e é hoje o edifício mais bonito derar que o universo pesquisado restringe-se, na
e imponente do Estado. maior parte das vezes, às áreas metropolitanas, ou

ao' ABC, em São Paulo. Ora, é sabido que nessas
Assim, do programa inicial elaborado há al- regiões as taxas são as mais altas do País, em de-

guns anos, que previa meia dúzia de hospitais regi- corrência da desconcentração industrial e interiori-
onais para Alagoas, resta apenas um hospital inaca- zação da economia brasileira. É errado usar os índi-
bado em Arapiraca. ces de uma região industrial, sob certos aspectos

Daí, Sr. Presidente, segmentos da sociedade em reflexo como o ABC, para avaliar a situação do
civil de Alagoas começaram na última semana movi- Brasil como um todo. Estados como Tocantins ou
mento de apelo ao Presidente da República, no sen- Ceará estão com a economia a todo vapor, embora
tido de que seja concluído o Hospital de Arapiraca - a mídia nacional não lhes esteja conferindo o desta-
ao qual, numa justa homenagem, pretendem dar o que merecido.
nome de Ceci Cunha, mãe, médica e Deputada, tru- Feitas estas considerações, volto a discorrer _
cidada no dia 16 de dezembro de 1998. é um segundo discurso sobre o tema - sobre a dis-

É possível que agora as assessorias da Presi- tribuição de renda p~opiciada pelo INSS, em escala
dência da República digam e façam algo. Hoje mes- notável.
mo este Deputado, na condição de voluntário, ade- Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, se for-
sista e entusiasta do movimento, protocolará pedido mos considerar a ajuda previdenciária dada aos bra-
e uma série de fotos no Protocolo-Geral da Presi- sileiros que nunca contribuíram com o sistema, che-
dência da República, situado no térreo do anexo do garemos à conclusão de que o Brasil tem um dos
Palácio do Planalto. maiores programas de renda mínima do mundo,

Lá e cá, esperanças há. atingindo quase 8 milhões de pessoas.

Por enquanto aguardamos, na confiança de Refiro-me aos mais de 6 milhões de aposenta-
que o Presidente da República e seus assessores dos rurais, cuja contribuição ao INSS é apenas sim-
olhem esse assunto sob duas vertentes, ambas no bólica; aos 950 mil remanescentes da antiga Renda
mesmo patamar de respeito, consideração e soli- Mensal Vitalícia; aos 860 mil idosos e aos portado-
dariedade. A primeira é a respeito da necessidade res de deficiência, estes últimos recentemente inclu-
de todo o Estado de Alagoas do hospital em Arapi- ídos na folha de benefícios e custeados diretamente
raca; a segunda, Sr. Presidente da República, re- pelo Tesouro.
fere-se à Deputada Ceci Cunha, amiga de V. Ex.!! A população total dos brasileiros beneficiados
do PSDB, solidária e companheira, que foi assas- pela Previdência Social, 18,3 milhões de pessoas, é
sinada brutalmente nas vésperas do Natal do ano um contingente seis vezes maior que a população
passado. de Uruguai ou de Cuba, representando mais da me-

Sr. Presidente, preste uma homenagem à sua tade da população da Argentina.
amiga. Os pagamentos dos benefícios relativos aos

Muito obrigado. trabalhadores do setor privado chegam a represen-
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o SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr<lS e
Srs. ,Deputados, ocupo a tribuna na tarde de hoje
para, com o maior prazer, registrar os 42 anos de
emancipação político-administrativa do Município de
Groaíras, no meu Estado, transcorrido ontem. Uma
vasta programação assinalou as comemorações do
importante acontecimento.

Com particular alegria, participei de todos os
eventos que marcaram o aniversário do Município,
com especial-destaque para a inauguração do Colé
gio Agrícola Nossa Senhora do Rosário que, sem
dúvida alguma, impulsionará o desenvolvimento do
ensino local, além de atender a uma velha aspira
ção da comunidade. Merecem igual referência a ins
talação da rede de energia elétrica na zona rural, a
inauguração do estádio de futebol e a ampliação do
Hospital Municipal.

São melhoramentos que dão nova feição a
~roaíras,. cuj~ in.discutível progresso que hoje expe
nmenta e, pnnclpalmente, creditado ao dinamismo
do Prefeito Joaquim Guimarães Neto e do seu Vice
Gilberto Feijão, sem esquecer a relevante contribui~
ção dos Vereadores.

Hoje, Sr. Presidente, sr<lS e Srs. Deputados
Groaíras, que tenho a honra de representar nest~
Casa, vive um clima de prosperidade e bem-estar
social. A sua ordeira população recebe de todo o
Ceará as merecidas homenagens pelo decurso de
tão grato episódio, o que revela o alto grau de de
senvolvimento que o Município vem alcançando ao
longo dos anos.

Congratulo-me, neste instante, com o povo e
autoridades de Groaíras pela celebração do signifi
cativo evento, na certeza de que o seu crescimento
é a melhor prova do trabalho e da dedicação de
seus filhos.

Durante o discurso do Sr. Ubiratan
Aguiar, o Sr. Nelson Trad, 2!J Secretário de
ixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Rodrigo Maia, § 29 do art. 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pas
sa-se ao

v-GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra a Sra. Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, sr<lS e Srs. Deputados, companheiros e
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tar 13% do PIB de Estados como a Paraíba ou o Pi
auí, sendo propulsores significativos do comércio e
da economia de muitos outros Estàdos.

Por todo o Brasil, muitas cidades do interior
têm seus dias de maior movimento logo após o pa
gamento dos proventos de aposentados e pensio
nistas do INSS, nunca inferiores ao salário mínimo.
Mesmo a economia baseada no crédito depende,
consideravelmente, dos aposentados, cujos rendi
mentos têm sua continuidade garantida pelo Gover
no Federal.

O valor médio dos benefícios aumentou 35%
em termos reais no período entre 1995 e 1998, ele
vando-se de R$187,00 para R$252,00, graças à po
lítica governamental de conceder aumento de 101%
ao piso previdenciário, enquanto que a inflação me
dida pelo INPC, entre julho de 1994 e dezembro de
1998, não passou dos 58%.

Na maioria absoluta dos Municípios brasileiros,
a massa de benefícios concedidos pelo INSS é su
perior às quotas-parte do Fundo de Participação dos
Municípios, o FPM. Isso ocorre em dois terços dos
Municípios paulistas, por exemplo.

Enquanto a redistribuição fiscal, porém, aquela
representada pelo FPM, vai para a máquina munici
pal, a Previdência remunera diretamente os cida
dãos, geralmente os mais velhos, que em vez de se
tornarem um fardo para a família, tornam-se muitas
vezes os únicos a ter a garantia de renda mensal
fixa.

Assim que o INSS estiver funcionando dE~ uma
forma mais sustentável, sem déficits e com mais efi
ciência, poderemos pensar mais concretamente na
expansão do salário-desemprego e em outros me
canismos garantidores de renda mínima.

Todos sabemos, Sr. Presidente, que um dos
principais problemas brasileiros é a má distribuição
da renda nacional. O que parecem ignorar, porém, é
que prometer benefícios, sem indicar como elE~s se
rão custeados, não é fazer justiça social, mas popu
lismo irresponsável.

O PSDB, e seus aliados em seus anos de Go
verno, tem feito o possível para garantir a solidez
dos benefícios concedidos à população de renda
mais baixa. A elevação em 101 % do piso previden
ciário é apenas um dos exemplos. Evidentemente,
muito ainda pode ser feito - e será feito - sompre
da forma segura que tem caracterizado o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Era o que tinha a dizer.
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companheiras, o que me traz à tribuna é assunto pécies de peixes na Amazônia, toda a Europa abri-o
que considero da mais extrema gravidade. Apesar ga somente 200 espécies..
de estrito à região amazônica, penso que deve preocu- Então, quando falamos de Amazôn.ia .:...;.. volto a
par não apenas Parlamentares e o Poder Executivo, repetir -, estamos falando da região mais rica do
mas todos os cidadãos brasileiros, pela importância País. Apesar de viver tantos problemas relacionados
da região para todo País. ao desmatamento e à biopirataria, no nosso enten-

Todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que dimento, podemos dizer que a questão da grilagem,
se preocupam com nossa soberania e, principal- da aquisição ilegal de terras é a origem de todos as
mente, que buscam integração regional e desenvol- outras dificuldades.
vimento nacional equilibrados para os povos, para É exatamente este o objetivo do meu pronun-
os brasileiros de todas- as regiões do nosso grande ciamento: procurar mostrar a esta Casa, aos cole-
Brasil, devem pensar no tema. gas Deputados, como as terras brasileiras na

Sr. Presidente, hoje vou não apenas falar, Amazônia vêm sendo saqueadas por meio de
mas denunciar a prática criminosa que vem to- ações criminosas de desmatamento e de biopira-
mando conta da Amazônia. Refiro-me, Srs Depu- taria. Grande parte das terras da Amazônia - no
tados, companheiras e companheiros, à grilagem Amazonas, no Pará, em Roraima, enfim, em todos
ou à .lqUisição de posses ilegais de terras em to- os Estados da região - está sendo objeto de grUa-
dos os Estados da região, envolvendo grupos na- gem, de apropriação indevida por parte de grupos
cionais e até, principalmente, estrangeiros, mui- inescrupulosos.
tos atuando de forma aberta, outros de forma As denúncias de grilagem, Sr. Presidente,
clandestina, na exploração da madeira sem qual- Sras. e Srs. Deputados, são feitas freqüentemente
quer permissão dos órgãos competentes. Esses por trabalhadores rurais, pesquisadores e Parlamen-
grupos atuam não somente devastando nossa tares e têm ocupado espaço considerável nos veí-
rica e belíssima floresta, mas também retirando culos de comunicação de todo o País e do mundo,
predatoriamente recursos naturais, além de ma- além de estarem sendo constatadas também por ór-
deiras nobres, destruindo de forma criminosa e gãos governamentais, como o Ibama e o lncra.
condenável a riquíssima biodiversidade que exis- Mas isso não chega nem mesmo a inibir práticas
te na região. iiegais, que vão desde a falsificação de documentos e

E quando falamos em Amazônia, Sr. Presiden- registros fraudulentos de propriedade de terras devo-
te, nunca é demais lembrarmos de alguns dados da lutas, passando por exploração de nossa rica biodiver-
nossa terra que a apontam como uma das mais ri- sidade, chegando até a prática de trabalho escravo e
cas do planeta, mas que, contraditoriamente, abriga extração ilegal de nossas madeiras nobres.
no seu seio população extremamente carente, que O grave é que nos casos de grilagem e aquisi-
vive inúmeras dificuldades. ções ilegais de grandes extensões de terras na

. A região amazônica representa 61 % do terr;- Amazônia aparecem sempre como envolvidos agen-
tório nacional, um terço das florestas tropicais e tes públicos de vários Estados da região. São tabe-
mais de 30% da biodiversidade do planeta. Iiães, advogados, peritos, agentes públicos, enfim,

Não podemos entender apenas como mero todo um aparato que vem favorecendo grupos ines-
chavão ou discurso repetido a abordagem dos crupulosos, que enriquecem às custas do Erário e
que se referem à Amazônia, insistindo em falar em detrimento da preservação ambiental.
que nessa região, que compõe a maior parte do A biodiversidade, conforme já disse, uma das
território nacional, encontra-se a mais rica biodi- principais riquezas naturais de nossa época, da qual
versidade do planeta. Lá existem 5 a 30 milhões o País é um dos principais detentores mundiais, tem
de plantas, a maioria das quais sequer ainda sido fortemente ameaçada por essa prática crimino-
identificadas cientificamente. Temos aproximada- sa. Esses fatos nos levam a discordar dos que fa-
mente 324 espécies de mamíferos, muitos cor- zem enorme alvoroço, e somente isso, em torno do
rendo risco de extinção. Temos em torno de 2,5 a desmatamento acelerado da região, sem, no entan-
3 mil espécies de peixes, que vivem na maior ba- to, Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros e
cia hidrográfica, ou seja, na maior região de água companheiras, denunciar a responsabilidade capital
doce do País. Apenas para fazer uma compara- das grandes empresas exportadoras de madeira,
ção, enquanto temos aproximadamente 3 mil es- em sua maioria empresas multinacionais. Assim
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como não questionam a propriedade da terra que
nós, e o Brasil inteiro, sabemos se tratar de terras
adquiridas em grande parte por mecanismos fraudu
lentos e ilegais.

São muitas as denúncias, comprovadas por ór
gãos governamentais, de aquisição ilegal e de grila
gem das terras. Não podemos citar aqui todos os
casos, mas mencionarei alguns para demonstrar de
forma clara como a Amazônia vem sendo ocupada
ilegalmente.

E começo exatamente pelo meu Estado, o
Amazonas. Relatório divulgado recentemento pelo
INCRA denuncia que 12% do total das terras do
Amazonas, aproximadamente 190 mil quilômetros
quadrados ou 19 milhões de hectares, equivalentes
a duas vezes o tamanho de Portugal, foram griladas
com o apoio ou a participação de tabeliães, juízes e
funcionários de órgãos públicos em vários Municípi
os do Estado como, por exemplo, Boca do Acre, Lá
brea, Borba, Novo Aripuanã, Carauari, Manacapuru,
Canutama, Tapauá e Parintins. São aproximada
mente, Srs. Deputados, Deputado Jorge Costa,
membro da bancada do Estado do Pará, setenta
processos irregulares, apenas aqueles já detecta
dos pelo INCRA, envolvendo vários Munic:ípios,
mas principalmente esses que acabo de citar. E
uma das fraudes, para que tenhamos uma idéia
das irregularidades, dos desmandos que estão
acontecendo na titulação de terras no Ama2:onas,
foi feita da seguinte forma: uma propriedade de 50
mil hectares, na hora do registro em cartório,
como num passe de mágica, tornou-se superior a
202 mil hectares, ou seja, uma pessoa que se di
zia proprietária de 50 mil hectares, de uma hora
para outra, apenas com uma visita ao cartório,
passou a ter 202 mil hectares.

Esses títulos de terra adquiridos de forma frau
dulenta são utilizados para venda a terceiros. São 
pasmem! - oferecidos ao Incra para desapropria
ção, a título de reforma agrária, ou até mesmo ofe
recidos em troca de dívidas para com o INSS.
Empresas - muitas estrangeiras e outras nacionais
- grilam terras, vendem-nas a terceiros, ofere
cem-nas ao Incra para desapropriação ou vão mais
além: oferecem ao INSS para abatimento de suas
dívidas. Vejam a que ponto chegaram os deBman
dos na região amazônica, particularmente no Esta
do do Amazonas.

Sr. Presidente, essas denúncias gravíssimas,
conforme já disse, foram encaminhadas pelo Incra ao
Ministério Público Federal, ao Ministério Público

Estadual e à Polícia Federal para que cada uma
dessas instituições instaure <?s respectivos inquéri
tos.

Tenho em minhas mãos um exemplar do jornal
A Crítica de ontem, domingo, dia 23 de maio, que
traz uma longa matéria a respeito dessa ocupação,
dessa apropriação ilegal e indevida de terras na
Amazônia.

Antes de conceder o aparte a V. Exã, Deputado
Jorge Costa, gostaria de analisar alguns trechos da
entrevista concedida ao referido jornal pelo Superin
tendente do Incra no Estado do Amazonas, Sr. Jor
ge Tarso, a respeito dessas irregularidades que, vol
to a repetir, hoje não são mais denúncias de pesqui
sadores, de trabalhadores rurais ou dos povos indí
genas, são fatos comprovados inclusive por órgãos
públicos como o INCRA, a Superintendência do
Amazonas e de vários outros Estados da região.

Diz o Superintendente do Amazonas, ao jornal
A Crítica de ontem, que nenhum dos latifúndios c:ue
constam da lista das 100 maiores propriedades foi
titulado pelo órgão; diz também não ter conhecimen
to de títulos de terra acima de 10 mil hectares, ou
seja, 100 quilômetros quadrados, expedidos pelo
Incra. Quer dizer, o Incra não expediu nenhum título
dessas 100 glebas de terra da região cujos proprie
tários se dizem seus detentores legais. Diz ainda
mais, em outro trecho da entrevista, que os maiores
problemas, não apenas no Amazonas, mas na Ama
zônia como um todo, são a desorganização fundiá
ria e a grilagem da terra. Diz que a situação fundiá
ria do Amazonas é preocupante, muitos dos títulos
das grandes, médias e pequenas propriedades po
dem ser falsos.

Vejam que não se trata de uma denúncia de
um sindicalista, mas de um membro do Poder Exe
cutivo, que diz, inclusive, que os títulos, mesmos de
médios e pequenos proprietários, podem ser falsos,
pois foram titulados pelo Municípios em cima de ter
ras do INCRA, ou pelo Governo do Estado, em cima
de terras da União, o que não é legal. Alguns títulos,
inclusive, segundo o próprio Superintendente do
INCRA no Estado do Amazonas, foram forjados nos
próprios cartórios das comarcas dos Municípios.

O Sr. Jorge Costa - V. Exi!. me concede um
aparte?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Tem V.
Exª o aparte.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputada, hon
ra-me aparteá-Ia, porque sei da sua competência e
do trabalho que vem desenvolvendo como Paria-
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mentar da nossa Amazônia. Compartilho de todas Casa não pode_ lJlanter-se passiva, calada, diante
as suas assertivas e considerações sobre o que de denúnoias tãe sérias e graves, que dizem respei-
vem acontecendo em nosso País. Como Deputado to ao patrimônio público não só dos amazônidas,
da Amazônia, espantam-me as impunidades que mas de todo o povo brasileiro.
acontecem em todos os Governos da Nova e da Ve- Quero dizer a V. Ex!! que tenho um atributo
lha República. Não há Governo que dê cabo dessas que não considero tê-lo apenas por ser jovem, mas
irregularidades que ocorrem em todo o território na- pela garra e disposição de luta que tenho e sei que
cional envolvendo o desmatamento descontrolado, V. Ex! tem também. Não podemos achar, porque as
o assoreamento dos rios, o desflorestamento. Nota- coisas não mudam, ou se mudam, mudam muito
mos que não há qualquer norma para impedir esse lentamente, que não vale a pena brigar por essas
desmatamento acelerado da nossa grande Amazô- mudanças. Considero que o grande desafio que te-
nia. Temos certeza de que se continuar assim den- mos nesta Casa é procurar não apenas trazer as
tro de vinte ou trinta anos não teremos mais a Ama- denúncias, mas mostrar caminhos para que os pro-
zônia maravilhosa, cheia de encantos e belezas blemas desta Nação sejam resolvidos, ou pelo me-
para apresentar aos nossos descendentes e ao nos amenizados. Não podemos, nobre Deputado,
povo em geral. Sem dúvida alguma, Deputada Va- repito, pensar em permitir que no Brasil continuem
nessa Grazziotin, conte com nosso apoio para lutar- acontecendo tantas fraudes, tantos atos ilegais, tan-
mos a favor de um reflorestamento do nosso País, tas irregularidades, em benefício de alguns poucos,
principalmente da Amazônia. Estamos vendo a nos- principalmente estrangeiros, que vêm para o nosso
sa madeira se esvair dia a dia e os nossos recursos País e se apropriam, da forma mais vergonhosa, de
naturais estão cada vez menores e mais debilitados nossas terras e riquezas.
em virtude da falta de apoio do Governo, que não Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, conti-
coíbe os abusos continuados.Espero que esta situa- nuando meu pronunciamento, gostaria de falar so-
ção mude ainda neste nosso mandato, para que
possamos ter bons resultados em defesa da Amazô- bre uma empresa holandesa que vem atuando no

Estado do Amazonas, mais precisamente no Municí-
nia. Estarei solidário com jovem Deputada na sua pio de Barreirinha, a Eco - Brasil Holanda Andirá
luta nesta Casa. Continuarei a lutar para que a situ-
ação mude neste País e que essa grilagem e essa Ltda. Antes, faço um parêntese para dizer que, pro-
pirataria acabem - nunca vi nada mudar neste sen- curando o registro dessa empresa na Junta Comer-
tido. Como ocorre sempre na Amazônia, títulos fal- cial do Estado do Amazonas, descobri que ela ape-
sos são aceitos como verdadeiros, com a participa- nas se registrou naquela Junta Comercial em março
ção dos cartórios e o beneplácito do Governo, que deste ano, ou seja, depois que uma série de denún-
cede às pressões dos grandes grupos econômicos, cias foram feitas em relação à prática de desmata-
detentores desses títulos falsos. É uma tristeza. Os mento ilegal que vinha promovendo no Município de
pobres não os têm, porque imediatamente lhes são Barreirinha. Este é apenas um exemplo, que mostra
retirados e anulados esses títulos. Mas, as grandes claramente a impunidade e a forma ilegal com que
empresas, como CR Almeida e outras, que têm áre- ~~::~. empresários estrangeiros vêm atuando no
as imensas, do tamanho do Estado de Sergipe, con-
tinuam detentoras desses títulos e até ostentam o A empresa Eco - Brasil Holanda Andirá Ltda.,
grande privilégio de ser, como no caso da CR Almei- sob o disfarce de desenvolver projeto de enriqueci-
da, a maior detentora de títulos definitivos na nossa mento florestal, iniciou o desmatamento de parte de
Amazônia. Sem dúvida, nobre Deputada, iremos lu- uma área de 70 mil hectares, de que ela diz ser pro-
tar. Muito agradecido pelo aparte e parabéns a prietária naquele município, e já retirou cerca de 10
V.Exa. mil toras de madeira nobre, invadindo inclusive

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN _ Eu é que grande parte de terras indígenas.
agradeço, nobre Deputado Jorge Costa, o aparte a Somente com a repercussão das denúncias do
V. Exã , que enriquece sobremaneira o pronuncia- Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de
mento que faço no dia de hoje, cujo objetivo é aler- Barreirinha, das denúncias do consagrado poeta
tar não apenas o Poder Executivo, mas principal- Thiago de Mello, que até hoje vive no Município de
mente os membros desta Casa, para a necessidade Barreirinha - é morador do local-, e a partir do mo-
de, ao tomarem conhecimento destas denúncias e mento em que trouxemos para esta Casa esta de-
constatando sua veracidade, não ficar inertes. Esta núncia, há alguns dias, é que os órgãos de proteção
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de meio ambiente-aO 'estado e do País começaràrrr cumentos, que sequer foram apresentados, o que
a se movimentar, descobrindo inclusive que os pro- contraria, portanto, a lei vigente em nosso País.
prietários da empresa não tinham qualquer permis- O Deputado Jorge Costa, no seu aparte, refe-
são pública para sua ação, que a empresa ainda riu-se a uma área do Estado do Pará, cujo proprietá-
não estava legalmente constituída e, mais, que a rio se diz ser o Sr. Cecílio do Rego Almeida, que de-
própria titulação da área - o que é gravíssimo - pro- senvolve projeto lá e tem uma empresa chamada
vavelmente tenha sido conseguida de forma irregu- Rondon Projetos Ecológicos. Aquela área, situada
lar, pois o registro das terras, localizadas no Municí- no Estado do Pará, é superior a 7 milhões de hecta-
pio de Barreirinha, foi feito no Município de Ananin- res, quase o tamanho da Bélgica e da Holanda jun-
deua, Estado do Pará, sem a apresentação de qua- tas, senhores, e até agora não houve a comprova-
isquer documentos legais que comprovem sua aqui- ção, por parte do proprietário, da legalidade dos
sição. seus títulos ou da aquisição daquelas áreas. Ele

Mas, Srs. Deputados, a posse ilegal da empre- não apresenta documentos que comprovem seu di-
sa holandesa em Barreirinha não é o único caso de reito à área que, na verdade, é constituída de terras
grilagem e aquisição irregular de terras no Amazo- do Estado do Pará, Incra, Funai e Estado Maior das
nas. Levantamento feito e divulgado recentemente Forças Armadas. A Ceciliolândia, como é conhecida
pelo IPAAM, Instituto de Proteção ao Meio Ambiente a área, é protegida por uma milícia particular e con-
do Amazonas, indica que nos últimos nove anos tém reservas de ouro, diamante, cassiterita, 60 mi-
madeireiras de capital estrangeiro transformaram-se Ihões de metros cúbicos de madeira e uma das últi-
em grandes latifundiárias, adquirindo mais de 1,2 mas grandes reservas de mogno do planeta, avalia-
milhão de hectares da floresta amazônica. É isso da em torno de 7 bilhões de dólares. Nesse país
mesmo, sr'lS e Srs. Deputados. Sorrateiramente, com leis próprias dentro da Amazônia, há inúmeras
empresas internacionais se apoderaram de éÍrea su- denúncias de trabalho escravo.
perior a 1,2 milhão de hectares do Estado do Ama- Em 1997 a Rondon Projetos Ecológicos come-
zonas. Se quisermos fazer um exercício de compa- çou a distribuir no exterior um folheto em que mostra
ração, veremos que essa área, composta de terras o interesse do empreiteiro em explorar o ecoturismo.
ricas em biodiversidade, representa mais da metade Ele tem planos também, pela Internet, vender bônus
do Estado de Sergipe. que corresponderiam a um pedacinho da floresta. O

No sul do Estado de Roraima, quase na fronte- comprador receberia a garantia de que seu pedaço
ira com o Amazonas, a empresa Associação Ama- de terra seria efetivamente preservado.
zônica, comandada por um brasileiro, um argentino, A situação é crítica, sendo urgente a apuração
um inglês e um dinamarquês, está tentando reque- dos fatos. Os responsáveis pelas condutas ilícitas
rer, por documentos dúbios, registrados em Manaus devem ser punidos criminalmente, ressarcir os pre-
e em Roraima - vejam, senhores: terras em Rarai- juízos causados e suportar as sanções administrati-
ma, mas registradas em Manaus -, uma área de ter- vas cabíveis. É preciso evitar que um patrimônio de
ra superior a 170 mil hectares. A denúncia foi feita tamanha significação no presente e para o futuro do
por deputados estaduais e está sendo analisada País seja dilapidado impunemente.
pela Comissão de Terras e Assuntos Indígenas da Impõe-se, por conseguinte, uma completa in-
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima. vestigação da posse irregular de terras na região

O que chama atenção é o tamanho descomu- Amazônica, bem como de sua exploração indevida.
nal da área e, mesmo não sendo proprietária legal Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, diante
da mesma, a empresa Associação Amazônica vem de todas essas denúncias, dei entrada nesta Casa a
anunciando a área em vários países da Europa um requerimento pedindo a formação de Comissão
como sendo reserva ecológica particular. Externa da Câmara dos Deputados, com a finalida-

O que mais assusta neste caso, srªs e Srs. de de investigar aquisição e posse ilegal de terras
Deputados, é que para o registro da propriedade da na região amazônica. No meu entendimento, neces-
área requerida pela Associação Amazônica () cartó- sário para investigar questão tão séria, ilegal e irre-
rio de Manaus aceitou, daquele que teria vendido a guiar, que compromete parte significativa do nosso
área, apenas a Carteira do Ministério do Trabalho País, seria uma CPI. Infelizmente, ela não poderá
como único documento da pessoa física, enquanto ser viabilizada, pelo menos num curto espaço de
a legislação requer e exige uma série de outros do- tempo, embora já tenha sido apresentando requeri-



23540 r~ça-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

mento a respeito pelo deputado que aqui se faz pre- sy-as. e Srs. Deputados, trago hoje a esta tribuna um
sente, porque esta Casa está instalando sua quinta tema que, sem dúvida alguma, ocupa lugar de des-
Comissão Parlamentar de Inquérito. Em decorrên- taque entre as preocupações que também afligem
cia, entendo ser necessário que a Câmara constitua os brasileiros: a questão da agricultura, da produção
pelo menos uma Comissão Externa, para averiguar agrícola e do abastecimento alimentar.
as centenas de denúncias já comprovadas, e, a par- Não podia ser diferente neste que é o nosso
tir daí, entenda a gravidade do problema e instale segundo pronunciamento de maior envergadura na
imediatamente uma CPI. presente sessão legislativa, pois os assuntos Iiga-

Dizer que neste País não existe legislação, é dos à agricultura estão, em grande medida, muito
uma balela. Temos a Lei n2 5.709, de 1971, que re- próximos aos assuntos da saúde, e bem assim me-
gula, entre outras coisas, a aquisição de imóvel rural rece todo o apoio no que concerne à convergência
por estrangeiros. política de uma agenda positiva, à qual somos im-

Sei que só neste caso, em investigação sim- preterivelmente favoráveis.
pies e rápida, iremos constatar que esta lei, a mais Quero lembrar que, se nos dermos o trabalho
simples de todas elas, está sendo burlada e uma de examinar os Anais desta Casa, constataremos
meia dúzia de empresários estrangeiros inescrupu- que a agricultura ocupa lugar de destaque nas ma-
losos está tomando conta do nosso País. nifestações e preocupações de nossos pares, a

A aprovação deste requerimento que solicita a exemplo da saúde. Daí o binômio saúde/alimenta-
formação de Comissão Externa é necessária e fun- ção. Podemos, pois, concluir que a integração e a
damental para que a Casa possa colaborar com interação que resulta na completitude de ambos os
esse processo de investigação. assuntos demonstra a necessidade de acompanhar-

Diante de tantas denúncias e constatações mos a produção de alimentos com a mesma respon-
que têm ocupado grandes espaços na imprensa na- sabilidade que dispensamos às questões de saúde.
cional, esta Casa não se pode omitir. Precisa contri- Para se ter uma id~ia da importância e con-
buir para o esclarecimento de vários casos de frau- gruência do respectivo tema, basta lembrar os inci-
des que têm resultado na dilapidação do patrimônio sos 11 e VIII do art. 23 da Constituição Federal, que
público brasileiro. definem ser competência comum da União, dos

Ao encerrar meu pronunciamento, espero con- Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 11 -
tar não apenas com o apoio da bancada da Amazô- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
nia - e tenho certeza de que desta o apoio virá, pois garantia das pessoas portadoras de deficiência; e
não existe um amazônida que não apóie uma inicia- VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar
tiva como essa -, mas também de toda a Casa. o abastecimento alimentar.

Sabemos das restrições que tem o Presidente Sr. Presidente, sy-as. e Srs. Deputados, não
deste Poder, com as quais concordo plenamente. precisamos baixar às legislações complementares
Há a preocupação de não esvaziar as Comissões para mostrar a grandeza e a plenitude dos assuntos
Permanentes da Casa com a criação de inúmeras que se complementam. O que se sabe é que uma
Comissões Externas. Mas essa comissão é funda- população bem alimentada, com certeza, estará me-
mental e necessária, pois os deputados brasileiros nos suscetível a doenças e endemias de toda sorte.
precisam ter mobilidade para constatar in loco es- Mas sabemos todos que a produção agrícola nem
ses fatos e não só punir quem vem praticando es- sempre tem o destino da mesa ou do prato popular.
ses crimes em nosso País, mas também apresentar A pobreza estrutural, a qual o Governo vem comba-
mudanças na legislação que proíbam ou minimizem tendo por meio dos instrumentos de distribuição de
essa situação, para que questões tão sérias como renda, vis-à-vis, a redução inflacionária a partir da
essas não continuem a ocorrer no nosso grande e implementação do Plano Real, e os mecanismos de
rico País. geração de emprego e, em última hipótese, a assis-

O SR PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Conce- tência social têm levado o Governo e a sociedade a
do a palavra ao Sr. Deputado Darcísio Perondi. uma grande reflexão. As ações globais de Governo

não têm como reverter no curto prazo um grave de-
S. Ex!. dispõe de 25 minutos. feito do tecido social criado ao longo das últimas dé-
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. cadas. Ainda assim, segundo pesquisas dos princi-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, pais organismos nacionais e internacionais do setor
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agrícola, o consumo per capita de alimentos cres- cessários para aumentar a renda dos produtores e
ceu aproximadamente 50% nos últimos anos. Mas incrementar as exportações brasileiras.
isso ainda não é suficiente. Temos de fazer muito Segundo a Confederação Nacional da Agricul-
mais. tura - CNA, estima-se que o setor agropecuário na-

A política agrícola tem uma importância singu- cional transferiu mais de 24 bilhões de reais para a
lar para esta Casa por inúmeras razões que não me economia como contribuição para a estabilidade da
cabe detalhar neste momento. Lembro apenas que mesma. Essa transferência de renda mensurada
o art. 187 da Constituição Federal - que dispõe so- pela soma da diferença obtida entre o Valor Bruto
bre a política agrícola, definindo seu planejamento, da Produção - VBP de 1994, o maior da década de
sua execução na forma da lei, com a partic:ipação 90, e os VBP dos anos anteriores até o ano passa-
efetiva do setor de produção, envolvendo produto- do foi conseqüência direta da redução dos preços
res e trabalhadores rurais, bem como os setores de dos produtos agropecuários para o setor urbano. A
comercialização, armazenamento e transporte, le- manutenção dos preços que integram a cesta bási-
vando em conta, especialmente: I - os instrumentos ca serviu de garantia da estabilização da inflação,
creditícios e fiscais; 11 - os preços compatíveis com colhendo a significância de mola amortecedora da
os custos de produção e a garantia de comercializa- estrutura do Plano Real.
ção; 111 - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; IV - A alimentação hoje é barata, Sr. Presidente,
a assistência técnica e extensão rural; V - o seguro S~ e Srs. Deputados. Vale destacar que o setor ru-
agrícola; VI - o cooperativismo; VII - a eletrificação ral é o ramo de atividade que mais rapidamente res-
rural e irrigação; VIII - a habitação para o trabalha- ponde aos investimentos realizados e a um custo in-
dor rural, incluindo em seu § 12 o planejamento agrí- ferior ao dos demais setores da economia. Além dis-
cola das atividades agroindustriais, agropecuárias, so, a agricultura é a que mais emprega
pesqueiras e florestais e no § 22 a compatibilização mão-de-obra. As informações do IBGE, órgão do
das ações de política agrícola e de reforma agrária Governo, de 1996, dão conta de que, do total de 68
- toma lugar de destaque em minhas ações de par- milhões de pessoas com capacidade de trabalhar
lamentar. no País, 16,65 milhões eram empregadas no setor

Recentemente, o Sr. Ministro da Agricultura e agrícola, respondendo, portanto, a quase 25% do
do Abastecimento, Francisco Sérgio Turra, veio a total de empregos gerados no País. Dos onze ra-
esta Casa para apresentar o plano de trabalho do mos de atividade catalogados pelo IBGE, o setor ru-
Ministério da Agricultura para 1999. Segundo o mi- ral supera o de prestação de serviços e o da indús-
nistro, não se concebe mais agricultura sem planeja- tria de transformação, em termos de absorção de
mento. Busca-se e exige-se um planejamento para mão-de-obra. No conceito mais abrangente de agro-
as pequenas, grandes e médias propriedades rura- negócio, a agropecuária absorve 21,1 milhões de
is. A pesquisa passa a ser fundamental. A Embrapa pessoas.
tem sido, como nunca, chamada, questionada para O setor agropecuário, a despeito do Custo
ampliar sua atuação. Parcerias começam a aconte- Brasil, é o ramo de atividade econômica nacional
cer ao natural. A iniciativa privada e o Governo reali- mais competitivo no comércio exterior. A agropecuá-
zam trabalhos conjuntos, cooperativos e há integra- ria é o setor superavitário na corrente de comércio
ção do próprio Governo. internacional. No ano passado, foram exportados

A agricultura brasileira, chamada de i~ncora 14,9 bilhões e importados 7,2 bilhões de dólares, o
verde, pagou um alto custo pela estabilização do que gerou um superávit de 7,7 bilhões de dólares.
Plano Real, que eulminou com o grave endivida- Em 1997, meu caro Deputado Jorge Costa, cuja
mento do setor. E é bom lembrar aos técnicos do presença valoriza meu pronunciamento neste Gran-
Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamen- de Expediente, o setor foi responsável por um supe-
to, e do Banco Central o que significou a agricultura rávit de 14 bilhões na balança comercial. Há algum
para o sucesso do Plano Real. Mesmo após a rene- outro setor que dê respostas assim à balança co-
gociação das dívidas, com a securitização e, poste- mercial?
riormente, com o Programa Especial de Saneamen- Com a mudança do regime cambial brasileiro e
to de Ativos, o PESA, o setor rural ainda não Gonse- a desvalorização do real frente ao dólar, as exporta-
guiu reequilibrar sua situação econômico-financeira ções de todos os setores da economia devem res-
para alavancar os investimentos que tanto são ne- ponder favoravelmente. Ressalta-se que o setor de



Segundo, S. Ex.í!., o nosso dinâmico Ministro da
Agricultura, num ano complicado, difícil e cheio de
crises financeiras - como a asiática, a da Rússia e
até a nossa própria -, o Brasil colheu a sua melhor
safra, passando de 81 milhões de toneladas. Há
perspectiva de aumento de produtividade em rela
ção ao trigo.

Ainda quanto ao trigo, o Governo propõe a
meta de crescer 1 milhão de toneladas no próximo

Faço aqui um alerta aos nossos brilhantes téc
nicos do Ministério da Fazenda e do Banco do Brasil
para que olhem qual setor pode dar uma resposta
espetacular na área de empregos ao País nos próxi
mos cinco anos, e já neste ano.

Entre os programas e instrumentos que ora se
encontram em pleno desenvolvimento no Governo
estão o Recoop, o Seguro Agrícola e os cursos de
capacitação para treinar o produtor para que se
transforme em empresário rural. De forma gradativa,
vemos que hoje há uma busca pelo planejamento e
capacitação rural. Há hoje um programa que vai re
cuperar o cooperativismo brasileiro: o RECOOP 
Programa de Revitalização das Cooperativas. E
esse é um cenário que vemos com otimismo. O nos
so Presidente anunciou esse programa no ano pas
sado. S. Exã alocará recursos da ordem de 2,1 bi
lhões de reais para revitalizar o setor.
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agronegócio tende a aumentar sua participação no Existem recursos para cobrir o endividamento,
mercado internacional. Além disso, ô saldo na ba- para'inves~ment0s- e reestruturação do cooperativis~

lança comercial deve aumentar também pela queda mo brasileiro. Aí vai ser fundamental, novamente, a
das importações, que devem ficar mais caras. Em ousadia do Presidente do Banco do Brasil, porque
relação ao trigo, caso sejamos sensíveis para incen- ali reside o maior endividamento das cooperativas.
tivar a produção nacional, possibilitará uma econo- Se não houver uma compreensão da presidência do
mia de milhões e milhões de dólares este ano. Banco do Brasil e dos técnicos que lá trabalham,

Informações mais recentes dão conta de que a temo pelo Recoop. Mas tenho certeza de que o Pre~
produção de grãos/safra 99/2000 deverá atingir 83,7 sidente do Banco do Brasil será ousado, firme,
milhões de toneladas. Certamente essa constatação como tem demonstrado no curto espaço de tempo
poderia ser maior caso as culturas de milho, arroz e em que desenvolve o seu trabalho na presidência
soja no Sul do País não tivessem sido atingidas pela daquele banco.
seca de janeiro e fevereiro e a colheita do Cen- É importante também a decisão do Banco
tro-Oeste não tivesse sofrido com o excesso de chu- Central, transformando o sistema de crédito coope~

va na região. Nesse momento, está em marcha a rativo - SICREDI - em bancos múltiplos para o cré~

apreciação das culturas do Nordeste e as de inver- dito agrícola, principalmente para que o pequeno
no do Sul. Espera-se bons resultados, uma vez que agricultor possa chegar em todos os rincões do nos~

o Governo tem-se mostrado confiante e empenhado so Brasil.
na agricultura. A construção de um cenário aproveitando os

Sr. Presidente, para se ter uma idéia da impor- bons momentos da agricultura, cria as condições
tância da resposta da agricultura para a geração de para elevar a agenda do setor agrícola à importân-
empregos, técnicos apontam que para cada 1 bilhão cia das primeiras páginas dos debates nacionais.
de exportação do setor agrícola, estima-se a gera- Mas isso não é tudo. Sabemos que os produtores
ção de 70 mil empregos ligados diretamente ao abatidos pela estiagem/veranico perderam sua ca-
setor. Para a agricultura brasileira será fácil expor- pacidade de restabelecimento financeiro. Isso leva o
tar 3 bilhões adicionais/ano ao longo dos próximos Governo a ser obrigado a procrastinar dívidas e rea-
cinco anos. Isso significa, caros deputados e de- locar créditos para manutenção dos produtores no
putadas, aproximadamente 1 milhão de empregos, campo.
sem contar o efeito empregador da renda dos con- Além disso, trago uma triste notícia. Lamento
sumidores. Se passarmos às áreas irrigadas dos dizer-lhes que a Confederação Nacional da Agricul-
6% atuais para 10%, a produtividade agrícola su- tura - CNA, vem nos informando que as indústrias
birá brutalmente, com resultados ainda mais pro- fabricantes de insumos agrícolas como fertilizantes,
dutivos. defensivos e vacinas contra aftosa, aumentaram

abusivamente os preços desses produtos a partir da
mudança do regime cambial, em janeiro deste ano.
Sob a alegação de que o custo de fabricação dos in
sumos sofrem impacto da desvalorização da moeda,
os preços foram reajustados entre 60 e 120%, con
forme levantamento feito pela CNA. Isso é uma ver
gonha! Há necessidade de medida urgente do Mi
nistério da Fazenda em relação a esses aumentos
abusivos.



Na presente safra 99/2000, a grande elevação
dos custos de produção culminará com a impossibi
lidade de honrar os compromissos assumidos junto
aos agentes financeiros, dos créditos e de custeios,
investimentos do PRONAF, Pronafinho, MCR 6.2 e
outros, cujas parcelas vencem neste ano.

Sr. Presidente, é preciso encontrar uma solu
ção urgente para tais problemas. O Ministro da Agri
cultura e o Presidente do Banco do Brasil já foram
contactados e sensibilizados para a necessidade de
uma resposta imediata. A adoção de medidas espe
ciais nos contratos de financiamento de custeio e in
vestimentos, firmados principalmente pelos agricul
tores familiares por meio do Sistema Nacional de
Crédito Rural, requer um rebate de 40 a 50% no va
Iar das prestações do investimento ou do custeio
que vencem este ano, e o saldo devedor dessas
prestações reescalonado em seis parcelas iguais,
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a~o, mas há nepessidade de um crédito mais aces- sem juros, pagáveis em três anos, mantendo as
slvel. Se na Intlia, praticamente num solo se- subvenções estabelecidas nos contratos.
mi-á~id.o, produz-s~ t~igo e o ~aís é auto-suficiente, o Acredito no Governo e na política do Presiden-
~rasll !mporta 1 bllhao de dolares apenas 13m trigo. te da República. É importante ressaltar e informar

d
E facttlVel qf'u.: b~squemos alcançar o nosso sonho desta tribuna que as dificuldades encontradas pelo
e au o-su IClenCla. Ba d B'I I - "nco o rasl na so uçao e equaclonamento das

Com relação aos estoques, o Governo vem di- questões ligadas à renegociação das dívidas do se-
minuindo ano a ano a sua posição, de modo a redu- tor rural vêm, estranhamente, se manifestando de
zir os custos de estoques de passagem, bem assim, modo a dificultar o melhor andamento da questão. A
valorizando os instrumentos de comercialização a securitização foi importante, mas a engorda das
fim de .evitar que os produtos fiquem armazenados contas foi substancial. É de se perguntar: por que o
por vános anos, perdendo seu valor intrínseco e pe- Banco do Brasil continua com uma visão tão negati-
cuniário. va e preconceituosa, a exemplo da administração

Lá no meu Estado, como em todo o Norte, a p~ssada? Será que existe um desejo de privatiza-
seca pegou. A estiagem assolou os Municípios çao ~or parte da PREVI? ~eria um erro. Se os funci-
da região noroeste do Rio do Grande do Sul onános do Banco do Brasil querem assumir o con-
mais especificamente as microrregiões do Médi~ trole do banco por ~ei? da privatiz~ção, atra~és
Uruguai, Alto Uruguai e Missões, revelando uma desse fU,n~o extraordlnano que detem, que e a
situação dramática enfrentada pelos agriculto- PREVI, e Im~ortante. que tenham os agricultores
res, familiares e mesmo médio agricultores, tra- como seus maiores clientes.
zendo perdas nas safras de milho em torno de A securitização, efetuada pelo Governo há três
90%, da safrinha em torno de 60% e da safra de anos, com apoio do próprio Banco do Brasil, nos
soja em mais de 60%. leva a acreditar que o banco tem grande interesse

Esses fatos, agravados pela descapitalização na ,r~neg.ociação dessas dívidas, porque, em última
ocorrida nas safras 94/95 demonstram que, com a analise,_Independentemente de um.rebate que ora
implantação do Plano Real, os agricultores amar- se propoe, dem.onstra.a real necessidade de soluci-
gam uma perda de quase 8 bilhões de reais. Na sa- onar o ap~rto flna~celro em que ? produtor se en-
fra 95/96, lá no meu Estado, houve frustração da la- contra, pOIS s~ ass~m o banco tera certeza de rece-
voura de soja devido novamente à seca. E na lavou- ber o que lhe e deVido.
ra de trigo, devido às chuvas. Na safra 97/98 ocor- Ressalte-se que estudos mostram exagero no
reu a normalidade; porém, a depressão dos preços processo de renegociação no passado. Os produto-
praticados prejudicou a recuperação dos produto- res não possuem condições de continuar pagando
res. suas parcelas, e isso agrega-se à necessidade de o

Banco do Brasil emitir todos os extratos dos contra
tos da securitização, de modo a permitir uma melhor
avaliação do sistema - centenas e centenas de
agências negam-se a fornecer um extrato completo.

Enfim, a ausência de estoque público - temos
hoje 1 milhão e 400 mil toneladas, basicamente de
milho localizada no Centro-Oeste - se, por um lado,
assusta, por outro, permite que no início de uma sa
fra possamos renovar estoques a um custo menor
para o Governo e, comprando estoque renovado,
passamos abastecer mais o País.

O Sr. Ministro também ressaltou a estratégia
dos planos agrícolas seja para o Sul/Sudeste/Cen
tro-Oeste, seja para o Nordeste, e identificou o de
senvolvimento de trabalhos feitos com os Secretários
de Agricultura e outras entidades ligadas ao setor.

Apesar do baixo nível de recursos orçamentári
os alocados à conta da defesa agropecuária, o Go-
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vemo vem fortemente lutando para tirar o País de agronegócio que torna a pauta de exportações o
um estágio atrasado e passá-lo à condição de ex- centro das expectativas futuras.
portador com qualidade e sanidade. Para se ter uma A Lei de Proteção a Cultivares foi implementa-
idéia, as exportações de suco de laranja e carne po- da. E, de acordo com o Sr. Ministro da Agricultura,
dem ultrapassar a cifra dos 4,5 bilhões de dólares. para mostrar a velocidade dessa transformação si-

A agricultura é o caminho para enfrentar o de- lenciosa~ ~m dez m~ses foram registradas mais de
semprego e para equilibrar a nossa balança comer- 1~~ especles de cultivares. Trata-se de um fato aus-
cial de forma rápida. O Congresso Nacional, Sr. Pre- pICIOSO.
sidente, não foge às suas obrigações e vem corres- Entre os problemas de infra-estrutura e de re-
pondendo dentro de suas possibilidades, aprovando dução do Custo Brasil, lembramos dos resultados
dotações orçamentárias solicitadas e leis necessári- obtidos pela integração e parceria dos Ministérios da
as ao órdenamento do modelo, implementado novos Agricultura e Transportes na obtenção de um mapa
programas. A Comissão de Agricultura e Política do Brasil, com a identificação das áreas potencial-
Rural, muito bem presidida pelo meu querido Depu- mente fortes e a priorização de obras pelo Ministério
tado Dilceu Sperafico, tem dado mostras de compe- dos Transportes, hidrovias, rodovias, portos e aero-
tência no desempenho de sua função. A Frente Par- portos onde há possibilidade de progredir e produ-
lamentar da Agricultura, combinada com a Frente zir. Essa logística fica sob a responsabilidade da
Parlamentar do Cooperativismo, têm uma aliança Embrapa, da Conab e do Geipot.
qpe há muito não se via no;âmbito dos partidos polí- Nesse O Novo Mundo Rural, o Pronaf, criado
trco~: A meu ver, nada mais ~ do que uma_agenda há quatro anos, programa sagrado para os agricul-
POSitiva, um ~r~cess~ pr~atlvo de_soluçoes das tores de baixa renda e apreciado pelo Sr. Presiden-
g~a~des questoes na?IOna~, que nao passa" sem te da República, merece uma atenção muito especi-
dUVida nenhuma, por Invasao de terra, po~ estimulo aI. Desde a sua criação, ele recebeu, até o ano pas-
aos movi~entos de sem-terras que eXistem por sado, um impulso de 2,5 bilhões de reais. De 470
esse BraSil afora. passamos para 900 mil contratos neste ano agríco-

No âmbito do Executivo, a criação da Agência la. Para este ano estão assegurados recursos na or-
Nacional de Defesa Agropecuária é premente e dem de 2.050 bilhões de reais.
nec.essária ao. e~tágio_ de desenvol~iment? da O aprimoramento das parcerias unificou o Pro-
agncultura braSileira. Nao se pode mais aceitar ~ naf e o Procera e isso criou as condições necessári-
forma jocosa, gozadora c?m que alg.umas autor~- as para depois do assentamento implementar-se a
dades se referem ao BraSil e o seu sistema de VI- concessão de créditos aos pequenos produtores
gilância. que, por sua vez, dependem desses recursos do

O projeto O Novo Mundo Rural, que faz parte Pronaf para se fixarem no campo. Há de se regis-
do Brasil em Ação, visa criar empregos e intensificar trar, o estímulo de projetos agroindustriais nas li-
a volta ao campo. Não se faz mágica. Aumentar a nhas do Pronaf.
nossa competitividade é uma met~ importante. Não A Criação da Agência de Desenvolvimento do
adianta, num processo de globahzaçao, fech.~r os Agronegócio, para o Brasil começar a ser um pouco
olhos à realidade. Ou nos tor~amos competltlvo~, mais agressivo na venda de seus produtos, é uma
palmilhando um mercado em Igualdade de condl- das mais novas idéias a ser colocada em prática.
ções, resolvendo problemas tributários que nos tor- Está caindo o conceito de que a produção primária é
nam desiguais, proble~as. de infra-estrutura, Custo essencial para exportação. É preciso agregar renda à
Brasil, ou ficaremos prejudicados no concerto global produção nacional pois, só assim, iniciaremos a gera-
das Nações. ção de empregos a partir do uso dos fatores primários.

É fundamental estimular o desenvolvimento Isto implicará acréscimo de renda para o setor agroin-
sustentável do agronegócio com programas de recu- dustrial e possibilitará a exportação de produtos com
peração de solo, de proteção à natureza, ao meio valores superiores aos primários in natura.
ambiente, para que possamos promover esse de- Com referência ao Plano Agrícola, o zonea-
senvolvimento no campo. mento agrícola do País está quase concluído. O zo-

Há metas que nos desafiam enquanto País, a neam~nto el~minou a famosa indústria do Proagr~,

ampliação das receitas de exportações de 18,8 para redUZIU sensivelmente o custo do ~roagro no B~asll,

45 bilhões de dólares é uma responsabilidade do mostrando onde plantar e em que epoca, a partir de
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30 anos de observação e experiência. Esse zonea- sos destinados à eletrificação rural. Vale dizer que
mento é científico, é técnico. Pode haver erros mas as cooperativas congregam 369 mil propriedades
podemos corrigi-los para acertar os caminhos da rurais com energia elétrica, beneficiando uma po-
boa produção. pulação estimada em mais de 1,5 milhão de brasi-

O passo que o Governo dará agora é o do Se- ~eiros. Por outro lado, 15 milhões carecem deste
guro Agrícola. Quero convocar meus pares para im- Insumo.
plementarmos tal processo no âmbito do Legislativo, As cooperativas filiadas à Infracoop foram os
apoiando a legislação que se fizer necessária. A primeiros parceiros privados do sistema elétrico na-
idéia do Seguro Agrícola no País passa pela atração cional, construindo e operando, sob suas expensas,
de empresas privadas, resseguradoras que a partir 92.420 quilômetros de redes e instalando 78.252
do zoneamento, acreditam no seguro para a produ- transformadores, principalmente nas regiões Sul e
ção. O fundo necessário, segundo estimativas técni- Sudeste do País, trabalho este árduo e oneroso que
cas, deve girar em torno de 300 milhões de reais. chega aos confins dos Estados.
Dentre as bandeiras defendidas pelo Conselho Na- Não podemos concordar que um grupo de téc-
cional do Agronegócio temos: modernização da de- nicos continuem a fazer política em nome do Con-
fesa agropecuária; financiamento do agronegócio gresso Nacional. Convoco meus pares para não es-
com reduzida taxa de juro, mudança na política de morecermos e regulamentarmos tudo aquilo que
crédito, com vista a garantir a solução dos proble- merece a nossa participação enquanto verdadeiros
mas que afligem os pequenos produtores; moderni- representantes dos sentimentos do povo e da socie-
zação da comercialização pela Agência de Desen- dade.
volvimento do Agronegócio; e a desoneração e sim-
plificação tributária. O Sr. Jorge Costa - V. Ex.1l. concede-me um

A modernização da defesa agropecuária é aparte?
uma proposta que vai na direção da produção com O SR. DARCíSIO PERONDI - Pois não, De-
qualidade total, e sanidade. O mundo está cada dia putado Jorge Costa.
mais exigente e temos que ser exigentes também. A O Sr. Jorge Costa - Serei breve, pois não
sustentabilidade da agricultura, bandeira também do quero tomar o tempo precioso do grande pronuncia-
agronegócio, requer instrumentos eficazes até na mento do nobre companheiro. O problema da agri-
consecução da defesa do meio ambiente e talvez a cultura do nosso País, principalmente no Norte, é
ausência desses instrumentos seja a maior barreira uma questão de financiamento. Os financiamentos
no comércio agrícola internacional. Se o Brasil se que estão sendo propostos, Pronaf, FNO, Proger
descuidar de atender a uma agricultura sustentável etc., têm taxas de juros altíssimas, impagáveis, e,
e à preservação ambiental, não temos dlJvidas de quando eles chegam a ser oferecidos aos nossos
que essa será a grande desculpa para impedir a en- lavradores, já está fora do tempo. É o que está
trada de nossos produtos. acontecendo agora, nobre Deputado. Estamos es-

Há ainda as questões da eletrificação rural, perando as modificações da medida provisória, no
da habitação rural e da escola rural. No que se re- que diz respeito ao FNO, que até agora não chega-
fere à eletrificação rural, no momento o setor pas- ramo Quando isto acontecer, já terá passado o tem-
sa por uma difícil situação, uma vez que a Agência po da safra, e assim por diante. Há necessidade de
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, encon- o Governo acelerar e desburocratizar esses proces-
tra-se a reboque do Ministério das Minas e Ener- sos para que possamos ter resultados o mais breve
gia e das Concessionárias de Energia Elétrica na possível. O País precisa entrar no caminho da pro-
condução do processo de liberação do mercado. dução.
As permissionárias, bem como as autorizadas no O SR. DARCíSIO PERONDI - Agradeço a V.
processo de comercialização de energia elétrica, Exª o aparte.
estão sendo prejudicadas na condução cio reorde-
namento e regulamentação do setor. Para se ter Ouço, com prazer, o nobre Deputado Carlos
uma idéia, as cooperativas de energia elétrica Dunga.
possuem grande experiência no atendimento ao O Sr. Carlos Dunga - Agradecendo a V. ExA a
setor rural, possuem preços compatíveis, porém oportunidade do aparte, gostaria de parabenizá-lo
vêm sendo discriminadas no processo de conces- pelo pronunciamento que faz nesta tarde. Sou um
são de créditos por parte da Eletrobrás, nos recur- dos que tem feito vários apelos para que os bancos



Lembro, Sr. Presidente, que, segundo o Dr.
Benedito Rosa do Espírito Santo, Presidente da Co
nab, depois de mostrar a importância da agricultura
nas economias dos países mais desenvolvidos do
mundo, hoje no Brasil ela é a fonte mais barata de
novos empregos. Para abrir um posto de trabalho
no setor, gasta-se um quinto do que se gastaria
para criar um emprego urbano.

Segundo o editorial do jornal O Estado de S.
Paulo, de 23 de maio de 1999, a atividade rural é o
epicentro de uma rede enorme de produção de
bens e serviços de alto valor agregado, como pes
quisa biológica, indústria de equipamentos e de in
sumos químicos e farmacêuticos, sistemas de ar
mazenamento e linhas de processamento de ma
térias-primas fornecidas pelo campo - sem contar
os canais de comercialização. No Brasil, tudo isso
equivale a uns 35% do Produto Interno Bruto 
PIB.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputado, há neces
sidade de que todos os gerentes do Banco do Brasil
desse Brasil afora sejam treinados e retreinados e que
o preconceito que existe contra a pequena agricultura,
contra a agricultura de exportação, seja abandonado.
O conceito tem que ser reavaliado, reelaborado. Caso
contrário, não teremos a recuperação da nossa agri
cultura. A recuperação da nossa agricultura envolve
cada vez mais o Ba,nco do Brasil e os técnicos dos Mi
nistérios da Fazenda e do Orçamento. Não há outro
caminho para enfrentar a agricultura brasileira senão o
de uma política segura, correta e sem preconceitos.
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oficiais, como o Banco do Brasil e o Banco do Nor- Não podemos, Sr. Presidente, criticar aqui
deste, mudem a forma de cobrança aos produtores apenas o Banco do BrasiL É preciso dar a César o
rurais do Nordeste, tão sacrificados em razão da que é de César e a Deus o que é de Deus. O Banco
grande estiagem que assola a nossa região. V. Exll do Brasil é o esteio das exportações brasileiras. Em
dá notícia de índices elevados em razão da safra de todas as etapas do processo exportador, o Banco
1999. Nós, no Nordeste, n&o tivemos safra, não va- do Brasil tem participação efetiva, apoiando o agri-
mos ter colheita. Lamentavelmente, a Medida Provi- cultor e a agroindústria. Isso é motivo de orgulho de
sória nQ 1.806, já em uma nova reedição, traz a pre- todos os brasileiros.
visão de cobrança aos produtores da mesma forma Sinto que nos últimos quatro anos, felizmente,
da sua primeira edição. Acosto-me ao pronuncia- lentamente começaram a reconhecer a importância
mento de V. Ex.!!. e neste apelo incluo o povo nordes- da agricultura. É preciso lembrar que aquela história
tino. de que produtos da agropecuária têm pouco valor

O SR. DARCíSIO PERONDI - Muito obrigado, agregado e só têm alguma importância no mundo
Deputado Carlos Dunga. subdesenvolvido, não mais pertence à nova manei-

Nesse contexto, é preciso destacar a posição ra de se analisar os países e suas economias. Só
do Exmo Sr. Presidente da República, Fernando compete nos mercados de alimentos ou fibras quem
Henrique Cardoso, que foi sublime ao evitar que as dispõem de tecnologia para produzir com eficiência
manifestações de Governadores de oposição, Prefei- e qualidade - e isso envolve muito mais que as ativi-
tos desinformados, Parlamentares e movimentos li- dades ligadas imediatamente à lavoura ou à pecuá-
gados ao Movimento dos Sem-Terra revogassem as ria.
alterações impostas pela Lei Kandir. A manutenção
dessa legislação evitará o confisco de, no mínimo,
quinze sacos de soja em cada cem produzidos, ou
seja, haverá a redução da renda do agricultor se a
Lei Kandir for extinta, e não só no caso da soja, mas
do cacau, do algodão e de outros produtos agrícolas.

Vale lembrar que os países pertencentes à
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico criaram, nos últimos anos, subsídios de
toda espécie em defesa da qualidade e segurança
dos alimentos, por meio de portarias, regras e pro
gramas especiais. Com isso, o total gasto sob as
mais variadas formas de proteção e estímulos a
setores agrícolas lá na Europa foi de aproximada
mente 362 bilhões de dólares. É mais do que o
produto interno de muitos países. O Presidente
da República, em sua última viagem à Europa,
trabalhou e está trabalhando para que desapare
çam esses subsídios que atingem a agricultura
brasileira.

Quanto à habitação e à educação rural, esta
mos ainda atrasados em relação a muitos outros pa
íses, mas haveremos de nos organizar e criar pro
gramas específicos destinados a esses segmentos
do mote rural que merecem nosso tratamento todo
especial porque só assim conseguiremos desenvol
ver as ações equânimes da saúde rural. Será minha
sugestão a S. Exas os Srs. Ministros da Agricultura,
Saúde e Educação: que providenciem programas
com o objetivo de atender às populações do campo
conforme atendemos aos centros urbanos.
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Se, no passado, houve problemas com agricul
tura, houve crédito em excesso e pouco controle, te
mos de fazer uma agenda positiva, voltando a dar
crédito, estabelecendo novos controles e enterrando
o ranço e o preconceito, como ontem foi abordado
pelo editorial de O Estadão, que dizia: "Chega de
preconceito contra a agricultura; mais crédito para
agricultura; mais emprego; mais dólares de fora
para dentro, através das exportações agrícolas".

Pela agricultura e por mais emprego, Sr. Presi
dente, encerro, manifestando um voto de confiança
e de muita esperança nessa agenda pró-ativa que o
Presidente da República está desenvolvendo e quer
desenvolver na agricultura brasileira.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Darcílio Pe
rondi, o Sr. Rodrigo Maia, § 2R do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson
Trad, 2R Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Paes para
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. EDUARDO PAES (PFL - RJ. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras
e Srs. Deputados, subo à tribuna com enorme satis
fação pelo que tenho ouvido nas últimas duas se
manas, em especial pelo que ouvi e li, neste último
final de semana, através dos meios de comunicação
do nosso País, acerca da necessidade e da urgên
cia da reforma tributária para o Brasil.

Parece-me que há uma compreensão, uma
unanimidade em todos os níveis de nossa socieda
de sobre a importância da reforma tributária; mas
um fato, trazido à tona pelo Secretário da Receita
Federal, Dr. Everardo Maciel, sem dúvida alguma,
deu importância muito maior à questão e à urgência
da reforma tributária. No depoimento prestado à CPI
dos Bancos, o Secretário da Receita Federal de
monstrou a dificuldade que a Receita Federal tem
para apurar, identificar e cobrar tributos de determi
nados segmentos da nossa sociedade. Em especial,
o Secretário se referiu ao setor financeiro, à dificul
dade que se tem de cobrar impostos do setor finan
ceiro.

A indignação foi geral. Vários Senadores de
ram depoimentos - inclusive o ilustre Presidente do
Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Maga
lhães - a respeito da dificuldade na arrecadação de
tributos, principalmente no setor financeiro do País.

Sr. Presidente, boa parte dos ajustes que têm
de ser feitos para que se possa melhorar a arreca
dação e diminuir a sonegação podem ser feitos até
por legislação infraconstitucional, sem necessitar de
mudanças no texto, no corpo da Constituição Fede
ral.

o fato é que essas medidas, para serem toma
das no ambiente do sistema tributário que temos
hoje, tornam-se praticamente inviáveis. Por que, Sr.
Presidente? Porque o nosso sistema tributário,
como tem sido dito por aí - é considerado até cha
vão -, onera a produção, facilita a sonegação, difi
culta a vida do contribuinte e a arrecadação. Portan
to, precisa, urgentemente, ser modificado.

Não há dúvida da importância de uma série de
projetos de lei que tramitam hoje nesta Casa e tra
tam de legislação infraconstitucional acerca da arre
cadação de tributos. Alguns projetos de lei de natu
reza infraconstitucional podem, de alguma forma, di
minuir a sonegação, melhorar a vida do contribuinte
e, ao mesmo tempo, a vida da Heceita Federal.

Mas o fato, Sr. Presidente, é que esse motivo,
apresentado pelo Secretário da Receita Federal,
serve para nos chamar a atenção sobre a importân-
cia da reforma tributária. Fico muito satisfeito de ou
vir todos esses pronunciamentos e manifestações
de apoio à Comissão de Reforma Tributária, que
vem acontecendo nessa última semana.

Hoje, a Fiesp inicia, em São Paulo, o que eles
estão chamando de maratona pela reforma tributá
ria. Haverá um acompanhamento da Comissão de
Reforma Tributária, estimulando e colhendo propos
tas dos diversos segmentos da indústria de São Pa
ulo. Na próxima semana, a Comissão vai estar na
FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro, também para tratar da reforma tribu
tária. Isso mostra a mobilização da sociedade em
torno desse assunto.

Não queria ficar falando dos trabalhos da Co
missão de Reforma Tributária, mas é muito impor
tante que possamos trazer a público aquilo que vem
sendo realizado. Semanalmente, pelo menos, os
membros da Comissão reúnem-se por três ou qua
tro vezes em audiências públicas, ouvindo segmen
tos da sociedade, que devem, que precisam partici
par desse processo. Realizamos pelo menos uma
reunião fechada semanal para buscar consensos,
para tentar discutir questões graves em relação ao
sistema tributário de nosso País.

O que venho propor da tribuna é algo que o
nosso Vice-Presidente da Comissão, Deputado
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Antonio Palocci, levantou há cerca .çje dua~ sema- que vou apresentar, para que iniciemos naquela Co-
nas. Trata-se da importãncia de a Comissão de Re- missão, no mais breve espaço de tempo possível, a
forma Tributária começar, de imediato, o processo discussão e a votação de alguns itens que entenda-
de votação de algumas questões que, diria, são de mos de consenso e que, por isso, podem efetiva-
consenso dentro daquele órgão da Casa. Por exem- mente ser votados.
pio, não há motivo para adiar-se mais a votação do Falei do sigilo bancário e poderia citar uma sé-
sigilo bancário. Há um consenso, toda vez que se rie de outros exemplos, como a questão relativa aos
trata desse tema, de que não é possível e não é viá- produtos que compõem a cesta básica - todos os
vel para a Receita Federal ficar atenta ou pegar os membros da Comissão de Reforma Tributária desta-
sonegadores com a forma atual do sigilo bancário. É cam a importância da imunidade para esses produ-
mais do que possível que a Comissão de Reforma tos. Parece-me que essa é a medida mais acertada
Tributária tome essa decisão imediatamente. Não que podemos tomar e que a sua adoção vai mostrar
que isso já comece a gerar efeitos após uma vota- à sociedade civil e ao Poder Executivo a vontade e
ção interna da Comissão, mas, acima de tudo, vai a responsabilidade desses Parlamentares da Câma-
sinalizar para a sociedade, para os demais mem- ra dos Deputados e do Congresso Nacional para
bros desta Casa, para o Poder Executivo e para o com a reforma tributária.
Governo que há uma vontade e que é possível fazer
essa reforma. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Saúdo ainda o Líder do PMDB, Deputado Ged- O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
dei Vieira Lima, que, na última semana, destacou a a palavra ao Dep.utado Sampaio Dória.
importância da reforma tributária. Isso demonstra a O SR. SAMPAIO DÓRIA (PSDB - SP. Sem
responsabilidade do PMDB para com o processo de revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,as. e Srs. De-
transformação do País. Sabemos que há uma pro- putados, antes de abordar a questão específica que
posta de emenda à Constituição que cria o imposto me traz pela primeira vez a esta tribuna, o estado
seletivo sobre combustível, o chamado Imposto Ver- das telecomunicações de São Paulo e do País pou-
de, que, sem sombra de dúvida, traria uma série de co menos de um ano após a privatização das em-
recursos para o Ministério dos Transportes, ocupado presas do Sistema Telebrás, desejo - e creio mes-
por um membro do PMDB. Saúdo o Líder do PMDB, mo que devo - ressaltar e enaltecer nesta oportuni-
que mostra seu espírito público, em se tratando da dade duas iniciativas do Presidente desta Casa, De-
questão da reforma tributária, e que o PMDB não putado Michel Temer. Essas duas iniciativas tiveram
está preocupado em aprovar um imposto que possa o respaldo das Lideranças partidárias e me parecem
beneficiar Ministério que tem o Ministro filiado a seu destinadas inexoravelmente a valorizar o papel e a
partido. O PMDB também deseja a reforma tributá- dimensão política e institucional da Câmara dos De-
ria. Não podíamos deixar de registrar esse fato. putados, tanto quanto gerar benefícios relevantes

para o País e para a sociedade.
Dessa forma, na última semana, o Presidente

da República, recebendo o Presidente e o Vi- Refiro-me, em primeiro lugar, à iniciativa de
ce-Presidente da Comissão, Deputado Antonio Kan- S.Exa. de instituir ou reativar, ao longo destes últi-
dir, destacou a importância da reforma tributária. mos sessenta dias, inúmeras Comissões Especiais,

tendo como objeto a reforma do Sistema Tributário
Temos a manifestação dos Líderes de todos Nacional, a regulamentação do setor ,financeiro, o

os partidos destacando a importância da reforma tri- funcionamento do Poder Judiciário, a reformulação
butária. Temos declarações e manifestações de da previdência privada, entre tantos outros, com o
toda a sociedade civil destacando a importância da objetivo explícito e que cada vez nos parece, como
reforma tributária. Não há duvida, portanto, Sr. Pre-' acaba de destacar o Deputado Eduardo Paes no
sidente, de que essa reforma vai acontecer para seu pronunciamento, viável e ao alcance das mãos,
melhorar - e muito - o nosso sistema tributário e talo consenso que se formou neste Parlamento, re-
aquele que é o mais importante elemento desta fletindo até o pensamento nacional em torno dessas
Constituição: o financiamento do Estado, para que questões.
ele possa cumprir com as suas obrigações. Tais medidas, portanto - como dizia -, produ-

Assim, Sr. Presidente, fazendo coro ao Depu- zirão benefícios extremamente relevantes para o
tado Antonio Palocci, Vice-Presidente da Comissão País e'para a sociedade, por meio de leis e normas
de Reforma Tributária, deixo registrada a proposta constitucionais, instituições e procedimentos mais
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modernos, mais racionais-e, sobretudo, mais efica- bém identificar as causas que levaram à degrada-
zes nesses setores. ção acentuada da qualidade desse serviço.

Para se ter uma idéia da importância dessas Essa degradação afeta milhões de assinantes,
Comissões, basta ressaltar uma delas, a Comissão desde modestas pessoas físicas a pequenas, médi-
de Reforma Tributária, objeto há poucos instantes as e grandes empresas ali estabelecidas, causando
de ponderações extremamente oportunas feitas transtornos dos quais a Nação tomou conhecimento
pelo Deputado Eduardo Paes em nome de seu par- pelos meios de comunicação. Esses transtornos
tido, dado que é consciência generalizada no País e chegaram a tal ponto e a tal nível que obrigaram a
neste Parlamento hoje o quanto é caótico, irracional intervenção extremamente enérgica e vigorosa da
e antieconômico, perverso e anti-social esse siste- Agência Nacional de Telecomunicações, na tentati-
ma que favorece, em níveis absolutamente escan- va de coibir e penalizar as transgressões e os abu-
dalosos e inaceitáveis, a sonegação fiscal, a elisão sos, praticados. Além disso, houve a intervenção do
fiscal e a concentração de renda. Tudo isso penaliza Ministro das Comunicações, Deputado Pimenta da
setores produtivos da economia brasileira e os torna Veiga, também extremamente oportuna e forte,
menos competitivos, distribui desigualmente os ônus como a situação requeria, a intervenção do Ministro
e encargos tributários pelas diversas camadas e da Justiça, Dr. Renan Calheiros, e, afinal, a do pró-
segmentos da sociedade. prio Presidente da República. Todos inconformados

Em suma, apenas uma dessas Comissões com o estado em que se encontram esses serviços
pode refletir a dimensão e a importância do seu con- em São Paulo e, mais do que isso, com os reflexos
junto e, por conseguinte, da iniciativa tomada pela que a degradação desses serviços, não apenas em
Direção da Casa, por intermédio da palavra e da de- São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e em al-
cisão política de seu Presidente, respaldado, como guns outros Estados pouco afortunados no tocante
disse, pelas lideranças partidárias com assento nes- a essa questão, poderia gerar e tem gerado sobre a
ta Casa, ao longo dos últimos dois meses. credibilidade pública do processo de privatização no

A segunda iniciativa que gostaria de ressaltar, País e sobre a imperiosa necessidade - e esta é a
Sr. Presidente, demandou, pelo que estou informa- razão maior desta minha manifestação nesta tarde-
do, meses de delicadas, complexas e exaustivas ne- de estruturar de maneira mais vigorosa, mais instru-
gociações envolvendo praticamente todos os Líde- mentada, mais eficaz a agência reguladora e fiscali-
res de bancadas partidárias e, de modo especial, o zadora do setor, a Anatel.
Líder do Governo nesta Casa, Deputado Arnaldo Esse mesmo raciocínio vale para outras agên-
Madeira, meu conterrâneo também. Essa iniciativa cias responsáveis por zelar pelos interesses dos
culminou na apresentação de proposta de regula~ usuários e da sociedade em outros setores que tam-
mentação da edição de medidas provisórias pelo bém foram objetos de privatização, como o da distri-
Poder Executivo muito mais compatível, muito mais buição de energia elétrica, que tanto em São Paulo
atualizada, muito mais conforme ao espírito da divi- quanto no Estado do Rio de Janeiro tem apresenta-
são de Poderes que deve reinar em nosso País por do resultados extremamente frustrantes em face do
determinação imperiosa da Constituição Federal, que a sociedade e o Governo esperavam dessa
ampliando, por conseguinte, o espaço de atuação, transição.
as prerrogativas, o poder e a influência desta Casa No tocante à telefonia móvel celular, quero re-
e do Senado Federal no contexto do processo legis- produzir as avaliações, em linhas gerais, que o De-
lativo brasileiro. putado Alberto Goldman e eu fizemos perante a CPI

Feito esse registro preliminar, Sr. Presidente, da Assembléia Legislativa para realçar que aí, sim,
embora de maneira sintética, dada a limitação do nesse campo, têm sido alcançados, na sua plenitu-
tempo, gostaria de reproduzir algumas das conside- de, os objetivos que o Governo perseguia ao propor
rações que o Deputado Alberto Goldman, relator da à consideração nacional e à deliberação do Con-
lei geral de Telecomunicações, e eu tivemos o ense- gresso Nacional, há cerca de dois anos, primeira-
jo de fazer na última quinta-feira, dia 20, perante a mente a lei mínima e, em seguida, a lei Geral de Te-
Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia lecomunicações.
Legislativa de São Paulo que investiga não apenas A competição foi introduzida no setor com
a situação das telecomunicações no estado, de enorme êxito. Essa modalidade de serviço telefônico
modo especial da telefonia fixa, mas que busca tam- apresentou no meu estado, ainda na fase da Telesp
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estatal, vertiginoso crescimento, alcançando apenas
num lapso de tempo correspondente à gestão que
tive a honra de poder desenvolver à frente daquela
empresa, de agosto de 1995 a março de 1998, uma
evolução de cerca de 300 mil assinantes, abrangen
do as sessenta maiores cidades do meu Estado,
para cerca de 1 milhão e 400 mil, menos de três
anos depois, alcançando quatrocentos Municípios
distribuídos ao longo do território paulista, desmistifi
cando a idéia de que esse seria um serviço destina
do fundamentalmente aos grandes e congestiona
dos centros urbanos do meu estado e do País. A
demanda por esse serviço é aguda e, em certos mo
mentos, tornou-se extremamente agressiva, quase
neurótica, em todas as pequenas e médias comuni
dades rurais do meu estado.

Desmistificou-se também a suposição inicial
de que, por se tratar de serviço supostamente elitis
ta, dispendioso, quase supérfluo, ficaria restrito às
camadas superiores da sociedade. Na verdade, isso
se revelou absolutamente falacioso e falso. A de
manda por esses serviços alcançou todos os seg
mentos da sociedade, convertendo-se para inúme
ras categorias profissionais. Não é apenas instru
mento de trabalho e de progresso profissional, mas
também de segurança e de comodidade, que se tor
nou indispensável e essencial a todas as pessoas e
a todas as empresas do Estado de São Paulo. Daí a
gigantesca expansão que se deu ao longo de um
período tão curto de tempo, aumentando em cinco
vezes o número de assinantes desse serviço, antes
mesmo de sua privatização.

Com a introdução da competição, através da li
citação pública de concessão para exploração da
Banda B do serviço móvel celular em São Paulo, al
guns meses após a privatização da própria Telesp
Celular temos hoje no meu estado 3 milhões de as
sinantes do serviço móvel celular, cerca de 2 mi
lhões na Telesp Celular, hoje explorada pela Portu
gal Telecom, e cerca de 1 milhão explorados pela
BCP, detentora da concessão da Banda B de São
Paulo.

No País são cerca de 9 milhões, com perspec
tiva de crescimento vertiginoso ainda por pelo me
nos dois anos, segundo exposição feita, há três se
manas, pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de
Telecomunicações, Dr. Renato Guerreiro, aos inte
grantes da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática. Isso nos mostrou que nes
se campo específico, o da telefonia celular, os resul
tados da competição introduzida na área da privati
zação das empresas estatais exploradoras do servi-

ço atingiram, nasua plenitude - reitero e ressalto -,
aS'expectativas e os objetivos do Governo do Presi
dente Fernando Henrique, quando formulou essas
propostas ao Congresso Nacional, que as aprovou e
em seguida as implementou.

No tocante aos serviços de longa distância, é
também, segundo relato do próprio Diretor-Geral da
Anatel, extremamente promissora a perspectiva que
o País tem diante de si, já que - não apenas a ex
ploração dos serviços pela Embratel também privati
zada como pela empresa espelho da Embratel 
acabou contando com duas operadoras internacio
nais de grande porte e de enorme experiência nos
mercados mais exigentes e sofisticados do Primeiro
Mundo, com notória aptidão financeira e tecnológica
para trazer ao País e para o processo de competi
ção serviços de qualidade compatíveis com as exi
gências do mundo moderno. No que diz respeito à
telefonia fixa é que os percalços e as frustrações
ainda prevalecem em algumas regiões do País, es
pecialmente em meu estado.

O Governo e o Congresso Nacional tiveram a
preocupação, ao elaborar e votar a lei geral de Tele
comunicações, de também, na área da telefonia
fixa, estabelecer um mecanismo de competição que
assegurasse aos consumidores e aos usuários os
mesmos benefícios de ampliação da oferta, de me
lhoria qualitativa do serviço, de redução de preços e
tarifas que estavam, desde logo, pela lei mínima, as
segurados à telefonia celular, aos serviços de comu
nicação de dados, aos serviços de longa distância,
o que, afinal de contas, vem-se dando, embora num
ritmo mais lento do que o desejado e esperado pela
sociedade na área da telefonia fixa.

Tão logo o Governo brasileiro formalizou as
concessões para exploração das quatro empresas
nas quais fora subdividida a Telebrás - a de São
Paulo, a da região Centro-Sul, a da região Nor
te-Leste e a Embratel -, apenas duas, a da Região
Norte-Leste e a Embratel, tiveram êxito na seleção
de uma empresa espelho logo no início do ano.

A licitação relativa a São Paulo veio vazia e
com ela trouxe enorme frustração. Esse processo li
citatório teve de ser recolocado na praça para ape
nas agora, no final de abril, resultar na seleção de
um consórcio liderado pela grande operadora cana
dense, a Bel! Canadá, de notório conceito, de notó
ria credibilidade internacional, cujo contrato foi assi
nado no início do mês de maio.

Então, na verdade, a telefonia fixa em São Pa
ulo, como a do Rio de Janeiro, já deverá ter, por vol-
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ta de meados de junho ou julfio, nu caso do nosS-o
Estado, o início da competição efetiva, dando aos
consumidores e à sociedade uma alternativa aos
serviços prestados pela Telefônica do Brasil, subsi
diária da Telefônica de Espana, detentora da con
cessão em meu Estado e sucessora legal da Te
lesp, o que só deve começar a se concretizar no fi
nal deste ano, infelizmente. Digo, infelizmente, Sr.
Presidente, porque é fato conhecido de todo o País
e deste Congresso Nacional - já que a mídia, ao
longo desses últimos meses, especialmente a partir
de novembro e culminando agora nos meses de
março e abril do corrente ano, tem dedicado largo
espaço às denúncias, ao enorme volume de quei
xas, frustrações e reclamações de toda a sorte 
que a degradação da qualidade dos serviços telefô
nicos, de telefonia fixa em São Paulo, produziu o
trauma que a sociedade viveu noS últimos meses e
que acabou resultando nas ações enérgicas, às
quais me referi há pouco, de Ministros, do próprio
Presidente da República e da Agência Nacional de
Telecomunicações, que teve de destinar boa parte
de seu quadro de pessoal técnico e de suas energi
as para acudir às populações de São Paulo e do Rio
de Janeiro nas situações de verdadeiro clamor por
que passavam.

A frustração por não haver competição come
ça a se atenuar apenas agora, pela perspectiva de
que, em cinco ou seis meses, São Paulo e Rio de
Janeiro comecem a usufruir dessa competição.

Ressalto, Sr. Presidente, que, de tudo o que
ocorreu em São Paulo - o enorme volume de abu
sos e transgressões aos direitos e às prerrogativas
básicas de consumidores e usuários, o descaso
pela opinião pública paulista, o desprezo, a arrogân
cia e a prepotência com que foram tratadas essas
questões ao longo dos últimos meses no meu Esta
do -, uma lição resultou muito clara e é, na verdade,
a causa primordial da manifestação que hoje faço
nesta Casa: o Governo brasileiro e o Congresso Na
cional precisam conscientizar-se de que, dada a fal
ta de tradição e de cultura do nosso País em maté
ria de agências reguladoras e fiscalizadoras, dado
que os processos de privatização em áreas extre
mamente sensíveis como a de telecomunicações e
a de distribuição de energia elétrica ocorreram de
maneira muito acelerada, sem que as agências re
guladoras estivessem devidamente estruturadas,
urge que dotemos o Brasil de agências muito bem
estruturadas, fortes e respeitadas. Ainda hoje essas
agências se encontram em fase incipiente de im
plantação e de instrumentalização pessoal, técnica

e operacional, o que as impede de cumprir adequa
damente e em tempo o seu papel. Disso resulta, Sr.
Presidente, a meu ver, a experiência traumática que
São Paulo viveu ao longo dos últimos meses. Espe
ro que agora a situação se normalize.

Essas agências reguladoras deverão ser esti
muladas pelo Congresso, pela imprensa e pela soci
edade a, progressivamente, assumir papel cada vez
mais contundente, cada vez mais duro no zelo pelos
direitos da sociedade e na prevenção e penalização
dos abusos que, afinal de contas, não deverão ces
sar da noite para o dia, até que, com o advento da
competição, se possa ter - aí, sim -, ao lado de
uma agência reguladora forte e bem estruturada,
um mecanismo de mercado e de defesa da socieda
de eficaz e capaz de inibir essas práticas irrespon
sáveis e abusivas que desgraçadamente têm afe
tado de maneira tão profunda os meus concida
dãos de São Paulo, os nossos concidadãos do
Rio de Janeiro e os de alguns outros Estados do
País.

Em suma, Sr. Presidente, minha pondera
ção e meu apelo são no sentido de que o Gover
no e o Congresso não hesitem, não vacilem em
fornecer a essas agências reguladoras os meios,
os instrumentos, os recursos que elas vierem a
pleitear.

A Agência Nacional de Telecomunicações de
verá pleitear esses instrumentos dentro de muito
pouco tempo, para que possa estruturar-se adequa
damente e cumprir o seu objetivo. E é preciso que
ela cumpra, primordialmente, não o objetivo que lhe ..
foi atribuído pela Lei Geral de Telecomunicações,
mas aquele que o Congresso, o Governo e a socie
dade colocaram nas suas mãos: transmitir à socie
dade brasileira a segurança de que a saída do
Estado - Ministério, Telebrás, Governo Federal 
do comando desse setor não significou, não signi
fica e nem significará, em momento algum, que a
sociedade tenha ficado órfã na defesa e no zelo
dos seus interesses e das suas prerrogativas fun
damentais.

Solicito a V. EXª, Sr. Presidente, que faça re~

produzir este pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Deferido
o pedido de V. Ex.!!

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. PresidEm
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança.
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Sérgio Carvalho, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, os dois últi
mos anos abalaram o mundo de forma dramática.
Grandes e graves crises econômicas atingiram di
versos países, começando pelo México e, posterior
mente, alastrando-se pela Asia e Rússia. Pelo efeito
irreversível da globalização, potencializado pelo alto
nível de desenvolvimento tecnológico que a informa
tização e os sistemas ,de comunicação atingiram, a
velocidade de contaminação foi espantosa. Econo
mias antes consideradas inexpugnáveis e exemp.lo
para o mundo, como o Japão, ruíram da noite para
o dia. Tal como uma onda sísmica, a crise econômi
ca varreu o mundo e, como não poderia deixar de
ser, atingiu o Brasil.

Ao atingir-nos, os arautos economistas negati
vistas de plantão passaram a anunciar o apocalipse
final no Brasil: a inflação iria a 85% ao ano, o dólar
alcançaria os 3,10 reais, o PIB teria uma retração de
7,5% apenas no primeiro trimestre, haveria fortíssi
ma recessão, enfim, veríamos toda a sorte de maze
las que, efetivamente, até aconteceram nos outros
países.

As críticas pesadas que se seguiram com rela
ção à condução da economia pela equipe econômi
ca eram de tal forma proferidas que dava a impres
são de que o Brasil era o único país do mundo imu
ne aos efeitos da crise, coisa que nem o Japão, com
toda a sua tecnologia, toda a pujança de suas ex
portações, toda a capacidade operativa excepcional
de seu povo, conseguiu. De repente, a Oposição e
os oportunistas passaram a fazer de conta que o
Brasil estava isolado do mundo, passando a vender
uma imagem falsa e mentirosa ao povo de que a cri
se veio por incompetência da equipe econômica e
do Governo.

Omitiram deliberadamente os fatos que acon
teciam no mundo e que teriam que, forçosamente,
repercutir aqui dentro.

O Governo agiu preventiva e rapidamente, to
mando todas as medidas que considerou adequa
das ao caso, com coragem e maestria. Foi, todavia,
duramente critica.do. S. Ex§. o Ministro Pedro Malan
foi execrado. O Dr. Armínio Fraga, que assumiu o
comando do Banco Central, crucificado. Enfim, tive
mos uma Santa Inquisição instaurada contra a equi
pe econômica e contra o Governo.

Decorridos dois meses do auge da crise, as
matérias que vemos nos jornais, a exemplo da
Folha de S.Paulo, de domingo último, são as se
guintes: "PIB reage e derruba previsões caóticas...";
"O País não só escapou do desastre como 1999 po
derá ser um ano de crescimento..."; "O Governo
conseguiu recuperar a confiança do mercado finan
ceiro e controlar a inflação..."; "Houve um grande
erro de avaliação..."; "A economia real acabou se
mostrando muito mais sólida do que imaginavam até
os otimistas"; "Os economistas erraram feio ao de
duzir que a história se repete e que o Brasil enfren
taria uma crise igual à da Rússia ou Tailândia...", do
México, dos países asiáticos.

Enfim, os juros chegaram aos 45% ao ano,
mas estavam há uma semana em 27% e hoje estão
em 23,5%, Sr. Presidente. De uma semana para cá,
os juros já baixaram um pouco mais. Ao contrário da
retração anunciada do PIB, o IBGE aponta que
crescemos 1,02% no primeiro trimestre deste ano,
em relação ao último trimestre de 1998 - isso sem
computar as estatísticas da agricultura, que são pre
cárias. Mas já se sabe que houve aumento de safra
e ganho de preço nos grãos exportados. Resumin
do, vencemos a crisel

Todavia, até agora não vi nenhum, mas ne
nhum comentário de elogio, congratulações ou reco
nhecimento ao Ministro Malan, o grande comandan
te do navio naquela tempestade. Nenhuma descul
pa foi a S. Ex!! encaminhada ou ao Arminio Fraga,
do Banco Central. Algo do tipo: "Desculpe, nós to
dos estávamos errados". Tenho visto, sim, muito
sorriso amarelo, desconfiado e sem graça.

É até possível que a Oposição e os oportunis
tas - que neste momento torcem para que o Gover
no dê errado, o que lhes permitirá ter discursos e
não perder os empregos - venham dizer que a eco
nomia reagiu por gravidade, por efeito inercial, inde
pendentemente do trabalho ordenado e eficiente da
equipe econômica. Dotados de efeitos mediúnicos,
serão capazes de atribuir a extraordinária recupera
ção brasileira a algum milagre, certamente - o que
não aconteceu no México, no Japão, na Tailândia,
na Malásia ou em outros países. Mas o nome do
nosso milagre é competência, Sr. Presidente.

Meus caríssimos companheiros desta Casa,
sabemos todos que é nas grandes tempestades que
se conhecem os grandes comandantes. Tivemos a
oportunidade de perceber o quanto estamos res
guardados, o quanto estamos seguros e o quanto
estamos bem assessorados. Temos, enfim, um
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grande comandante na economia: o Ministro Pedro
Malan, da Fazenda. E, no Banco Central, contamos
com o Presidente Arminio Fraga.

Ao Ministro e a sua equipe as minhas mais sin
ceras homenagens e o reconhecimento pelo excep
cional trabalho, que salvou o País da crise pela qual
passamos.

o Sr. Nelson Trad, 2JJ Secretário, deixa
a oadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Saulo Pedrosa, § 2JJ do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con
cedo a palavra ao Deputado Dr. Benedito Dias.

O SR.. DR. BENEDITO DIAS (PFL - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srâs e
Srs. Deputados, a história das civilizações dos po
vos orientais deixou-nos explicitamente clara a mai
or preocupação de seus ancestrais: a segurança pú
blica.

Essa preocupação está revelada nos mecanis
mos político-administrativos utilizados por seus
mandatários. Os orientais tinham também proble
mas sociais, políticos e econômicos graves como os
nossos. Entretanto, priorizaram a construção de
grandes muralhas como meio de preservar suas ri
quezas, seus bens, seus patrimônios, suas semen
tes genealógicas e a paz de suas famílias.

A exemplo disso, Srâs e Srs. Parlamentares,
os chineses construíram o maior muro da história, a
famosa Muralha da China. Os judeus, por sua vez,
exibiram por muito tempo o seu grande muro, hoje
consagrado como objeto litúrgico do culto judaico: o
Muro das Lamentações. O grande desafio do líder
dos israelitas, Josué, para conquistar a cidade de
Jericó, foi transpor suas grandes e espessas mura
lhas. E só o conseguiu com a intervenção direta de
Deus. Jerusalém e todas as cidades orientais adota
ram ao longo da história a política de segurança pú
blica como prioridade. Segurança pública era ques
tão nacional para os povos e governos orientais.

Por centenas de anos o mundo foi separado
ideologicamente por um grande muro. Duas ideolo
gias antagônicas, que formavam a bipolaridade, di
gladiaram-se por muito tempo. Hoje, felizmente, a
cortina ideológica rompeu-se: o Muro de Berlim caiu,
e as nações do mundo puderam dar-se as mãos em
um gesto de liberdade, pela união e quebra das di
ferenças impostas na separação causada por confli
to de idéias das antigas potências que dominavam o
mundo à época.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, fiz essa
viagem na história para mostrar ao Parlamento bra
sileiro a premente necessidade de reconstruirmos
as muralhas da segurança pública do nosso País.

Chega de discursos demagógicos, tentando
transferir toda a culpa da falta de segurança pública
para os Governos Estaduais, para o Governo Federal
e para o Poder Judiciário. Acho que nós, membros
do Congresso Nacional, lídimos representantes do
povo brasileiro, que fazemos as leis que norteiam a
vida dos cidadãos deste País, temos como dever cí
vico e patriótico revelar os erros crassos existentes
nas legislações penal e processual penal brasileiras.

Com isso, Srâs e Srs. Parlamentares, passare
mos a determinar parâmetros que protejam o cida
dão na garantia do seu direito elementar, inscrito no
preâmbulo da Constituição Federal, que diz:

(...) Assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a seguran
ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual
dade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna(...).

Quero, Sr. Presidente, parabenizar a arrojada
iniciativa do eminente Parlamentar, Deputado Luiz
Antonio Fleury, do PTB de São Paulo. S. Ex!!., con
forme declaração feita desta tribuna na sexta-feira
passada, dia 21 de maio, garantiu que fará apresen
tar nos próximos dias a esta Casa de Leis oitenta
propostas de modificações das legislações penal e
processual penal do País.

Cumpre-me, na condição de parlamentar en
gajado também nessa luta, louvar e ao mesmo
tempo apoiar a proposta de emenda constitucional
de autoria do ilustre deputado, juntamente com os
Deputados Ricardo Noronha, José Carlos Marti
nez, Iris Simões e Zé índio. Essa proposta, contra
riando os que defendem a tal flexibilização do di
reito repressivo, instituirá a prisão perpétua com o
trabalho obrigatório a criminosos sórdidos que
ameaçam a tranqüilidade dos cidadãos do nosso
País.

Parabéns, deputados, é preciso ter coragem
para mudar! -

A sociedade brasileira não agüenta mais ser
refém da sua própria sorte, devido a uma legisla
ção lacunosa e impotente. Os cidadãos do meu
Brasil estão à mercê da saga assassina de margi
nais inescrupulosos, que cerceiam a liberdade de
ir e vir dos jovens, homens, mulheres e crianças
deste País.



A violência, em todos os âmbitos, parece ter
fugido do controle das autoridades deste Pars. Não
podemos, enquanto membros do Congresso Nacio
nal, assistir a tudo isso passivamente, tal qual es
pectadores da arena vendo leões tragarem cristãos.
A revista Época de hoje, 24 de maio de 1999, se
gunda-feira, publicou pesquisa da Vox Populi em
que a violência urbana é citada como o maior pro
blema da sociedade brasileira para 86% dos entre
vistados.

Sr. Presidente, Sr.í!s e Srs. Parlamentares, a po
pulação do Brasil grita providências. Urge entretanto
uma tomada de medidas concretas e sérias por parte
deste Parlamento para coibir essa mazela social.

Não posso, em nenhuma hipótese, conter-me
diante do fato ao qual peço vênia a V. ExJs para me
reportar.
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Pasmem V. Ex.í!s com o que o Jornal de Sra- No próximo dia 14' de junho, completará um
sília estampou nessa sexta-feira, 21 de maio. Diz a ano que o jovem Diogo Bika de Carvalho, de ape-
matéria: "O Sr. Ministro da Justiça, Renan Calheiros, nas 16 anos de idade, tombou sem vida, vítima de
em depoimento à CPI do Narcotráfico, afirmou: '(...) revólver assassino de um irresponsável chamado
Conforme recente pesquisa, o Brasil amarga o ver- Luis Cláudio Pereira Amanajás, filho de empresário
gonhoso título de campeão mundial de homicídios". da educação e dono de Faculdade de Direito na ci-
É de lamentar, Sr. Presidente. dade de Macapá, Estado do Amapá, Prof. Leonil

Vejam o que a pesquisa mostra: 90% dos cri- Amanajás.
mes cometidos no Rio de Janeiro não são esclareci- Para a família da vítima, nem parece que já
dos. Em São P?ulo, por exemplo, a polícia paulista passou todo esse tempo. É que a trajetória de suas
consegue elucidar apenas 1,9% dos crimes em que vidas foi totalmente mudada com a morte de seu fi-
autores e vítimas não se conhecem. lho querido. O certo é que a família vive hoje respi-

A sociedade brasileira está saturada diante rando, durante 24 horas do dia, essa nobre causa.
das imagens sádicas que a mídia nacional tem mos- Imaginava-se, contudo, que a imensa dor da família
trado nos últimos anos: chacinas, como a de Eldora- fosse amenizada pela providencial ação da Justiça,
do do Carajás e a do Carandiru; agressão de polici- que processaria e julgaria celeremente o abastarda-
ais militares contra cidadãos da Favela Naval; o ma- do criminoso, que continua solto, espalhando pânico
níaco do parque; o seqüestro do irmão dos cantores a outros jovens da cidade de Macapá. A Justiça do
Zezé de· Camargo e Luciano; o absurdo da estraté- Amapá é a principal responsável.
gia dos seqüestradores do empresário Abílio Diniz, Quanta ilusão, srªs e Srs. Deputados! Quero
que,' para serem repatriados e escaparem da Justi- esclarecer desde já a V. Exils, para melhor compre-
ça, utilizaram-se das debilidades da nossa lei. ensão, que o matador fora preso e autuado em fla-

E para variar, Sr. Presidente, mais uma moda- grante no clamor do fato típico e indiciado pela práti-
lidade de crime aparece no Brasil, o que podemos ca de homicídio qualificado, desde à época erigido
chamar de crime de mercado. Refiro-me ao acordo ao status de crime hediondo. Delito, portanto, inafi-
fatídico entre funerárias do Rio de Janeiro e o auxili- ançável e sem pressuposto legal da concessão de
ar de enfermagem Edson Isidoro Guimarães, mórbi- liberdade provisória; valendo dizer, em outras pala-
do assassino, acusado de matar por asfixia e inje- vras, que o criminoso haveria de responder preso
ção letal mais de cem pacientes do Hospital Salga- durante todo o processo criminal.
do Filho no Rio de Janeiro, sem que ninguém o im- Mas, Srãs e Srs. Parlamentares, a grande sur-
pedisse a tempo. presa foi que o Juiz de Direito da Comarca de Maca-

No meu Estado, Amapá, o índice de violência pá, o Sr. Mário Elzébio Masurek, à revelia da lei,
cresce em número alarmante, como em todo o Bra- concedeu-lhe liberdade provisória, adornando-a com
sil. despacho absolutamente destituído de fundamento

legal.

O pior ainda estaria por vir. É que, imediata
mente após essa absurda decisão, o Ministério PÚ
blico amapaense, hoje único reduto de confiança da
famflia, interpôs tempestivo recurso para o Tribunal
de Justiça local.

Contudo, pasmem V. Ex.í!g - e digo isso por
que fui testemunha ocular -, quando toda a comu
nidade amapaense esperava que o Colegiado cor
rigisse a Ilegal liberdade do criminoso e o mandas
se novamente para o cárcere, eis que, inesperada
mente, a malsinada decisão foi mantida pelos de
sembargadores que julgaram o recurso em sentido
estrito.

O mais vergonhoso é que o protecionismo
dado ao réu pelo Judieiário·do Amapá ~hegou-às ra
ias de os desembargaâores que julgaram o recurso
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do Ministério Público - aliás, seus verdadeiros ad- Exis, na certeza de merecer a ressonância esperada,
vogados de defesa - reiterarem na sustentação principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça.
dos seus votos a desnecessidade de se manter pre- Gostaria de dizer a todos os presentes que, no
so: "O menino bom, de excelente caráter; que tudo dia 14 de junho, fará um ano que aconteceu essa
não passara de fatalidade e que a lei dos crimes he- desgraça. A Justiça do nosso estado não agiu de
diondos não havia sido feita para ele". maneira correta, não agiu com a lei. O Juiz Mário

Não é essa, Srªs e Srs. Deputados, a conduta Masurek, que me ouviu durante vinte minutos antes
desse criminoso perante a sociedade amapaense. do interrogatório do acusado, após essa audiência
Sua passagem pelas delegacias, sob a acusação de fez uma verdadeira defesa do criminoso, com seis
violência e direção perigosa, é uma realidade, po- páginas de justificativa, sendo que a lei proibia o re-
rém acobertada. laxamento de sua prisão, porque o criminoso foi pre-

Em verdade, Excelências, o Poder Judiciário, so em flagrante e é réu confesso.
para merecer a confiança da comunidade, há de ser Quero que o nosso Parlamento reveja essas
como a mulher de Júlio César, a quem não bastava leis que hoje estimulam a prática de crimes.
ser honesta, havia que demonstrar essa honestida- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Com a
de por decisões honradas, límpidas e transparentes. palavra o Deputado Lavoisier Maia.
O mais grave é que a casuística decisão do Judiciá- O SR. LAVOISIER MAIA (PFL - RN. Pronun-
rio amapaense agrediu não só aquela família jurisdi- cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srâs e Srs.
cionada, mas toda a população do estado, que em Deputados, assomo à tribuna para abordar um tema
pânico já começa a colher os resultados desastro- da maior importância na atual conjuntura nacional: o
sos da inaudita liberdade do criminoso. processo de privatização da economia brasileira.

Hoje, na Justiça do Brasil, as decisões judiciais Não se pode negar que o fenômeno da globaliza-
não se restringem aos herméticos e friorentos gabi- ção é uma realidade que merece a reflexão de todos
netes de magistrados, ultrapassam seus murais e se nós. Por outro lado, o Estado não deve exercer funções
alojam no seio da sociedade. A Justiça é para to- específicas da iniciativa privada, pois sua atribuição
dos: pobre, rico, preto, branco, sem protecionismo. principal é realizar investimentos nas áreas de saúde,
Tenho certeza de que, se esse homicida fosse de educação e segurança. Sou favorável ao processo de
família humilde da sociedade, já estaria recolhido ao privatização. Na maioria dos casos o Estado deve abrir
cárcere. A decisão é lógica. A ilegal liberdade dada espaço para a empresa privada. É iQ que consagra a
ao assassino pelo beneplácito judicial está a estimu- Constituição Cidadã - que tive a honra de votar, na
lar outras pessoas a praticar crimes tão grandes condição de Senador Constituinte - no art. 173, ou
como o do assassinato desse jovem, certos de que, seja, o Estado só deve explorar a atividade econômica
pelo princípio da eqüidade, jamais ficarão presos. quando necessária aos imperativos da segurança naci-

O Ministério Público impetrou recurso especi- onal, da relevância e do interesse coletivo.
ai, que recebeu o n2. 122/99, com o objetivo de anu- Portanto, no cômputo geral as privatizações são
lar a decisão do recurso em sentido estrito que foi oportunas, haja vista que P9ssibilitam maior celerida-
julgado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do de e eficiência na produção dos bens necessários à
Estado, Desembargador Luis Carlos Gomes dos satisfação da comunidade nacional. No entanto, não
Santos, que encaminhou os autos ao egrégio Su- se deve entender com isso que a privatização do pa-
perior Tribunal de Justiça, em Brasília, para deci- trimônio público, construído muitas vezes ao longo de
são final. lutas e vitórias seculares, deva ser feita sem critérios

Sr. Presidente, srllS. e Srs. Deputados, talvez rígidos. Até agora, em alguns casos, a privatização
V. Exas. tenham percebido o tom de desabafo com tem sido um verdadeiro desastre, não só por avalia-
que historiei esse fato. Quero ressaltar, Sr. Presi- ções irrisórias das nossas estatais, como também, e
dente, que esse jovem assassinado era meu filho, principalmente, pela ausência da aplicação do mon-
meu querido Diogo Bika de Carvalho. Recordo suas tante arrecadado em investimentos sociais.
últimas palavras, testemunhadas por pessoas que Além disso, defendo que parte do nosso patri-
assistiram ao crime: "Mano, ele me atirou. Mano, ele mônio deve ser preservado, seja porque atua em
me atirou." Aí a morte. setores estratégicos da economia, como é o caso

Esta, pois, nobres colegas, é a odisséia da minha da Petrobrás e da Chesf, seja porque cumpre impor-
vida, que confiadamente trago ao conhecimento de V. tante e necessário papel social, como é o caso do
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Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do nhia de Energia -Elétrica do Estado do Rio Grande
Banco do Nordeste. do Norte ~ COSERN. O volume de recursos 'arre-

Particularmente, no caso da exploração do pe- cadados com essa privatização ultrapassou 600 mi-
tróleo, a quebra do monopólio da Petrobrás foi im- Ihões de reais, que foram gastos em apenas dez
portante para o País, considerando que a concor- meses, coincidentemente no período de uma cam-
rência é sempre mais sadia para a economia do que panha eleitoral. Diante disso, a dúvida quanto à cor-
os monopólios e oligopólios, mas, ao mesmo tempo, reta aplicação desses recursos foi motivo para insta-
fico preocupado quando tenho notícia de que áreas lação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na
petrolíferas descobertas pela Petrobrás, onde se Assembléia Legislativa do meu estado.
gastou bilhões de reais ao longo de duas ou três dé- Com pouco tempo de apuração, a CPI já cons-
cadas, sejam entregues por preços ridículos a gru- tatou diversas e graves irregularidades. O governo
pos estrangeiros privilegiados. estadual criou um plano chamado RN 2000, feito às

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, se ape- pressas, estabelecendo um conjunto de ações para
nas em alguns casos o Governo Federal não teve aplicação dos recursos arrecadados. Acontece que
sucesso na privatização de suas empresas, no meu somente foram contemplados municípios cujos pre-
estado, c resultado da privatização de apenas duas feitos eram aliados do governador ou daqueles que
empresas foi comprometedor e desastroso para o aderiram ao seu sistema político. Os maiores muni-
patrimônio público. cípios do estado, cujas prefeituras permaneceram

Primeiramente, refiro-me à privatização da Alca- com adversários, entre os quais Natal, capital do es-
norte, empresa subsidiária da Álcalis, constituída para tado, Mossoró, Caicó, Parnamirim e tantos outros,
fabricar barrilha no meu estado. O Rio Grande do Nor- simplesmente não obtiveram meios de conveniar
te foi escolha estratégica, devido à abundância de ma- com o governo do estado, embora apresentassem
térias-primas - sal, pois mais de 70% da produção pleitos legítimos e importantes.
nacional parte do Rio Grande do Norte, e calcário, que Exemplo disso é Natal, que, com mais de se-
aflora à superfície do solo numa quantidade muito tenta favelas e déficit habitacional enorme, não foi
grande de quilômetros. A construção da fábrica de objeto de recursos destinados ao Programa de Me-
barrilha foi iniciada em 1977 e, após várias paralisa- Ihoria Habitacional, mesmo tendo a prefeitura apre-
ções, foi interrompida, em definitivo, em 1982, com sentado ao governo um plano de ação.
70% de suas obras civis concluídas. Além disso, a CPI já comprovou, por meio de

Em 1992 a Álcalis e a Alcanorte foram privati- documentos, depoimentos e visitas às obras realiza-
zadas e arrematadas pelo Grupo Fragoso Pires. das, outras graves irregularidades, como superfatu-
Acontece, porém, que até agora esse grupo privado ramento de obras, empresas criadas às vésperas
não investiu um centavo sequer na conclusão da fá- das licitações, utilização de materiais de péssima
brica, pois estava, aparentemente, mais interessado qualidade e fiscalização condescendente durante o
em vender o patrimônio das empresas - como, por processo das construções.
exemplo, os terrenos de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputa-
e o edifício-sede de Natal, vendido por mais de 1 mi- dos, o resultado lamentável, concreto, da privatiza-
Ihão de reais - do que dar continuidade a um proje- ção da Cosem, maior empresa do Rio Grande do
to que aumentaria a arrecadação de impostos, faria Norte, é o seguinte: os 600 milhões acabaram-se;
crescer o número de empregos, substituiria as im- não há mais nem um centavo; o volume de obras
portações e, conseqüentemente, criaria mais divisas não concluídas e já pagas é enorme, considerável;
para o País. Portanto, o que se vê neste momento é o número de obras que não foram nem iniciadas é
uma fábrica quase concluída se deteriorando, uma também expressivo, alarmante. O governo do esta-
vila operária abandonada e equipamentos caros ao do descontrolou-se e descontrolou as finanças pú-
relento, sofrendo a agressividade do tempo e, hoje, blicas, operando atualmente com um déficit de mais
quase totalmente obsoletos. de 10 milhões/meio, segundo afirmou o Secretário

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputa- de Administração em audiência pública na Assem-
dos, somente no ano passado é que o Rio Grande bléia Legislativa do Rio Grande do Norte.
do Norte teve oportunidade de realizar um grande Vale registrar ainda uma comparação com a pri-
projeto de desenvolvimento econômico e social, vatização de empresas de eletricidade do Ceará e da
com recursos oriundos da privatização da Compa- Bahia. Nestes estados, os recursos arrecadados com
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as privatizações estão'praticamente intactos e se e'r'l
contram à disposição dos atuais governantes para re
alização de grandes obras estratégicas. Por exemplo,
no Estado do Ceará, a notícia que se tem é que mais
de 1 milhão de reais é para fazer canais de comunica
ção com as grandes bacias e para o fundo de pensão
dos aposentados. Idem para o Estado da Bahia.

O Sr. Rodrigo Maia - Concede-me V. Exã um
aparte?

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não, nobre
Deputado Rodrigo Maia. É um prazer conceder a V.
Exª um aparte.

O Sr. Rodrigo Maia - Nobre Deputado Lavoi
sier Maia, para mim, é uma satisfação estar aqui
aparteando V. Ex>!. Sou da família Maia, junto com V.
Exª e o Senador José Agripino. Sou da parte do Rio
de Janeiro. Tenho uma satisfação muito grande de
poder estar nesta Casa em meu primeiro mandato,
juntamente com um parlamentar da expressão de V.
Ex!!., que, além de ter sido governador de estado, é
dos políticos mais importantes da região. Por ter em
meu gabinete uma pessoa de Natal, pedi a ela que
levantasse pontos importantes da sua gestão como
governador para citar aqui. Quero relembrar seu dis
curso quando V. Exª falava das privatizações. No
Rio de Janeiro, a minha preocupação é a Petrobrás.
O diretor-presidente da agência disse, na quin
ta-feira, que em cinco anos ela estará privatizada.
Vai ocorrer o mesmo que aconteceu no seu estado.
Vão privatizá-Ia, e o dinheiro vai desaparecer. A Pe
trobrás é uma das empresas mais importantes do
nosso País. Mas várias são as obras relevantes em
sua gestão que ficaram marcadas nã~ apenas em
seu estado, mas em todo o País, como a adutora da
cidade de João Câmara. V. Exª, como médico, dis
pensou grande atenção à área da saúde. Deu priori
dade também ao turismo, como hoje se dá na minha
cidade e no meu estado. V. Ex!! fez a duplicação da
estrada de Ponte Negra, muito importante para dimi
nuir a quantidade de acidentes fatais que lá ocorriam.
Tenho uma admiração pessoal por V. Exã, Deputado
Lavoisier Maia, não apenas por ser da família Maia,
mas também por ser parlamentar do seu partido. Sou
um seguidor de V. Exª para que, daqui a alguns anos,
seja um político tão positivo, honesto e com tanta cre
dibilidade quanto V. Exã hoje possui, para passar mi
nha experiência aos meus filhos e eleitores.

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado,
Deputado Rodrigo Maia. V. Exª, que descende de
um homem respeitado no Brasil, de um homem que
honrou esta Casa como Deputado Federal, dei-

xa-me bastante feliz com suas considerações, que
muito engrandecem meu pronunciamento.

O Sr. Carlos Dunga - Permite-me V. Exll um
aparte?

O SR LAVOISIER MAIA - Ouço, com prazer,
o nobre Deputado Carlos Dunga.

O Sr. Carlos Dunga - Deputado Lavoisier
Maia, como nordestino e de Estado vizinho ao seu,
a Paraíba, não poderia deixar de vir aqui para tam
bém me associar ao grande pronunciamento que
faz nesta tarde pela vigilância que tem sobre seu
Estado, o Rio Grande do Norte, pela conduta políti
ca que teve como Governador e pela forma íntegra,
honesta e sincera como no Senado da República
conduziu seus problemas. Hoje, ao lado de seus pa
res e de sua bancada, V. Exll. exerce, mais uma vez,
a vigilância sobre a aplicação dos recursos de seu
estado. Não me adentro no mérito da questão, mas
me associo a sua contumaz vigilância sobre os pro
blemas do Rio Grande do Norte. Parabéns a V. Ex!.
pelo seu pronunciamento.

O SR. LAVOISIER MAIA -- Muito obrigado,
Deputado Carlos Dunga. O aparte de V. Exll engran- "
dece e valoriza meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ney Lo-
peso

O Sr. Ney Lopes - Deputado Lavoisier Maia,
em primeiro lugar, quero destacar a alegria que in
terpreto do povo do meu Estado do Rio Grande do
Norte por vê-lo nessa tribuna. Homem público sério
e honrado, ocupou V. Exll. o governo do estado, rea
lizando administração exemplar, exerceu mandato
de Senador da República e hoje comparece a esta
Casa, com sua competência, seu discernimento, so
bretudo sua experiência, para trazer a demonstra
ção viva de que continua com aquele mesmo ardor
de combatividade que sempre caracterizou sua per
sonalidade política. V. Ex. traz ao debate um tema
que, certamente, servirá de reflexão e de mea-culpa
para nós, parlamentares federais, e especialmente
para os parlamentares estaduais deste País. Refi
ro-me ao uso do dinheiro arrecadado em processos
de privatização no Brasil, principalmente no período
pré-eleitoral. Houve, sem dúvida, Deputado Lavoisi
er Maia, uma lacuna legal não preenchida. Mas de
verá haver no futuro uma legislação severa que fis
calize e estabeleça parâmetros para o uso do dinhe
iro de privatizações, porque o escândalo a que V.
Exll. se refere, dos 600 milhões de reais obtidos com
a venda da Cosem no meu estado, cuja aplicação
não se conhece com muita clareza, também se re-
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petiu em outros estados brasileiros. Acho até qU.e a
mea-culpa não cabe muito para nós, parlamentares
federais, pois esta legislação seria tipicamente esta
dual, de estado para estado, em razão do princípio
da autonomia que rege uma Federação. Mas fica o
exemplo para que não se repitam essas dúvidas,
para que não se renovem investigações parlamenta
res, como a que ocorre no Rio Grande do Norte com
a chamada CPI da Cosem. É preciso que, de agora
por diante, para todos esses processos de aporte de
capital extra tenha uma legislação severa para que
o povo veja o resultado objetivo da venda do seu
patrimônio. Vejo esta como a maior contribuição de
V. Exª na tribuna esta tarde, pelo que o parabenizo,
falando em nome do povo do Rio Grande do Norte,
que está alegre por vê-lo aqui representando, com
tamanha dignidade, o nosso pequenino estado.

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado,
Deputado Ney Lopes. O aparte de V. Ex!! engrande
ce muito este pronunciamento pela experiência que
tem ao longo de seus mandatos nesta Casa e por
ser conceituado aqui na Câmara dos Deputados,
com repercussão no Brasil e no Rio Grande do Nor
te. Fico muito feliz e agradecido por suas observa
ções ao meu pronunciamento desta tarde.

Ouço o nobre Deputado Betinho Rosado.

O Sr. Betinho Rosado - Nobre Deputado Lavo
isier Maia, meu aparte tem o objetivo de fazer eco
aos aparteantes que me antecederam. Parabenizo
V. Ex!! pela abordagem de tema tão pertinente a
este momento político do Brasil, em especial ao mo
mento político do Estado do Rio Grande do Norte.
Gostaria de parabenizar V. Ex!! pela abordagem que
está fazendo do tema. Nós, do Rio Grande do Nor
te, temos presenciado o trabalho da Comissão Par
lamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa,
que preocupa-se em apurar a maneira pela qual o
governo do estado gastou esse dinheiro. Abordou V.
Ex!! no seu pronunciamento a possibilidade de utili
zação dessa quantia fabulosa, acima de 600 mi
lhões de reais, que poderia ter impulsionado o Rio
Grande do Norte para um outro patamar de desen
volvimento. Desse modo, nós, no futuro, não esta
ríamos falando do desenvolvimento, do crescimento,
do bem-estar social do Rio Grande do Norte como
aquilo que poderia ter sido e não foi, pela opção de
gasto que fez o Governador Garibaldi Alves naque
les convênios com as prefeituras, procurando a par
ceria política para expandir o calçamento do municí
pio, a construção de um programa de habitação a
cargo da prefeitura e vários outros pequenos proje
tos, que tinham o objetivo eleitoreiro de estabelecer

uma parceria com a prefeitura municipal, trazendo o
apoio daquele prefeito à candidatura de Garibaldi,
que tentava a reeleição naquele momento. V. Exª
aponta exatamente aquilo que poderia ter sido e
não foi. Perdemos a refinaria de petróleo. Estamos
com dificuldade, a partir do ano 2002, pois a folha
de pagamento de aposentados do estado vai consu
mir mais recursos do que está consumindo a folha
dos funcionários da ativa. E, nesse caso, V. Ex!!,
com muita pertinência, aponta isso. Queria o Gover
nador do Estado do Rio Grande do Norte que nós, a
oposição, tocássemos aquele tango argentino a que
Manoel Bandeira se referia na sua poesia. Quere
mos revelar a nossa indignação e nos somar a V.
Ex!! em seu pronunciamento. Esse assunto precisa
ser convenientemente estudado e reformulado nas
privatizações que ocorrerão, para que a história do
Hio Grande do Norte, no futuro, registre essa dificul
dade a que foi submetido o estado com o fechamen
to das portas do futuro por causa do Governador
Garibaldi Alves.

O SR. LAVOISIER MAIA - Obrigado, Deputa
do Betinho Rosado. O aparte de V. Exª torna mais
expressivo o pronunciamento que faço nesta tarde.

Sr. Presidente, como se não bastassem todas
as irregularidades que mencionei, o governo do es
tado, logo após as eleições, encaminhou à Assem
bléia Legislativa o pedido de autorização para a utili
zação dos recursos da privatização da Cosem no
valor de 260 milhões de reais - repito - 260 mi
lhões de reais, sob' a justificativa de pagar a folha de
pessoal do mês de dezembro de 1998 e o 13g salá
rio. Logo, Sr. Presidente, no mês em que a arreca
dação sobe. Em novembro e dezembro a arrecada
ção duplica, triplica, e ele pede essa suplementação
de recursos da privatização da Cosem. Isso é incon
cebível.

Além disso, a privatização, que em regra traz
benefícios para o consumidor, no caso da Cosem,
trouxe enormes prejuízos para a população humilde
do meu estado, com a extinção de programas socia
is desenvolvidos pela antiga estatal.

Revolta-me ter de assistir aos funerais da Co
sem sem ao menos poder evitar a dilapidação do
seu patrimônio e a errônea e criminosa aplicação do
dinheiro de sua privatização.

A sociedade norte-rio-grandense, estupefacta
diante das primeiras investigações, vivendo hoje a
dramática possibilidade de mais um ano de seca, la
menta profundamente os acontecimentos aqui des
critos e, pela consciência coletiva da maioria do seu
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povo, espera, cobra e exige aplicação correta de jus- sões, além de figurar entre as maiores indústrias do
tiça na apuração desses graVes equívocos, inclusive próximo século, a liderança de uma nação estará in-
estabelecendo responsabilidades para que aconteci- teiramente ligada ao seu grau de desenvolvimento
mentos semelhantes não se repitam no futuro. no país.

Requeiro que esta minha denúncia fique escri- De fato, os benefícios que a tecnologia da in-
ta nos Anais desta Casa como forma de repúdio ao formação pode proporcionar aos diversos setores da
desrespeito perpetrado pelo governo do estado e sociedade, como saúde, segurança, educação, ad-
por aqueles que, mal assessorando-o, desgovernam ministração pública e outras, são imensos. Porém, é
o Rio Grande do Norte. necessária uma infra-estrutura capaz de preparar os

Este é o meu protesto; é esta a veemente de- usuários e~os profissionais do setor de tecnologia da
núncia que faço contra a má aplicação dos recursos informação, assim como assegurar a pesquisa e o
da privatização da Cosem. desenvolvimento para a competitividade dos muitos

setores de nossa economia. Cabe destacar novos
Era o que tinha a dizer. mercados, como o telemarketing, o comércio eletrô-
O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, nico e muitas outras oportunidades que surgem com

peço a palavra pela ordem. a grande rede conhecida por Internet.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem Vejamos alguns dados do setor de tecnologia
V. Exª a palavra. da informação no Brasil:

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela 1 - No período de 1993 a 1998, período em
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que se pôde contar com os incentivos da Lei n2

gostaria que me fosse concedido horário de Lide- 8.248, mais conhecida como Lei de Informática,
rança em nome do Partido dos Trabalhadores, po- esse setor adquiriu um desenvolvimento, crescimen-
dendo ser após o próximo orador do Grande Expe- to e ampliação do parque produtivo, sendo hoje a
diente. maior indústria do gênero na América Latina, apre-

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Será sentando uma taxa de crescimento ao redor de
V. Exª atendido. 10%, superior à média da indústria. Segundo núme-

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con- ros oficiais, o faturamento anual deste setor atingiu,
cedo a palavra ao nobre Deputado Julio Semeghini. em 1997, a casa dos 15 bilhões de dólares, dos

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB _ SP. Sem quais 9,2 bilhões diretamente vinculados a essa Lei

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de Informática;
Deputados, vou aproveitar os 25 minutos que me fo- 2 - Hoje, representa uma das indústrias que
ram concedidos para fazer uma avaliação sobre o mais investe e atrai investimentos, tendo saltado
setor de informática, telecomunicações e automação dos 504 milhões apenas, em 1993 (ano de início da
no Brasil e no meu Estado, São Paulo. A tecnologia mencionada lei), para 1,5 bilhão, em 1998, em um
envolvida é responsável pela evolução contínua em total expressivo de 5.9 bilhões nesse período, em
nosso trabalho, nas escolas e mesmo em nossa pesquisa e desenvolvimento, implantação, modemi-
casa. São insumos básicos para assegurar a com- zação e ampliação de indústrias e treinamento de
petitividade e a sobrevivência das pequenas, médi- recursos humanos;
as e grandes empresas. Portanto, cabe uma grande 3 - Nesse mesmo período, mais 64 novas in-
reflexão sobre a tecnologia da informação. dústrias foram instaladas no País, somando-se às

É o setor que engloba informática, automação outras 92 que estabeleceram linhas de produção
e telecomunicações. Tem apresentado índices de com incentivo do Processo Produtivo Básico, que
evolução tecnológica superiores a qualquer outro exige índices mínimos de produção local. Pratica-
setor industrial, está transformando-se no setor es- mente todos os principais fabricantes do setor em
tratégico para o desenvolvimento econômico e soci- âmbito mundial aqui estão presentes, sempre ofere-
ai de todas as nações do mundo. Enquanto o divisor cendo o que têm de melhor de tecnologia;
de águas entre as nações, há algum tempo, era o 4 - Quanto aos investimentos em pesquisa e
nível de industrialização, evoluímos agora para um desenvolvimento, representou 2,1 bilhões de reais
outro divisor. Insumo básico da sociedade do novo diretamente ligados à Lei de Informática, dos quais
milênio, a tecnologia da informação permeia todos 1,4 bilhão dentro das empresas e 700 milhões em
os setores da atividade de um país. Segundo previ- instituições de pesquisa e desenvolvimento distribuí-



Quero aproveitar esta oportunidade, Sr. Presi
dente, para ressaltar a importância que a tecnologia
da informação pode ter para uma mudança radical
na administração pública brasileira. Para isso, gos
taria de citar São Paulo, onde presidi, por três anos,
a Prodesp, empresa de informática do Governo
Estadual.

O Governador Mário Covas assumiu seu pri
meiro mandato com o propósito de promover três re
voluções: moral, administrativa e de produtividade.
Na busca desse objetivo, a informática deu uma
contribuição decisiva para melhorar a gestão do es
tado, dar maior transparência aos negócios públi
cos, melhorar o atendimento ao cidadão e moderni
zar as atividades-fim do Governo.

O Sistema Estratégico de Informações do
Governo, por exemplo, ligou em rede o Governa
dor, todo o nível executivo e outros escalões da
administração estadual. São cerca de 4 mil usuári
os e vinte aplicativos que permitem ao Governo de
São Paulo facilidades para cobrança de resulta
dos e um diagnóstico contínuo da execução do
plano de governo.

Atualmente, por dia, circulam nessa grande
rede 6 mil documentos eletrônicos, o que antiga
mente envolvia montes de papéis. Um único aplicati
vo entre esses vinte permitiu uma economia de mais
de 2 bilhões de reais, com as gestões de contratos
de serviços terceirizados, como a alimentação de
presos, o transporte e vigilância.

Esse sistema estratégico trouxe vários outros
benefícios, já citados, mas gostaríamos de destacar,
nesta Casa, no momento em que estamos discutin
do ativamente a reforma tributária, a importância
que a tecnologia da informação teve na experiência
do Governo do Estado de São Paulo.

Na tributação do imposto sobre operações re
lativas à circulação de mercadorias, o Estado de
São Paulo, ao optar pela informatização, eliminou
mais de 2 mil documentos, que se transformavam
em montes de papéis. Era um sistema de informa
ções cheio de erros, o que só complicava o relacio
namento daqueles que contribuíam com o Governo;
passou-se a ter um sistema integrado com o
dia-a-dia do sistema bancário, com informações de
qualidade, atualizadas, podendo dar informações a
respeito de gestões importantes sobre o desenvolvi
mento de setores, alem de permitir que o Governo

Existe, portanto, um verdadeiro patrimônio tec
nológico de desenvolvimento de know-how e de em
pregos que, a meu ver, deve ser não somente pre
servado, mas estimulado e fortalecido para que nos
so País esteja cada vez mais entre as nações infor
matizadas. Torna-se, portanto, estratégico e vital
que nesse setor possamos contar com uma política
específica e com medidas, ambas nas esferl3.s do
Congresso Nacional e do Executivo, para o adequa
do desempenho de seu papel em benefício da eco
nomia do País e do cidadão.

Algumas questões fundamentais, eixo para o de
bate de políticas, projetos e ações na esfera federal,
implicam também correta tributação e desoneração
dos custos de produção - que, certamente, poderá
ser proporcionada pela reforma tributária -, por estí
mulos à exportação de serviços e ao desenvolvi
mento de softwares e por programas de reciclagem
dos recursos humanos. Mas a Lei de Informática,
acima citada, que permitiu acumular esse patrimônio
produtivo, está paradoxalmente prestes a se esgotar
em outubro próximo. Esse deve ser, portanto, o pri
meiro ponto a merecer a imediata atenção e decisão
do Congresso sobre a prorrogação dessa lei, sob
pena de, por omissão, comprometer drasticamente
todos os benefícios aqui antes mencionados e ver
desmoronar aos poucos os resultados alcançados.

A tecnologia da informação é o diferencial da
modernização e competitividade, fundamental para
solidificar a inserção do Brasil no mercado mundial
globafizado. Esse setor não pode·nem deve ser deixa-
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das por todos os estados, por intermédio das univer- do à própria sorte, deve receber máximo apoio e
sidades e de centros de pesquisa; acompanhamento necessário para s~u fórtalecimen-

5 - Em dezembro de 1998, dos 100 mil postos to.
de trabalho, cerca de 40 mil possuem nível de for
mação superior. Nosso País possui hoje centros de
excelência em engenharia e ciência da computação,
com reconhecimento internacional, que contribuem
para a formação de excelentes profissionais;

6 - Graças também aos investimentos feitos
pelo setor nos Programas Prioritários do Ministério
da Ciência e Tecnologia, o número de usuários da
Internet atinge hoje mais de 2 milhões, enquanto era
desprezível há quatro anos;

7 - Os preços dos equipamentos caíram pela
metade.

Enfim, os resultados e benefícios oferecidos
por esse setor, além da contribuição de 4,7 bilhões
em impostos federais, falam por si só e suplantam
largamente os incentivos fiscais a ele proporciona
dos.
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do Estado prestasse informações atualizadas; um
serviço de qualidade para os contribuintes.

Gostaria de destacar exemplo, talvez, de maior
desperdício, dentre os tantos que imaginamos que
há na nossa arrecadação de impostos. Com relação
ao IPVA -Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores, no Estado de São Paulo, em 1994 fo
ram arrecadados apenas 670 milhões. Com a im
plantação e uma gestão séria, integrando esse sis
tema de informação de cadastro de veículos ao sis
tema de banco de dados da Receita, a arrecadação
aumentou para 1 bilhão e 700 milhões de reais.
Houve um aumento real de mais de 1 bilhão de rea
is, que estavam nas mãos de terceiros, sendo usa
dos pela corrupção ou por outros que ainda desco
nhecemos. Além de ter dado esse salto qualitativo,
permitiu que se pagasse o IPVA, simplesmente sa
bendo-se o número do Renavam, em qualquer
agência bancária, ou dentro de sua própria casa,
utilizando a Internet e o home-banking.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Sampaio
Dória.

O Sr. Sampaio Dória - Deputado Julio Se
meghini, tomo a liberdade de interromper seu pro
nunciamento para dar meu testemunho, já que, nes
te momento, V. Ex!! está relacionando alguns dos
trabalhos mais significativos e relevantes desenvol
vidos pela PRODESP - Companhia de Processa
mento de Dadós do Estado de São Paulo, que V.
ExIl presidiu ao longo desses últimos anos. Dou meu
testemunho, como disse, acerca da importância da
gestão de V. Ex!! à frente daquela empresa não só
por colocar à disposição da Administração Pública
do Estado e da modernização da administração os
instrumentos de trabalho que a informática possibili
ta e viabiliza, mas, sobretudo, por disponibilizar ao
cidadão, à comunidade e à sociedade uma série de
serviços e facilidades antes absolutamente inacessí
veis. Do Governador do nosso estado, Mário Covas,
ouvi, mais de uma vez, referências extremamente
elogiosas ao profícuo trabalho desenvolvido por V.
ExIl à frente daquela empresa. Considerando, dessa
maneira, a experiência preciosíssima que V. Ex!!
acumulou no comando da Prodesp e, mais do que
isso, a representatividade que V. Ex!! conquistou nas
urnas, dando ao setor de informática do Estado de
São Paulo enormes razões para crer na ação parla
mentar de alguém absolutamente identificado com
os anseios e necessidades do setor, V. Ex!! terminou
convertendo-se nesse instrumento, nesse represen
tante, e tem hoje, portanto, a autoridade representa
tiva, a qualificação e a capacidade técnica necessá-

rias para dar extraordinária contribuição para a con
solidação desse setor em nosso País. Não apenas
no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, na qual tenho assento
ao lado de V. Ex!!, mas também neste plenário e de
mil maneiras. Certamente, V. Ex!! vai colocar sua cri
atividade, a energia da sua mocidade, o seu idealis
mo e, sobretudo, o seu conhecimento do setor a
serviço desse objetivo maior, que é o de dotar o
nosso País de um setor que envolva não apenas ati
vidades industriais, mas também de serviços, de
pesquisa, de formação de mão-de-obra, dada a ab
soluta essencialidade desse setor como suporte do
desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.
Vejo com enorme otimismo, como todos os seus
conterrâneos, o trabalho que V. Ex!!, ao longo des
ses próximos anos, haverá de desempenhar nesta
Casa, em benefício desse setor tão vital, para tornar
o Brasil mais competitivo, mais moderno e para tor
nar possível a milhões de brasileiros os prodígios
que a informática viabiliza para a humanidade no
dia de hoje. Meus cumprimentos a V. Ex!! pelo seu
pronunciamento, pelo trabalho que desempenhou à
frente daquela empresa. Manifesto, em nome de ro
dos os nossos companheiros de bancada do .Estado
de São Paulo, que conhecem, como eu, que estão
familiarizados, como eu, com a experiência e o co
nhecimento de V. Exª nessa área, a nossa convic
ção de que V. Ex!! está predestinado a dar uma
enorme contribuição para a consolidação desse se
tor em nosso País.

O SR. JULIO SEMEGHINI - Agradeço ao no
bre colega. Fico enaltecido por seus elogios, princi
palmente por sua experiência no Legislativo e pela
conduta que teve à frente da Telesp, talvez em um
dos mais importantes momentos vividos pelo setor
de telecomunicações no Brasil.

Gostaria de continuar dando alguns outros
exemplos sobre a importância da informática na ad
ministração pública. Especificamente no atendimen
to ao cidadão, houve a criação de um posto de aten
dimento ç1e serviços públicos, chamado, no Estado
de São Paulo, de Poupatempo, uma central de aten
dimento que cria um novo padrão de qualidade em
serviços, reunindo vários serviços públicos em um
único local, com atendimento rápido, eficiente, res
peitoso, cortês e, muito importante, com horário dife
renciado, inclusive aos sábados.

No Estado de São Paulo, cinco postos do Pou
patempo já foram inaugurados, em 1997 e 1998,
três na capital e dois no interior, e já realizaram mais
de 6 milhões de atendimentos a pessoas que bus-



23562 Terça-feira 25 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

cavam ali serviços e documentos, emitindo carteiras
dá trabalho, de identidade, renovando carteiras de
motorista, licenciamentos de veículos e executando
aproximadamente trezentos diferentes serviços.
Gostaria dá dar a toc:>s apenas um exemplo.

Na nossa capital, que muitos consideram o
que há de mais desenvolvido no Brasil, se um cida
dão necessitasse tirar um documento, como a carte
ira de identidade, para exercer um mínimo direito de
cidadania, precisava dirigir-se várias vezes a postos
do Governo, pagar para alguém preencher difíceis
documentos, enfrentar complicada burocracia e es
perar aproximadamente noventa dias para ter aces
so a esse documento. Hoje, não é necessário nada
disso. Apenas uma única visita ao Poupatempo 
atendido por profissionais, funcionários públicos, tão
bem treinados e com qualidade melhor do que a da
iniciativa privada -, em aproximadamente uma
hora, sem precisar preencher nenhum formulário, fo
talmente eliminada a burocracia, esse cidadão pode
ir embora do Poupatempo com esse documento na
mão.

Poderíamos dar uma série de outros exem
plos, mas foram criados também os serviços de tele
atendimento, inclusive com apoio do nosso querido
Deputado Sampaio Dória, quando presidia a Telesp.
A maior parte dos bancos de dado$ que temos na
área pública são apenas acessados por intermediá
rios; os pedidos são feitos por meio de documentos
burocráticos, difíceis de serem preenchidos e com
necessidade de serem pagos.

Gostaria de citar dois exemplos que demons
tram como a informática pode tornar transparente
esses bancos de dados, fazendo com que o cidadão
tenha acesso diretamente à sua informação, sem
necessidade de intermediário.

O primeiro refere-se ao Disque-Tribunal. O
atendimento na segunda instância no Estado de
São Paulo exigia que as pessoas de todas as cida
des do estado se dirigissem a apenas um único tri
bunal no centro da nossa capital paulista para que
ali pudessem, então, por escrito, entregar algumas
solicitações de acompanhamento dos processos.
Hoje, em qualquer canto do Estado de São Paulo,
dentro de um escritório ou de uma residência, atra
vés de fax, de microcomputador ou do próprio tele
fone, é possível acompanhar o andamento desses
processos.

A mesma coisa aconteceu com um importante
banco de dados sobre os nossos veículos. Informa
ções guardadas dentro desses sistemas antigos

passaram a ser acessadas por sistema de voz, cha
mado teleatendimento, através da Internet ou de
sistema de computadores, permitindo, dessa forma,
que hoje acompanhássemos no dia-a-dia a pontua
ção implantada devido ao novo Código de Trânsito,
tão importante. Desta forma, é possível acompa
nharmos se temos multa, qual a penalidade, se te
mos pendência de IPVA, se o carro que estamos
comprando é roubado ou não. Hoje, por mês, mais
de 400 mil pessoas procuram esse serviço.

Gostaria também de ressaltar algumas das
aplicações da informática que foram usadas nas ati
vidades-fim do Governo. A Secretaria da Educação
acabou com os números monstruosos que coloca
vam o Brasil entre os piores países do mundo em
relação ao abandono à escola, com cadastramento
de 8,5 milhões de todos os estudantes do Estado de
São Paulo. Incluindo escolas públicas e privadas, foi
possível montar e organizar um banco de dados
com informações sólidas e atualizadas, permitindo a
implantação de programas de acompanhamento da
qualidade do ensino.

Com finalidade pedagógica, mais de 2 mil esco
las receberam ambiente totalmente preparado com o
que tem de mais moderno na tecnologia da informa
ção, no que se refere a hardware e a software. Apoi
ados por convênios das universidades, os nossos
professores estão sendo capacitados em todo o
Estado de São Paulo.

Quanto à saúde, não há nada mais terrível que
vermos em filas 'doentes sacrificados, indo de hospi
tal para hospital, em busca de uma consulta ou de
um exame laboratorial. Hoje, na Central do Hospital
das Clínicas e no Instituto do Coração de São Paulo,
as agendas e pesquisas podem ser marcadas por
telefone, por algum parente, sem fazer com que os
doentes tenham que se locomover.

Na área de segurança, tão criticada nesta
Casa, uma das coisas mais combatidas, que tenta
mos eliminar da sociedade, era o porte de armas.
No Estado de São Paulo, tínhamos um banco de
dados composto de 4 milhões de fichas. Dificilmente
conseguíamos encontrar o portador de uma determi
nada arma, em caso de pesquisa científica sobre
um possível criminoso. Hoje, esses sistemas total
mente informatizados permitem que, em apenas al
guns segundos, possam ser identificados todos os
portadores de qualquer tipo de arma.

Antigos boletins de ocorrência de delegacias
tomavam tempo de todos nós e transformavam-se
em aproximadamente mais de cem metros cúbicos
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de papéis, que faziam com que, na Polícia, não se
pudesse sequer ter acesso a uma informação orga
nizada. Esses boletins foram substituídos por bole
tins eletrônicos, que, ao serem preenchidos, estão
atualizados e gerando, todos os dias, estatísticas
mapeadas, com informações de hora, local ou qual
quer outro dado técnico sobre crimes. O mapea
mento estatístico é importante ferramenta contra o
crime organizado.

Não podemos deixar também de citar, na área
de segurança, um importante caso na busca de pes
soas desaparecidas. No meu estado era muito co
mum, quando pessoas saíam em busca de um fami
liar desaparecido, percorrer dezenas de hospitais e
centenas de delegacias. Hoje, com apenas uma li
gação para uma única central da polícia ou de um
desses hospitais, é possível encontrar mais da me
tade das pessoas desaparecidas em menos de 24
horas. Gostaria de ressaltar outros importantes sis
temas que existem no meu estado e que estarão
descritos nesse documento.

Destaco também parte do relevante trabalho
que vem fazendo o Governo Federal. Mais de 6 mi
lhões de contribuintes utilizaram a Internet para fa
zer a sua declaração de Imposto de Renda neste
ano. O Brasil é o primeiro e único país do mundo
que consegue trabalhar tais volumes de informação
através da Internet, destacando-se aqui a nossa
competência.

Nas últimas eleições, 57% dos votos, algo em
torno de 61 milhões de votos, foram apurados ele
tronicamente.

Para finalizar, ressalto projeto do Ministério da
Justiça que hoje integra todos os bancos de dados
criminais. Há pouco tempo, se um criminoso de São
Paulo fosse detido no Rio de Janeiro, era considera
do réu primário, pois não se tinha um cadastro geral
para passar essa informação. O Brasil era dividido
em muitos pequenos bancos de dados. Hoje, graças
à competência do General Morosini e ao apoio do
Ministro da Justiça, foi possível integrar todos esses
bancos de dados em um só, fazendo com que o cri
minoso deixe de ser considerado criminoso apenas
no seu estado e passe a sê-lo em todo o País.

Sr. Presidente, nobres colegas, a tecnologia
responsável pela evolução contínua em nosso tra
balho, nas escolas e mesmo em nossas casas, em
nosso dia-a-dia; a tecnologia que assegura competi
tividade e sobrevivência a empresas de qualquer ta
manho, da maior à menor, a chamada tecnologia da
informação, precisa muito do apoio desta Casa.

Parte dos equipamentos e softwares não es
tão preparados para a mudança de data de 1999
para 2000. Alguns deverão ser alterados, outros
substituídos integralmente. Esse problema, conheci
do como "Bug do Milênio", está prestes a ser vivido
pela sociedade. E é preciso que tramitem nesta
Casa, em regime de urgência, dois projetos de lei, já
discutidos na Comissão de Ciência e Tecnologia.

Um desses projetos versa sobre a destruição
parcial eu total dos bancos de dados dos setores
público e privado, às vezes por meio de vírus, intro
duzidos de diversas maneiras técnicas, mas sempre
de forma criminosa, e sobre o problema dos chama
dos hackers", que descobrem técnicas para pene
trar nesses sistemas de crucial importância para
empresas, a fim de beneficiar alguém ou mesmo
destruir seus dados, causando prejuízos irreparáve
is. Essa matéria precisa ser rapidamente discutida
nesta Casa, por meio do projeto de lei sobre crimes
na área de informática apresentado pelo nobre cole
ga Deputado Luiz Piauhylino.

Há ainda outras necessidades, como a de re
gulamentar o comércio eletrônico, atividade que
vem crescendo de maneira estrondosa em vários
países, inclusive no Brasil.

Todos esses aspectos, portanto, precisam ser
rapidamente valorizados e discutidos nesta Casa,
para que o Brasil realmente aproveite essas oportu
nidades de desenvolvimento.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Magela,
para uma comunicação de Liderança, pelo PT.

S. Exa. disporá de seis minutos.

O SR. GERA.LDO MAGELA (PT - DF. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - SI'. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero apenas ressaltar a
defesa que a bancada do Partido dos Trabalhadores
tem empreendido no sentido de uma discussão, a
mais aprofundada possível, do projeto que estabele
ce quais serão as carreiras exclusivas de Estado.

Acompanhamos esse debate com especial
atenção e interesse, Sr. Presidente, na medida em
que defendemos a inclusão dos funcionários do
Banco Central nas carreiras exclusivas de Estado,
pelo papel que desenvolvem na fiscalização das ati
vidades de. bancos, principalmente em relação aos
bancos privados.

O Partido dos Trabalhadores tem-se posicio
nado de forma muito clara no sentido de que todas
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aquelas atividades exercidas pelo Estado na fiscali~

zação de atividades privadas devam estar incluídas
como carreiras exclusivas de Estado. E aí o Banco
Central tem papel fundamental.

O Banco Central precisa, portanto, que os car~

gos de analista e especialista sejam incluídos como
carreiras típicas de Estado. E dessa relação devem
constar também os funcionários da CVM e da Su
sep. Além disso, defendo a inclusão da carreira de
fiscal de vigilância sanitária federal.

Defendem'os a idéia de que os Líderes, ainda
esta semana, concluam as negociações e os deba
tes, para que todas essas carreiras sejam incluídas
no projeto que queremos votar.

A bancada do Partido dos Trabalhadores está
representada pelo Deputado Paulo Rocha, que tem
defendido nossa opinião sobre esse projeto. E não
há dúvida alguma de que, se surgir alguma imposi
ção do Governo no sentido de que determinadas ati
vidades não estejam incluídas, não estará sendo
atendido o entendimento de que é função do Estado
fiscalizar a atividade privada, principalmente as áre
as da saúde e da atividade financeira.

Por isso, Sr. Presidente, de forma bastante ve
emente, defendo a inclusão nesse projeto dos funci
onários do Banco Central, da CVM e da Susep, as
sim como a dos fiscais de vigilância sanitária fede
ral.

Esse projeto tem de vir ao debate, com o res
paldo do acordo entre os Líderes, para que aqui, se
atender a essa visão que estamos expondo, possa
mos votá-lo de forma consensual.

Deixamos bastante claro que as atividades de
fiscalização deverão ser consideradas como exclusi
vas de Estado, pela sua tarefa, pela sua função e,
príncipalmente, pelo papel social que seus ocupan
tes desempenham ao defender o interesse público e
da população no desempenho de suas atividades.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manifes
to meu desejo de que a Comissão que debate esse
projeto chegue a bom termo, incluindo todas essas
carreiras como exclusivas de Estado, não fazendodis
criminações ou pré-seleção, pois, assim agindo, aten
derá exclusivamente ao interesse do Governo.

Ao votar esse projeto, temos de suplantar os
interesses corporativos e os interesses políticos do
Governo Federal. Temos de voltar nossos olhos
para o interesse da sociedade. E, pensando como
sociedade, não há como não incluir essas carreiras
nesse projeto.

o SR. HERMES P.ARCIANELLO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB 
PRo Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a política de
juros altos adotada pelo Governo Federal para redu
zir a demanda e, com isso, evitar a inflação é, em
meu entendimento, uma violência contra o País.

A adoção dessa tática, por mais eficiente que
seja na busca de conter a inflação, é perversa e de
sumana. Pergunta-se: para que a bUsca empederni
da da inflação zero? Por que razão coloca-se como
inimigo público nll 1 a inflação? É por que realmente
ela prejudica os assalariados ou é por que ela au
menta a dívida interna e isso atrapalha os interes
ses do sistema financeiro internacional?

Claro que não queremos a volta da inflação
nem o aumento da dívida pública. Mas comemorar a
cada anúncio de deflação é um crime contra o povo
brasileiro. A busca da inflação zero tem que ser por
meio do desenvolvimento, por meio da geração de
bens, seja de capital, seja de consumo, de modo a
suprir o mercado interno, possibilitando produtos e
mercadorias à disposição do consumidor sem risco
de que faltem nas prateleiras quando a demanda
aquecer.

Quando se comemora a deflação, pode saber
que naquele mesmo instante mais trabalhadores es
tão sendo jogados na rua da amargura, no desem
prego. Essa deflação jamais pode ser comemorada,
pois significa redução da economia, significa que as
pessoas não estão comprando, e não compram por
que não têm dinheiro, porque estão desemprega
das, porque o salário daqueles que ainda conse
guem manter-se empregado está achatado, com o
poder de compra reduzido.

Mas eu falava no intróito deste pronunciamen
to da política de juros altos. Eles vêm baixando e
talvez isso seja relativamente alentador. Após o
ataque especulativo de janeiro, que elevou os juros
para quase 50%, eles agora caem pela metade.
Quero comemorar isso, embora com imensa des
confiança. Mas se confiança tivesse, perguntaria:
por que esta queda de juros não reflete nas dívidas
civis, nos saldos devedores dos cheques especiais,
nas compras por meio de carnês nas lojas, nos em
préstimos pessoais, nos cartões de crédito?

Se os juros estão em 23,5% ao ano, isto, salvo
melhor juízo, corresponderia a índices mensais de
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1,5%, aproximadamente. Qual a razão, então, para Judiciário, .que, aliás, em muitos casos julgam de-
ele ser cobrado dos brasileiros a escandalosas e re- mandas dessa natureza com base em juros consti-
voltantes taxas de 10, 11 e até 14% ao mês. O que tucionais, de 12% ao ano, ou nos juros anunciados
é isso? Onde estamos? Estão nos roubando. Esta- e pagos pelo Governo Federal e em sentenças que
mos sendo assaltados. É isso mesmo: estamos sen- impedem a aplicação de juros sobre juros, os cha-
do assaltados. mados juros compostos. Infelizmente, não são todos

Ora, dizer que esses índices decorrem da ina- os juízes que entendem assim. Mas existem muitos
dimplência é outro embuste, e se verdadeiro fosse, magistrados que preferem sentenciar de acordo
o que os demais que pagam em dia suas presta- com o chamado "juro de mercado", um eufemismo
ções , ou virão a pagar em dia, têm a ver com isso? que os defensores da agiotagem utilizam para justifi

car o assalto que bancos e financeiras aplicam em
A verdade é que neste País, quando se busca cima do povo sofrido deste País. Temos que pôr um

proteger os grandes, os poderosos, acha-se todo basta nisso. Não creio haver em qualquer país civili-
tipo de justificativa. Inventaram essa agora da ina- zado deste planeta uma roubalheira como essa que
dimplência... Como abusam da gente! se pratica no Brasil.

Estou requerendo ao Ministério da Justiça, Portanto, Sr. Presidente, este meu inconfor-
mais exatamente ao CADE - Conselho Administra- mismo e esta minha indignação nascem da desfaça-
tivo de Defesa Econômica, que tem poder judicante tez, do desapreço, do desrespeito com que o povo
e cuja função, dentre outras, é proteger o consumi- brasileiro é tratado. Estamos vivendo um momento
dor, que se manifeste sobre esse assunto. em que se discute o valor do salário mínimo, assun-

Para mim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- to, aliás, que será tema de outro pronunciamento
dos, não há argumento que me convença não ser que farei nesta Casa. O Governo deu miseráveis
isso crime de usura. A poupança paga ao poupador seis reais de aumento. Se aviltantes já eram os cen-
0,5% - frise-se - ao mês. Nem sei quanto isso to e trinta reais, deploráveis são esses seis reais de
significa ao cabo de um ano, já que é capitalizado. aumento. Salários aviltantes e juros escorchantes...
Mas, com certeza, jamais passará de 10 a 12% ao Que país é este?!
ano. Sabem quanto significa juros mensais de 9% Ficarei vigilante e aguardarei as manifestações
ao mês ao cabo de um ano? Cerca de 127%. Mas a do Cade e da Comissão de Defesa do Consumidor
gravidade não pára aí nesses 127%... Conheço ca- desta Casa para, a partir daí, mobilizar a sociedade
sos em que estão sendo cobrados juros de 180% ao brasileira, estimular ações judiciais e, ocorre-me
ano, quase vinte vezes mais do que se paga ao agora, provocar múltiplos organismos da sociedade
poupador. Para exemplificar melhor, tomamos como organizada, inclusive a Ordem dos Advogados do
exemplo uma aplicação de R$500,00 na poupança Brasil, que pode auxiliar em muito neste desiderato,
e R$500,00 de saldo devedor no cheque especial. não obstante ser uma entidade em que advogados
Teremos, ao final de doze meses, R$550,OO ou estarão do outro lado, na defesa de seus clientes;
R$560,OO para receber e R$1.150,OO de débito. no caso, bancos e financeiras, mas a grande maio-
Como pode isso? Absurdos assim - para não di- ria dos causídicos brasileiros, tenho certeza, perfi-
zer roubalheira - não sufocam apenas consumi- lar-se-ão nesta odisséia que a nada se propõe se-
dores. Sufocam igualmente empresários, cujas não o fim desta infame, odiosa e pérfida exploração
vendas poderiam ser potencializadas não fossem do nosso povo.
esses juros proibitivos. As Câmaras dos Dirigen- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
tes Lojistas de todo o país, assim como as Associ-
ações Comerciais e Industriais devem também re- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con-
agir, e reagir com firmeza, com valentia, com in- cedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz
dignação., usando seu poder para fazer esses cri- para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
minosos se explicarem. PSB/PCdoB.

Vou provocar a Comissão de Defesa do Con- O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB -
sumidor desta Casa no sentido de encetar uma DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
campanha em âmbito nacional para estimular as sidente, Sras. e Srs. Deputados, pela Liderança do
pessoas a questionarem na Justiça os juros de suas Bloco PSB/PCdoB, quero externar a minha certeza
dívidas, estejam elas pagas ou a pagar. Este estí- de que, depois do depoimento do Secretário da Re-
mulo, com certeza, alcançaria membros do Poder ceita Federal, Sr. Everardo Maciel, à CPI dos Ban-
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cos, O comportamento dos Parlamentares desta
Casa mudará completamenté:

Segundo os dados apresentados pelo Secretá
rio, 825 bilhões circulam por ano no Brasil sem pa
gar impostos, porque os fundos estrangeiros não
pagam impostos no Brasil. Disse S. Sll que vários
brasileiros se inscrevem nesses fundos para investir
no Brasil sem pagar um centavo de imposto; que
530 das maiores empresas industriais e comerciais
não pagam sequer um centavo de real de imposto;
e que 42% das maiores empresas financeiras do
País também não pagaram um centavo de real de
Imposto de Renda no ano passado.

Sr. Presidente, depois de constatar que o as
salariado é responsável por 48% do que se recolhe
de Imposto de Renda no Brasil- veja bem, o assa
lariado - e que as empresas são responsáveis por
apenas 40%, tenho certeza absoluta de que, se esta
Casa tivesse tal conhecimento, jamais, por mais que
alguns Parlamentares defendam a política governa
mental, apoiaria o confisco de salário de aposenta
dos e servidores públicos promovido pelo Governo.
Ele confiscou o salário dos aposentados e dos servi
dores públicos, como fez Collor com a poupança. O
Governo confiscou parte do salário do aposentado
achando que o aposentado paga pouco imposto.
Fez isso também com os servidores públicos.

Ainda mais grave, Sr. Presidente, é que o Go
verno está querendo tirar o estudante carente, po
bre, de dentro da sala de aula da universidade.
Atualmente é concedida uma isenção às universi
dades. Por isso, ela consegue passar essa isenção
para a bolsa. O Governo, ao retirar essa isenção
das instituições sérias, quer retirar o aluno da sala
de aula. Tenho certeza de que o Congresso Nacio
nal não irá aprovar isso. O Congresso Nacional vai
ratificar a intenção do legislador para continuar exis
tindo essa isenção para as entidades filantrópicas
sérias. Essa é a forma de os estudantes continua
rem estudando.

Estou certo de que, depois desses dados, o
Congresso Nacional não mais sacrificará os assala
riados, os servidores públicos, em detrimento do sis
tema financeiro do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Feijão,
do PSDB do Estado do Amapá, por 25 minutos.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sexta-feira passada, exatamente a esta

hora quando o Pavilhão Nacional era descerrado,
Sua Exc~ênciã- Õ. Presidente da República começa
va a receber o Governador do Estado do Amapá
acompanhado de todos os deputados federais.

Em nome do povo do Amapá, desejo externar
nossos agradecimentos a todos os assessores que,
na noite da quinta-feira, conseguiram providenciar
essa audiência. E, lá, o Estado do Amapá pôde con
versar com Sua Excelência o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e sensibilizá-lo da importância de
se dar início ao asfaltamento da BR-156, ainda em
1999. E, na ocasião, também se firmou, na presen
ça do Ministro de Minas e Energia, a renegociação
da dívida da empresa estatal de energia com a Ele
tronorte, renegociação essa que permitirá à Eletro
brás importantes investimentos em nosso Estado.
Por isso, nós que temos a humildade de pedir uma
conversa com o Sr. Presidente da República, tam
bém lá do setentrião, também temos a grandeza de
agradecer-lhe e dizer que sempre que o Amapá pre
cisar irá pedir aos seus operosos e laboriosos as
sessores uma oportunidade para poder dizer a S.
ExJl que, no seu Governo, o Estado do Amapá co
meça a se sentir um filho, que tem na Pátria uma
mãe, e não mais aquele ente federativo abandona
do, que até a geografia o deixou insularmente em
nosso continente.

Mas, Sr. Presidente, o que nos traz a esta tri
buna é que amanhã, às 14h30min, estará sendo
instalada a CPI da Funai, CPI essa que tem como
autores os eminentes Deputados Elton Rohnelt e Ni
cias Ribeiro, cuja finalidade básica é levantar as
questões inerentes aos serviços que, ao longo des
sas décadas, a Funai tem prestado às sociedades
indígenas, ao Brasil, a existência e a atuação de or
ganizações não-governamentais, o processo de
contratação de antropólogos e outros serviços espe
cializados e, principalmente, o uso do dinheiro públi
co em benefício das sociedades indígenas.

Quando afirmamos que se vai instalar CPI
nesta Casa nos vem à mente a maresia policialesca
que as duas CPI do Senado jogaram sobre nossas
praias, sobre a ribalta da Câmara dos Deputados.
Entendo que a CPI é um momento legislativo em
que o Deputado e o Senador têm mais poderes para
trazer à sociedade esclarecimentos e verdades,
principalmente dar à sociedade a resposta de algo
que não esteja andando corretamente.

Por isso, queremos, de público, como membro
desta CPI, dizer a toda a sociedade jornalística, à
grande mídia, que não esperem um tribunal ou um
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safári legislativo-flara se colocar numa parede"trQ-
féus de personalidades que vieram a fim de se pro
jetar. Lá não teremos esse safári, mas um momento
para discutirmos a geopolítica de ocupação e de ar
recadação de terras.

Esse será um momento histórico em que, pela
primeira vez, daremos às sociedades indígenas a
mais importante virtude e o mais importante patrimô
nio que lhes têm sido roubado há cinco séculos: a li
berdade e a sua sombra maior, que é a cidadania.

Esse momento, em que as sociedades indíge
nas contemplam cinco séculos desde o primeiro
confronto entre os homens ditos civilizados e os bra
sileiros que aqui já viviam antes da descoberta des
tas terras, vai ser dado na CPI. Vamos ouvir as soci
edades indígenas de todos os estados em que exis
tam grandes conflitos, em que a cidadania e a liber
dade desses povos estejam sendo'massacradas por
grilhões antropológicos, pela força da mídia ou de
organizações não-governamentais que a todo mo
mento transformam os índios em escravos do sécu
lo XXI.

É muito bonito podermos discutir aqui o que fa
zer e o que não fazer com as sociedades indígenas,
mas seria muito mais bonito que elas dissessem ao
País o que realmente desejam e o que realmente são.

Pela primeira vez, iremos discutir na CP! da
Funai algumas c;lecisões de Presidentes da Repúbli
ca. Quando era Presidente o Senador José Sarney
e Ministro da Justiça o Dr. Saulo Ramos, o Presi
dente, em função de estudos realizados por seu Mi
nistro da Justiça, decretou a criação de uma área in
dígena em Roraima para os ianomâmis, com 19
ilhas que circunscreveriam as ocupações históricas
daqueles povos.

Ao assumir o Governo, o então Presidente
Fernando Collor e o seu Ministro da Justiça, o Sena
dor Jarbas Passarinho, simplesmente alegaram que
forças ocultas impeliam o Presidente a tornar a área
indígena um grande espaço contínuo, do tamanho
de Portugal. O ex-Presidente Fernando Collor revo
gou o decreto do Presidente Sarney e decretou um
território para os indígenas ianomâmis.

É hora de o ex-Presidente da República Fer
nando Collor sair da sua quarentena e ter o patrio
tismo e o nacionalismo de dizer a essa CPI quais fo
ram ou quais são as forças ocultas que conseguem
eleger a força e a vontade de um Presidente que ela
não votou, que ela não escolheu.

Para mim a maior força oculta existente em
nossa Pátria é o nosso espírito brasileiro, espírito

esse que também será cobrado das Forças Arma
das para que possa, desta tribuna, finalmente exter
nar o que de mais belo tem: o dever de defender a
Pátria e de nos dizer por que se arrecadam tantas
terras para os indígenas sem critério lógico, geopolí
tico.

O País caminha para ficar sem fronteiras com
os demais países da América Latina. E nós aqui,
pacíficos, passivos, estamos assistindo ao Brasil ser
derrotado em direção à antiga linha do Tratado de
Tordesilhas. O que um século de conquistas promo
veu, praticamente vinte anos de silêncio parlamentar
estão conseguindo refluir.

Por isso também, Sr. Presidente, iremos escu
tar, de forma clara, aberta, livre, com o espírito pa
triótico, os militares profissionais, para que possam,
nesta CPI, colocar-nos a par da existência ou não
dessas forças ocultas que conseguem declinar o
compromisso de um Presidente da República.

Sr. Presidente, precisamos saber como essas
organizações não-governamentais conseguem pe
gar a Constituição de um país e transformá-Ia em
uma partitura de ilegalidades. Conseguem entrar em
território brasileiro, pesquisar, garimpar, escolher
pedaços da nossa biodiversidade e, daí, transfe
ri-los para outros países que passam a patenteá-los.
Como conseguem essas organizações
não-governamentais ter a sua própria Constituição
dentro do nosso País? Esse fórum vai levantar es
sas questões, doa a quem doer.

Dizia-me um alto funcionário do Palácio que,
ao saberem que poderiam os membros da CPI es
colher o Deputado Antonio Feijão para o cargo de
Relator, as ONG estariam em polvorosa.

Sr. Presidente, queremos apenas que a Funai e
os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente consigam
ver os indígenas como simples cidadãos brasileiros.

Recebi a informação de que há um mês o Mi
nistério da Saúde resolveu cuidar da saúde dos indí
genas, como se pudéssemos comparar esse ato he
róico do Ministro da Saúde aos primeiros passos de
Neil Armstrong na lua. O Sr. Ministro não descobriu
nada. O País age com um atraso de quase cinco sé
culos, porque os indígenas nunca deixaram de ser
brasileiros. Na verdade, o Ministério da Saúde nun
ca deveria ter saído das áreas indígenas.

A própria Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputa
dos, o único fórum que poderia tratar das questões
dessas minorias e pequenas etnias continuamente,
só vai lá quando a pirotecnia da mídia revela algum
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fato ou alguma catástrofe. São necessários Galdi
nos e mais Galdinos para que o Plenário de uma
Comissão que se diz defensora de minorias possa
tratar das sociedades indígenas. Vamos acabar com
essa catarata de demagogia, com essa corredeira
de hipocrisia que envolve todo mundo ou quase
todo mundo que diz tratar de sociedades indígenas.
Se nas periferias das cidades não conseguimos se
quer fornecer esgoto e segurança pública, como al
guns podem ter a cara-de-pau de dizer que estão
tratando de indígenas? Os indígenas estão moribun
dos, passando fome, abandonados, enfim, as socie
dades indígenas estão despatriadas.

No momento em que se diz comemorar cinco
séculos de descobrimento, eu acho que vamos des
cobrir agora que temos uma conta de cinco séculos.
O único lugar que a Nação ainda não conseguiu ver
como era é o Amapá.

Se o Brasil comemora 500 anos de descobri
mento, o Amapá, com a sua floresta, fauna e flora,
ainda tem 500 anos de conservação, porque está lá
tal qual era nas primeiras velejadas de Vicente Vá
nez Pizon quando lá passou no final do século XV.

Por isso, Sr. Presidente, digo a todas essas
pessoas que irão acompanhar-nos nessa jornada da
CPI da Funai, também aos funcionáriQs da Funai,
que todos vão sair fortalecidos. A instituição que
tem como objetivo cuidar das sociedades indígenas
não pode, pelos labirintos, se servir dessas socieda
des. A Funai transformou-se em labirintos burocráti
cos, em uma força-tarefa adensada, quase um bura
co negro, no mundo administrativo do Planalto Cen
traI. Em vez de irradiar luz e serviços para as socie
dades indígenas, age com a densidade de um ponto
negro do universo, puxando a si todos os recursos e
jogando as comunidades indígenas em um labirinto
de escuridão.

Também vamos discutir por que os recursos
que a União entrega à Funai não chegam à ponta,
às sociedades indígenas, como benefícios. Vou dar
um exemplo. Dizem as estatísticas da Funai que te
mos no País 325 mil índios e que no Amapá temos
pouco mais de 5.0aO índios, cerca de 2% do total.
Para um orçamento básico, este ano, de 65 mi
lhões, teriam que chegar às sociedades indígenas
do Amapá, por um princípio matemático de divisão
per capita, pelo menos 1,5 milhão de reais, dinheiro
suficiente para promover a autogestão, de uma vez,
de todos aqueles indígenas que lá estão.

Mas não acontece assim. O buraco negro da
administração pública suga tudo para si, e o Tribu-

nal de Contas age como um tribunal que pratica
mente perdeu as contas, pois não consegue mais
administrar todo esse processo muitas vezes cor
ruptível que domina como confeitaria o mundo admi
nistrativo público brasileiro.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Elton
Rohnelt.

O Sr. Elton Rohnelt - Deputado Antonio Fei
jão, neste instante quero parabenizá-lo pelo belíssi
mo pronunciamento que faz abordando o tema da
CPI da Funai. Também externo meus sentimentos
com relação à problemática indígena no Brasil. Te
nho certeza absoluta de que V. Ex.!!, amazônida que
é, traduzirá na CPI as ansiedades de todos nós,
brasileiros, que queremos ver as questões da Funai
postas a público. Juntos tentaremos fazer o País en
tender que o caminho que a política indígena brasi
leira está percorrendo é errado. Essa Comissão Par
lamentar de Inquérito trará grandes benefícios para
o País.

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Deputado Elton
Rohnelt, fico lisonjeado com o aparte de V. Exil.

Sr. Presidente, antes mesmo de começar a
CPI, ao ver de soslaio a sua chegada, as ONG co
meçaram a se manifestàr. Embora não tenha o bre
vê cibernético, costumo pilotar na Internet, nos sltes
dessas verdadeiras obras de ficção social que são
essas organizações não-governamentais.

Recentemente, uma dessas ONG, chamada
Instituto Socioambiental, enfoca num texto em in
glês:

No passado, Feijão usou estratégias
para cooptar divisões dos índios waiãpi, que
moravam na floresta no seu Estado, o Ama
pá, para abrir áreas para exploração mineral
para líderes desse setor.

Ora, Sr. Presidente, ao ver o meu nome - e não
é a primeira vez .:.. a Internet, gostaria de dizer aos
protagonistas, que muitas vezes também se dizem
brasileiros por terem·nascido aqui, que aqui não basta
ter a certidão de nascimento para se intitular brasileiro,
é preciso ter a certidão de patriota, de defensor desta
terra. Esses moribundos da cidadania não podem inti
tular-se brasileiros. É preciso dizer a esses homens
que em cada palmo de chão que trilhei na Amazônia,
em cada uma das minhas onze malárias, vigorava
sempre o espírito de brasileiro, de um nacionalista que
sempre honrou o que os bandeirantes fizeram. Bem
ou mal, este País teve em sangue o preço da sua
conquista, e temos de defendê-lo.
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Está inscrito nos muros de todos os quartéis
militares da Amazônia que é preciso defendermos a
Pátria. E foi o que sempre fii, lutando. na condição
de geólogo ou garimpeiro, como queiram.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
como se pudesse o homem garimpeiro pertencer a
uma sub-raça ou ser um subcidadão! É triste ouvir
um antropólogo, que se intitula conhecedor das so
ciedades, das etnias, do homo sapiens, dizer que
garimpeiro pertence a uma sub-raça. Um dia vamos
nos cruzar, tendo a mesma pilastra que transforma
a falada igualdade em idéias racionais e lógicas a
serem defendidas.

Nenhum desses cidadãos que se escondem à
frente de um monitor e atacam sutilmente com de
dos leves sobre um teclado de computador vem a
público debater por que se queixam há tantos anos
dizendo defender as sociedades indígenas - en
quanto elas cada vez mais se enterram como cabe
ça de avestruz no labirinto da desigualdade sociai.

É este também, Sr. Presidente, um dos temas
a ser abordado pela CPI, que talvez não conte com
a presença de muitos jornalistas. Vamos inicialmen
te fazer a garimpagem de informação; depois tere
mos a homogeneização dos nossos membros, para
que cada deputado passe a deter o conhecimento
sobre o que vai julgar.

Após isso a Pátria talvez saiba que CPI não é
instrumento de promoção social, mas instrumento
democrático. Ela é momento legislativo, uma das
mais dignas ações parlamentares.

Não se assustem os funcionários da Funai,
porque alguém disse que o Deputado Antonio Feijão
iria fechar a maçarico aquela Fundação. Mas eu e a
grande maioria dos cidadãos desta Pátria não acei
tamos que se usem os recursos públicos para narci
sismo burocrático. Não vamos aceitar que a buro
cracia ganhe musculatura à custa do sacrifício social
e da desgraça das etnias indígenas. Vamos comba
ter isso.

Se necessário for, chegaremos ao limite de
questionar. Para que serve a Funai naqueles esta
dos em que a autogestão dos governantes, em par
ceria com as sociedades indígenas, já é suficiente?
A fundação só vai atrapalhar. Existem muitos esta
dos da Federação que podem administrar a questão
dos indígenas independentemente da União.

Uma cidade como São Paulo arrecada por dia,
juntamente com seu Estado, mais de 100 milhões
de reais. No entanto, a 25 quilômetros do gabinete
do meu amigo e preclaro Governador Mário Covas

há um nicho de pobreza indígena. E imaginem V.
Ex§. que, com apenas dez· segundos da arrecadação
do Estado de São Paulo, o problema das socieda
des indígenas poderia ser resolvido. Pelo menos, o
cidadão paulistano saberia que havia tentado resga
tar cinco séculos de escravidão, ignorância e falta
de afeto.

O maior problema nosso, Sr. Presidente, é que
usamos o discurso de que temos que ajudar as etni
as, mas não somos capazes de dar a palavra a um
moribundo que está na calçada da nossa casa. Mui
tas vezes dobramos duas quadras para não cruzar
com um moribundo pedinte.

Um novo espírito está se incorporando e cris
talizando os afetos e sentimentos das sociedades.
E, como ocorre com o nitrogênio líquido, ele começa
a retirar também toda a temperatura de amores que
deveriam existir nesta Casa ou em qualquer lugar.

Neste momento registro que serei parceiro de
todos os membros da CPI, quer me escolham ou
não para a Relatoria. Vamos dar à CPI a devida di
mensão, para que as sociedades indígenas tenham
principalmente a cidadania que merecem, mas que
até hoje não obtiveram do País.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con
cedo a palavra ao Deputado Cezar Schirmer pelo
tempo de dez minutos ,para uma comunicação de
liderança pelo PMDB .

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, assistimos recente
mente ao depoimento do eminente Secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel, na CPI dos Ban
cos instalada pelo Senado.

Em virtude da contundência e da gravidade de
algumas afirmações feitas pelo secretário, trouxe o
assunto à consideração do douto Plenário desta
Casa.

Foi publicado no Jornal do Brasil o seguinte:

De acordo com o secretário, das 530
maiores empresas do País, 50% pagam
zero de Imposto de Renda. Dos 66 maiores
bancos brasileiros, 42 % estão, na prática,
isentos.

Vou repetir esses dados estarrecedores: das
530 maiores empresas existentes no Brasil, 50% pa
gam zero de Imposto de Renda; e dos 66 maiores
bancos, 42% estão, na prática, isentos de Imposto
de Renda.
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Em outra declaração preocupante, diz o jornal
Folha de S. Paulo:

Para o secretário, uma estimativa 'mui
to conservadora' indica que US$17 bilhões
dos US$40 bilhões aplicados em fundos de
capital estrangeiro no País são de brasilei
ros que não pagam impostos.

Para o secretário, essa distorção é
provocada pela tributação diferenciada para
estrangeiros, que são isentos de Imposto de
Renda,' e para brasileiros, que pagam alí
quotas de 10% a 20%(...).

Isso faz com que os brasileiros remetam seus
recursos para o exterior, que de lá retornam como
aplicações em fundos de renda variável e de renda
fixa.

Outra notícia igualmente assustadora é sobre
as irregularidades na remessa de 60 bilhões de dó
lares pa,ra o exterior nos últimos cinco anos, por
meio das contas CC-5, de estrangéiros residentes
no Brasil.

Diz o jornal Folha de S.Paulo:

O secretário afirmou que essas contas
'permitem transferências de caixa-dois' de
empresas brasileiras para o exterior.

Vejam V. Exªs: 60 bilhões de dólares nos últi
mos cinco anos!

Por outro lado, Sr. Presidente, declara o Se
cretário no Jornal do Brasil:

Há empresas que conseguiram limina
res contra o Plano Verão, em 1989, que ain
da não foram julgadas. A Receita está com
R$115 bilhões em impostos devidos em jul
gamento. Só em relação ao sistema bancá
rio, 34% dos débitos das instituições finan
ceiras são suspensos por liminares.

Portanto, 115 bilhões de reais em impostos de
vidos estão em julgamento, .alguns há mais de dez
anos.

Por fim, Sr. Presidente, mais estarrecedora é a
seguinte informação publicada no jornal Folha de
S.Paulo:

Everardo Maciel disse ainda que
R$825 bilhões que circulam na economia a
cada ano não são capturados pela tributa
ção.

Isto é, 825 bilhões de reais, sobre os quais não
incidem nenhuma espécie de tributação.

Sr. Presidente, além de" manifestar minha in
conformidade, perplexidad4;l e indignação com essa
triste realidade, venho à tribuna- dizer o seguinte: se
incidíssemos qualquer tributo com alíquota de 10%
em 825 bilhões de reais - sobre os quais não pesa
nenhuma espécie de tributação -, teríamos arreca
dação anual de 82 bilhões de reais. Com essa
quantia, poderíamos construir 15 milhões de moradi
as populares em nosso País. Quinze milhões de
moradias populares poderiam ser construídas se,
sobre os 825 bilhões de reais, colocássemos inci
dência tributária de apenas 10%!

Sr. Presidente, se isso fosse possível, também
poderíamos pagar, em quatro anos, toda a dívida in
terna brasileira. Oitenta bilhões de reais significam
cinco vezes todo o endividamento agrícola no País.
Mais ainda, no ano passado, fez-se uma celeuma
nesta Casa, no Congresso Nacional e em toda a im
prensa brasileira no sentido de obrigar os aposenta
dos a pagar parcela da sua aposentadoria para sal
varmos a Previdência Social. Pois bem. Toda arre
cadação decorrente do que foi aprovado pela Câ
mara e Senado, no ano passado, significa 1,5 bilhão
de reais. Com 10% sobre 825 bilhões de reais, tería
mos 80 bilhões de reais arrecadados, cinqüenta ve
zes mais do que os aposentados brasileiros terão
de pagar, este ano, à Previdência Social, conforme
legislação aprovada no ano passado.

Isso é de uma gravidade que se constitui em
acinte sobre os que trabalham e produzem em nos
so País. O Brasil conseguiu o milagre de tributar o
salário e a produção, ao contrário de todo o resto do
mundo civilizado que tributa a renda, a propriedade
e o consumo.

São esses privilégios de alguns poucos da so
ciedade brasileira que nos trazem aqui, neste fim de
tarde, para dizer que não precisamos de reforma tri
butária, mas de revolução tributária, porque quem
paga imposto são os pequenos, os assalariados, os
que produzem e as pequenas e médias empresas.
Neste País, metade das 530 maiores empresas bra
sileiras e metade dos bancos - que tiveram lucro em
três dias, um mês, dois meses, neste começo de
ano, mais do que em todo o ano passado - não pa
gam impostos. Isso é inaceitável! Quero, portanto,
trazer aqui meu veemente protesto.

O Sr. Everardo Maciel, Secretário da Receita
Federal, integra o Governo de Fernando Henrique
Cardoso há quatro anos. Será que não teve um dia,
um minuto para revelar esses dados escandalosos
ao seu chefe, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan?



Quando o escândalo é grande demais,
a Oposição inteligente desconfia.

Não foi o que fizeram os deputados
oposicionistas que entusiasticamente acei
taram como verdadeira a notícia da contra
tação de Elba Ramalho por R$800 mil para
cantar em uma festa de aniversário para o
Presidente Fernando Henrique. Sem falar
em um contrato assinado com Pelé para
que fizesse uma palestra por R$500 mil.

Parlamentares como Marcelo Déda
(PT) e Luíza Erundina (PSB) lançaram-se
ao ataque sem parar para pensar. Entre ou
tras cobras e outros lagartos, Déda chegou
a dizer que o episódio mostrava a falta de
parâmetros éticos no Governo. Agora, os
animados participantes da blitz contra o Pla
nalto pagarão o preço da leviandade, com a
perda de crédito quando tiverem questões
realmente sérias a denunciar. A precipitação
não tem desculpa: além de a notícia ser ab
surda pelos seus próprios termos, a nenhum
deputado federal era permitido ignorar que,
em quase cinco anos, o Presidente não deu
o menor sinal de ser viciado em mordomia.

O irônico do episódio é que realmente
havia algo a ser denunciado: a vulnerabili
dade do Diário Oficial da União. Desta vez,
pode ter sido sabotagem grosseira ou brin
cadeira de péssimo gosto. Mas poderia ter
sido negociata sutil, sancionada pelo regis
tro oficial.

O Executivo merecia ter ouvido co
brança enérgica no Congresso a respeito da
proteção que o Diário Oficial merece. Infeliz
mente, o que aconteceu no plenário da Câ-
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E se o Ministro Pedro Malan tomou conhecimento Hoje peço vênia aos Srs. Deputados e ao Sr.
desses fatos, por que não adotou nenhuma medi- Presidente para ler a coluna "Opinião", do jornal O
da? Ou será que o Ministro Pedro Malan não infor- Globo, publicada na sexta-feira, com relação à de-
mou ao Presidente da República esses dados tão núncia feita naquele dia pelos Deputados Marcelo
estarrecedores? Nada foi feito. Déda e Luiza Erundina.

Sei que isso não é de responsabilidade deste Fiquei estarrecido, naturalmente, porque está-
Governo. Historicamente, o Brasil protege os que vamos na ocasião tratando de assuntos importantes
ganham mais e penaliza os que produzem, traba- para o País. Mesmo como Vice-Líder do Governo, a
Iham e ganham menos. Será que não é hora de o notícia nos chocou porque era uma denúncia extem-
Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a porânea, sem o mínimo detalhe e partindo de um
Comissão de Reforma Tributária darem um grito de deputado de grande atuação nesta Casa, que é o
independência? Trata-se da independência de mi- Deputado Marcelo Déda, o qual admiro muito.
Ihões e milhões de brasileiros que vivem à margem Peço vênia aos deputados e gostaria de ler
do processo econômico, sem saúde, educação, ha- essa coluna de O Globo de sexta-feira, que é a se-
bitação, nem emprego, que ganham um salário mi- guinte:
serável e assistem tristemente à omissão dos Pode
res Públicos. Convivem com a trágica realidade, que
vive o nosso País há tantos anos, em que os que
mais ganham não pagam impostos e os que mais
produzem vêem, a cada dia, os Governos tributando
seu salário ou sua produção.

Sr. Presidente, ao revelar toda a minha angús
tia e preocupação - que não é apenas pessoal, mas
de tantos quantos nesta Casa amam este País -,
trago também a possibilidade de vislumbrarmos
agora, diante desses dados, uma ação concreta da
Câmara dos Deputados.

O Líder da minha bancada, Deputado Geddel
Vieira Lima, convidou o Secretário para reunião do
PMDB quarta-feira, a fim de que possamos saber
que medidas concretas os deputados desta Casa
poderão tomar para acabar com essa fantasia tribu
tária em que se constituiu o arcabouço tributário do
País, onde, repito, quem paga impostos são os as
salariados e os que produzem. Realmente, tribu
ta-se muito pouco a renda, o consumo e a proprie
dade.

Muito obrigado.

O SR. ELTON ROHNELT - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela Liderança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) .- Con
cedo a palavra ao Deputado Elton Rohnelt, para
uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sexta-feira da semana pas
sada, fiquei estarrecido e até mesmo chocado. Pas
sei o fim de semana pensando se deveria falar ou
não em assunto que, evidentemente, já teria passa
do seu clima pesado.



Medidas como essa obrigaram os países de
vedores a tomar novos empréstimos para pagar os
juros da dívida, que em poucos meses aumentaram
brutalmente. Só esse aumento provocou uma perda
de cerca de 106 bilhões de dólares para os países
da América Latina.

Se ao longo dos anos a dívida externa já era
absurda, nos últimos cinco anos, na vigência do PIa
no Real, os números cresceram em uma velocidade
insustentável.

Nesses últimos cinco anos a dívida, que no fi
nal de 1994 era de cerca de 148 bilhões de dólares,
passou para 235 bilhões de dólares em novembro
de 1998, antes da desvalorização do real, que pro
vocou um aumento ainda maior da nossa dívida.
Entretanto, nesse período o Brasil pagou 126 bi
lhões de dólares.

Qualquer aluno da escola fundamental pode,
por meio de uma conta simples, diminuindo 126 de
148, perceber que restariam 22 bilhões para o Brasil
pagar. Entretanto, em novembro de 1998, o Brasil
devia 235 bilhões de dólares, mesmo tendo pago,
nesse período, 126 bilhões de dólares. A criança
que fez a conta pensaria que não aprendeu a fa
zê-Ia, ou a sociedade pensaria que a professora era
incapaz de ensinar.
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mara, ria désperdiçada sessão de quar- vimento necessáriq para o Brasil tornar-se internacio-
ta-feira, foi indignação. jogada fora e mais nalmente competitivo.
nada. Inicialmente, os Governos militares, ao longo

Sr. Presidente, a minha indignação foi pensa- de quase três décadas, criaram valores da dívida
da. Gostaria de não ter voltado a este assunto, mas externa já considerados pagos, um excessivo endi-
uso a tribuna para chamar a atenção deste Plenário vidamento contraído mediante uma política econô-
e mesmo da Oposição para o fato de que temos as· mica de submissão ao capital financeiro.
suntos muito mais importantes para tratar do que Ao longo dos tempos, primeiro os governos di-
meras denúncias extemporâneas e mentirosas. tatoriais e depois os governos civis tomaram deci-

Era o que eu gostaria de falar neste curto es· sões unilaterais e sem qualquer respaldo popular,
paço e agradecer a gentileza de V. ExA e dos Srs. impondo ao País uma dívida impagável.

Deputados. Esses governos tinham conhecimento e cons-
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Com ciência dos riscos que implicavam esses emprésti-

a palavra a Deputada Angela Guadagnin. mos. Entretanto, por serem coniventes, tornaram-se
A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. cúmplices do prejuízo causado à Nação.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Os países credores alteraram, ao longo dos
Srs. Deputados, antes de iniciar o pronunciamento anos, conforme os seus próprios interesses, o valor
que preparei para expor nesta tarde, quero parabe- dos juros, como ocorreu, por exemplo, no fim da dé-
nizar o Líder do PMDB pelas palavras pronunciadas cada de 70, quando os juros eram tradicionalmente
sobre sonegação e evasão de divisas. A matéria de 4 a 6 % ao ano. Em uma decisão unilateral, os
não é nova, já foi objeto de denúncia anterior do Estados Unidos decidiram que os juros passariam
próprio Secretário da Receita Federal, que, em arti- para 20%, mudando totalmente a regra no meio do
go publicado por jornal, há alguns meses, antes de jogo, atendendo a seus próprios e únicos interes-
aprovarmos nesta Casa a prorrogação da cobrança ses.
da CPMF, disse que os recursos a serem arrecada
dos, se combatida a sonegação de impostos e a
evasão de divisas, seriam muito maiores do que os
recursos a serem arrecadados com a cobrança da
CPMF por toda a população.

O Governo pretende arrecadar cerca de 15 ou
16 bilhões com a CPMF. O nobre deputado afirmou
que com 10% do que é sonegado poderiam ser ar
recadados 80 bilhões de reais. Isso realmente possi
bilitaria uma vida muito mais digna e honesta para
milhões de brasileiros.

A preocupação do nobre Líder do PMDB é a
mesma, neste caso, que a bancada do Partido dos
Trabalhadores tem demonstrado ao longo de todas
as sessões da Câmara dos Deputados.

Outro assunto, Sr. Presidente.

Há mais ou menos um mês ocorreu, no Rio de
Janeiro, o Tribunal da Dívida Externa, evento que
contou com a participação de mais de 1.200 delega
dos inscritos, representando organizações de 21 es·
tados e diversos países.

Antes de apresentarmos o veredicto do Tribu
nal da Dívida Externa, seria importante fazermos um
relato histórico da dívida externa. Ao longo dos
anos, o Governo Federal foi ao FMI pedir emprésti
mos com a justificativa de financiar o desenvol-



Desde julho de 1994, o Govemo elevou substan
cialmente os depósitos compulsórios das instituições
financeiras e passou a praticar juros reais elevados.

Com o objetivo de conter a inflação e garantir o
Plano Real, o Governo queria evitar o aquecimento in
terno da economia e tomar atrativo para aqueles inves
tidores estrangeiros o mercado financeiro brasileiro.

Por isso declarei que se a contenção da infla
ção por si só é boa, as conseqüências para o Brasil
e para o povo brasileiro foram trágicas. Houve uma
grande retração da economia nacional, com a en
trada indiscriminada de produtos estrangeiros e
com os juros altíssimos.

Essa retração do mercado gerou alto nível de
desemprego, aumento da miséria e exclusão social,
ampliando a perversa concentração de renda. Por
um lado, provoca desemprego; por outro, provoca
elevados ganhos financeiros aos agentes econômi
cos, debilitando as finança{) públicas e aumentando
a dívida pública interna e externa.
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VOU tentar mostrar, mesmo sem ser economis- Junto com essa políticã cambial e financeira,
ta, o que provocou esse aumento brutal da dívicfa que provocou aumento brutal da dívida externa, o Go-
externa em cinco anos de Plano Real. "erno também começou uma política de ajuste fiscal,

procurando aumentar a arrecadação, tudo para garan-
A política do Governo é toda voltada para o tir o financiamento da dívida externa. Esse aumento

controle da inflação. Se, por um lado, a contenção da arrecadação vem ocorrendo à custa de corte nas
da inflação parece ser uma coisa boa; por outro, as áreas sociais, do fim do direito dos trabalhadores e
medidas adotadas geraram para o País uma situa-
ção de insolvência. O Governo criou uma taxa cam- servidores públicos, de arrocho salarial e da aposenta-
bial que manteve o valor do real comparado ao do doria. Houve a criação do FEF e da Lei Kandir, que ti-
dólar. Essa taxa cambial irreal _ sem qualquer tro- ram recursos dos municípios, obrigados a assumir
cadilho - provoca uma entrada violenta de recursos responsabilidades, sem os devidos repasses.
estrangeiros, sendo necessária uma grande quanti- Recentemente, vimos a marcha dos prefeitos
dade de dólares para garantir que o real fique preso sobre Brasília, para denunciar a situação de insol-
ao dólar. A manutenção da valorização artificial do vência em que estão os municípios, incapacitados
real ao dólar provocou um aumento indiscriminado da de manter essas políticas sociais.

entrada de produtos importados, desde lápis, borra- O Governo faz uma reforma administrativa
cha, porta-retratos, chocolate a uma diversa infinidade que, para reduzir a folha de pagamento, provoca re-
de bens de consumo, como também, produtos agríco- dução da prestação de serviços e eliminação de di-
las como algodão, arroz, feijão, coco e cacau, que tra- reitos dos trabalhadores, conquistados ao longo de
dicionalmente eram exportados pelo Brasil. muitos anos e com muita luta; faz uma reforma da

Para o pagamento desses produtos, dos servi- Previdência que aumenta a idade para aposentado-
ços e dos royalties, são necessários valores muito ria, coloca teto para os benefícios, tira benefícios,
altos em dólares. corta itens de direito dos trabalhadores, como auxí;

Esses dólares entram no País mediante os in- Iio-doença e acidente do trabalho; tem a ousadia de,
vestidores estrangeiros, atraídos pelas altas taxas de por portaria, tentar tirar o direito da Iicen-
juros. Ao mesmo tempo em que fixou o câmbio atre- ça-maternidade, conforme garantido na Constitui-
lando o real ao dólar de forma artificial, o Governo ção. Tudo isso sem falar no mísero valor da aposen-
estabeleceu altas taxas de juros. Esses investidores tadoria e pensão; faz uma Lei das Filantrópicas, que
precisam da garantia de que ao retirar os seus dóla- visa somente aumentar a arrecadação, com a justa
res irão sair, no mínimo, com o mesmo valor. razão de acabar com as "pilantrópicas", mas que ca

usa prejuízo e insolvência a milhares de entidades
assistenciais sérias, que atendem os mais pobres e
miseráveis deste País; decreta contenção de despe
sas orçamentárias em todos os Ministérios, cortando
ainda mais os recursos sociais; diminui os recursos
dos Programas Renda Mínima, Brasil em Ação e
Comunidade Solidária, programas deste Governo, e
recursos do Ministério da Saúde, que acaba reper
cutindo nos convênios com os municípios, e reduz
investimentos do FAT e do crédito educativo.

São ações maquiavelicamente projetadas para
reduzir os recursos gastos com as áreas sociais e
com a qualidade de vida da população. Volto a di
zer: somente para o pagamento da dívida externa.

O Governo, para garantir o pagamento da dívi
da externa, sacri'ficou a parte do Orçamento dedica
da a despesas com políticas sociais e dinamização
da economia interna. Dessa decisão, resultaram
abandono da saúde e educação; falta de políticas
de emprego e moradia popular; ausência e abando
no das demarcações e garantia das terras indíge-
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nas; f~ta de reforma agrária com política agrícola;
ausência da valorização dos idosos e crianças ~ da
conservação e recuperação do meio ambiente.

É um custo social muito alto e caro, para que
seja paga a dívida externa e respeitado o compro
misso feito com o FMI. Se os governos militares, em
vinte anos, agiram de forma a criar e aumentar a dí
vida, o Governo Fernando Henrique Cardoso, no
seu conluio com o FMI, gerou, em cinco anos, uma
prova considerável dessa situação. Durante todo
esse tempo as elites brasileiras foram coniventes e
se beneficiaram dessa política de governos sempre
identificados com grandes empresas e bancos endi
vidados, que têm praticado a estatização da dívida
privada, privatizado as estatais e entregue o patri
mônio nacional para o capital estrangeiro.

Foi assim com o Proer e com o recente episódio
de salvamento de bancos, quando da desvalorização
do real, que gerou manifestos em toda a imprensa e·
uma CPI para apurar responsabilidades, nas quais o'
Governo quer encobrir sua participação. Foi assim
com as inúmeras privatizações, em que o Govemo
vendia as estatais aceitando moedas podres e usando
o BNDES, que é constituído com dinheiro público,
para financiar as compradoras privadas.

Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
incorporo ao meu pronunciamento o veredicto do Tri
bunal da Dívida Externa, que passo a ler:

A dívida externa brasileira, por ter sido
constituída fora dos marcos legais nacionais
e internacionais, e sem consulta à socieda
de, por ter favorecido quase exclusivamente
as elites em detrimento da maioria da popu
lação, e por ferir a soberania nacional, é in
justa e insustentável ética, jurídica e politica
mente. Em termos substantivos ela já foi
paga e persiste apenas como um mecanismo
de submissão e escravização da sociedade
ao poder financeiro da usura e da globaliza
ção do capital, e de transferência de riquezas
para os credores. Por isso, este Tribunal con
dena o processo de endividamento brasileiro,
que implica na subordinação aos interesses
do capital financeiro internacional e dos paí
ses ricos, apoiado pelos organismos multilate
rais, como iníquo e ilegítimo. Responsabiliza
as elites dominantes pelo endividamento ex
cessivo e por abdicarem de um projeto pró
prio de desenvolvimento para o Brasil. Res
ponsabiliza os govemos e políticos que apói
am e promovem o projeto de inserção subor
dinada do Brasil à economia globalizada.

Responsabiliza os economistas, juris
tas, artistas e intelectuais que lhes dão em
basamento técnico e ideológico.

Responsabiliza a ditadura dos grandes
meios de comunicação, que tentam legitimar a
dívida e bloqueiam o debate sobre altemativas.

Decide ainda comunicar às autorida
des legislativas, executivas e judiciárias, da
União, Estados e Municípios, esta decisão,
para que a respeitem pela legitimidade da
estrutura e função social deste Tribunal.

Mais de 21 entidades de todo o País participa
ram deste Tribunal da Dívida Externa.

O veredicto é forte. Entretanto, de forma res
ponsável, o Tribunal da Dívida Externa, que se reu
niu no fim de abril no Rio de Janeiro, faz sugestões
e propostas para reverter a situação:

1- Realização de auditoria da dívida pública
externa e de todo o processo de endividamento bra
sileiro, com participação ativa da sociedade civil, a
fim de verificar contábil e juridicamente se ainda
existe dívida a pagar, de quem ela deve ser cobrada
e como estabelecer normas democráticas de contro
le sobre o endividamento.

2- União de todos os povos em favor do can
celamento geral e irrestrito das dívidas externas dos
países de baixa renda mais endividados e devolu
ção das riquezas que lhes foram pilhadas. Esses re
cursos que deixariam de ser pagos seriam usados
no resgate das dívidas sociais, sob o controle da
própria sociedade. e do pleno respeito aos direitos
humanos de todos os cidadãos.

3- Realização de uma moratória e rompimento
do acordo com o FMI, baseado no resultado da au
ditoria, afirmando a soberania nacional.

4- Elaboração e construção de uma política de
desenvolvimento voltada para o respeito dos direitos
da pessoa e da sociedade e apoiada principalmente
nos recursos materiais e humanos do País, supe
rando a lógica e a prática do endividamento irres
ponsável que vigora atualmente.

5- Aplicação de uma política econômica finan
ceira em que o controle do câmbio sirva para que o
Governo tenha mecanismos efetivos de controle e
fiscalização de entrada e saída de moedas naciona
is e estrangeiras, e de mercadorias em geral, para
impedir somente a especulação, utilizando esse
controle do câmbio para que possa ser feita uma re
estrutura do investimento produtivo. Este gera em
prego, diminui as desigualdades e aumenta consi
deravelmente a possibilidade de entrada de parcela
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da população no mercado de consumo de bens e
utensílios de primeira necessidade. São milhões de
brasileiros à margem da utilização_desses mecanis
mos. São milhões de brasileiros hoje na miséria ab
soluta.

6- Renegociação das dívidas dos Estados e
Municípios, vinculando os recursos poupados ao
restante das dívidas sociais e ambientais. Essa re
negociação garante o pacto federativo numa pers
pectiva democrática e participativa.

7- Participação na Campanha do Jubileu do
ano 2000, elaborada pelo Conselho Mundial de igre
jas e por outras instituições nacionais e internacio
nais; para que, em uma ação conjunta, se consiga
sensibilizar a ONU e o Tribunal Internacional de
Haia para o perdão das dívidas externas dos países
empobrecidos e o julgamento dos responsáveis por
esses processos.

Termino meu pronunciamento, Sr. Presidente,
conclamando, assim como também o fez o Tribunal,
todos os brasileiros e brasileiras de bem e de boa-fé
a participarem com esperança e sem medo das ini
ciativas que podem transformar o Brasil em uma Pá
tria para todos, com condição de vida digna e de
plena realização da cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Vai se
passar ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Marche
zan, pelo PSDB.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje à tarde ouvi aqui alguns pro
nunciamentos a propósito de lucros de bancos e
das revelações que o Dr. Everardo Maciel havia fei
to na CPI dos Bancos, do Senado.

Essas revelações ocorreram no meio da sema
na que passou, e no começo da mesma semana
tive a oportunidade de encaminhar uma carta ao
Deputado Germano Rigotto, ao Deputado Mussa
Demes, Relator da Comissão Especial da Reforma
Tributária desta Casa, e também ao Vice-Presidente
da CPI dos Bancos, do Senado, ilustre Senador
José Roberto Arruda, na qual manifestava a minha
surpresa com uma pesquisa do jornal Folha da Tar
de que havia sido publicada há uma semana, na
qual se noticiava os altos lucros dos bancos.

Nessa carta pedi aos três Parlamentares que
incluíssem na reforma tributária, que devemos exe-

cutar, algumas medidas que corrigissem essa distor
ção, porque se esses bancos estavam a ter esses
lucros e sobre os quais certamente pouco se pode
fazer, não era justo que o Governo não se apropri
asse de uma parcela desses lucros de quem ganha
tanto, enquanto uma boa parte da população brasi
leira que vive de salário arca com um Imposto de
Renda muito maior que essas instituições.

De forma que me associo aos deputados em suas
manifestações ao pedir uma legislação mais adequada e
mais justa e entregando aos Anais esta correspondência
para assinalar a minha posição a respeito.

Sr. Presidente, quero ocupar-me, nestes minu
tos que me faltam, de dois assuntos a que ofereci
sugestões por meio de projetos.

Um é sobre as entidades filantrópicas. Sabem
os Líderes desta Casa que tentei negociar com o Mi
nistro da Previdência Social uma saída para que ti
véssemos um tempo e pudéssemos criar um cami
nho alternativo para as entidades filantrópicas deste
País dizendo que não era justo que se confundisse o
joio com o trigo e o trigo com o joio e que não era
possível também aceitar que, para acabar com o joio,
se ceifasse a lavoura de trigo, ainda não maturada.

Não conseguimos prosseguir nisso, Sr. Presi
dente, até porque não houve da maioria esmagadora
do Plenário - e aí se incluem algumas lideranças da
Oposição - ressonância para esse entendimento.

Resumo da história: a minha posição marca-se
por um projeto em que procuro distinguir um pouco
mais a filantropia que se praticava nas entidades
educacionais, sobretudo de ensino superior.

No meu entender, não era justo aquele rebate
geral na prestação, aquelas bolsas parciais, que
atingiam todos os estudantes, beneficiando, em par
te, pessoas ricas ou filhos de famílias ricas, o que é
injusto e desnecessário. De outro lado, a vantagem
que se dava ao estudante carente era mínima, invia
bilizando seu acesso à escola.

No nosso projeto preconizamos que a bolsa é
integral ou é meia bolsa mediante seleção realmen
te daqueles estudantes que são carentes.

Esse é o projeto que submeti à consideração do
Plenário e que está incluído naquela ampla Comissão
que estuda e debate este assunto da filantropia.

Mas, Sr. Presidente, o problema da filantropia
também está intimamente ligado à idéia de um cré
dito educativo viável. Todos sabemos que a univer
sidade pública federa', absolutamente necessária e
defensável, não tem crescido - e as razões não
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cabe aqui analisar - suficientemente, isto é, igual à
clientela, que aumenta, igual ao número de estudan
tes que se apresenta nos vestibulares.

Por isso, é cada vez maior o número de estu
dantes universitários que são levados a disputar
uma vaga na escola privada, filantrópica, lucrativa,
comunitária, seja lá o que for, mas privada. Pois
bem. Muitos desses estudantes, Sr. Presidente,
hoje nem mais se matriculam para fazer o vestibu
lar, outros fazem, o vestibular, mas não conseguem
matricular-se e outros, ainda, tentam, na esperança
de, com uma bolsa, um crédito educativo, freqüentar
a faculdade, mas não conseguem fazê-lo por abso
luta falta de recursos. Milhares de brasileiros hoje,
portanto, não têm acesso à universidade por essas
circunstâncias que acabo de dizer.

Por isso, também ofereci uma alternativa. O
sistema tradicional de recursos orçamentários e das
loterias tem sido insuficiente. Basta que se diga que,
no ano que passou e neste ano, ainda não se abriu
nenhuma nova oportunidade de crédito educativo
para os estudantes brasileiros. E é fácil imaginar a
dramaticidade que ocorre em milhares de famílias
por este Brasil afora.

Por isso, Sr. Presidente, resolvi materializar uma
idéia que vinha defendendo na Comissão de Educação
e junto aos órgãos do Govemo no sentido de alocarmos
novos recursos, de buscarmos recursos do BNDES, do
FAT e de outras fontes. Fala-se, inclusive, na possibilida
de de buscar recursos do BIRD e, sobretudo, dos fun
dos de Previdência e até de alguns bancos.

Mas de que forma chegariam esses recursos
aos estudantes, de vez que essas instituições de
que falo devem emprestar seu dinheiro com remu
neração mínima de 6% para garantir suas obriga
ções, porque tanto o FAT como o BNDES e os fun
dos têm obrigações com seus quadros sociais, com

a origem desse dinheiro, que tem aplicação específi
ca, mas fica determinado- período depositado,
aguardando a oportunidade de ser utilizado.

A idéia, Sr. Presidente, é que se crie um fundo
compensatório de equalização que possa cobrir a
diferença entre essa taxa de juros mais os custos
operacionais e aquilo que os estudantes possam
pagar. E o que entendo que seja o que o estudante
pode pagar? É uma taxa de 2 ou 3%, porque o im
portante é que o recurso do empréstimo retorne ao
fundo para financiar depois mais pessoas. Não se
quer ter lucro com o crédito educativo, não há abso
lutamente necessidade.

Cheguei à conclusão, Sr. Presidente, de que
um estudante na escola particular, equalizando-se a
taxa de juros, isto é, cobrindo a diferença entre aqui
lo que paga o estudante e aquilo que custa o dinhei
ro, o estudante pagando 2 ou 3%, não custaria para
os cofres da União mais do que entre 800 e 2 mil re
ais. Veja que gastar essa quantia com o estudante
da escola privada é realmente insignificante diante
do montante que gastamos com o aluno na universi
dade pública federal, que é absolutamente necessá
ria e que eu defendo.

Sr. Presidente, além dos projetos menciona
dos e do fax, quero apresentar uma nota que o Sr.
Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, entre
gou na Comissão de Saúde semana passada, quan
do anunciou um projeto do Governo para os próxi
mos dias. Quero que façam parte deste pronuncia
mento, porque dele hão de ser extraídas algumas
contribuições para solucionarmos, já não sem tem
po, o grave problema do estudante universitário bra
sileiro da escola privada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR
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Brasília. 17 de maio de 1999.

Com meus cordiais cumprimentos, gostaria de registrar minha
preocupação com a notícia, publicada com destaque no jornal Folha de São Paulo de hoje,
dia 17 de maio, sobre as brechas na legislação atual que permitem aos bancos pagar menos
impostos que os assalariados.

A reportagem, segundo levantamento da consultoria Austin Asis,
mostra que, no ano passado, 114 bancos pagaram de Imposto de Renda, em média, 3,1% de
suas receitas com intermediação financeira, e 144 empresas recolheram o equivalente a
13.5% de seus lucros. Enquanto isso, pessoas fisicas com ganho mensal acima de R$ 1.800,
são obrigadas a pagar 25% de Imposto de Renda mais adicional de 2,5%.

Como vê, esses incentivos concedidos aos bancos, que têm registrado
lucros altíssimos, contrastam, inevitavelmente, com os esforços da maioria da população
brasileira de superar a crise e ajudar a construir um mais Brasil moderno e mais justo.

Na certeza de que esses dados não passarão despercebidos pela
Comissão, na qual deposito toda a minha confiança, sugiro Vossa Excelência possíveis
estudos para as devidas alterações na cobrança desses tributos

Permanecendo ao dispor, expresso-lhe me alto apreço e consideração.

nb' ti
NELSON UCHEZAN

Deputado Federal
\ /V/
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PROJETO DE LEI N° $1{ ~ DE 1999

(Do Sr. Nelson Marchezan)

Dispõe sobre o Programa de Crédito
Educativo, cria Fundo de Financiamento e de
Equalização e dã outras providências.

o Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I

DO PROGRAMA DO CRÉDITO EDUCATIVO

Maio de 1999

~rt. 1° O Programa de Crédito Educativo - CREDUC é
destinado ao custeio do estudo de estudantes de Curso universitãrio de
graduação.

Art. 2° A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo serã
feita na instituição em que se encontram matriculados, por comissão
constituida por representantes da direção do estabelecimento de ensino e dos
corpos docente e discente, indicados pelos órgãos· representativos dessas
categorias, ou eleitos democraticamente quando tais órgãos não existirem.

Art. 30 O Crédito Educativo consiste no financiamento dos
encargos educacionais, nos limites de 30% (trinta por cento) a 70% (setenta
por cento) do valor da mensalidade ou da semestralidade.

§ 10 Na concessão do financiamento a que se refere o caput

deste artigo, será dada prioridade às instituições de ensino superior que
mantenham programa próprio de crédito educativo.
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§. 2° Do montante destinado à instituição de ensino superior

participante do Programa de Crédito Educativo, na forma do capLlt deste

artigo, 15% (quinze por cento) serão repassados por meio dos Titulas a que

se refere o art. 6°, VI desta lei.

CAPíTULO /I

DA OPERACIONAllZAÇÃO E DO FINANCIAMENTO

Art. 4° Fica criado o Fundo de Financiamento e de

Equalização do Programa de Crédito Educativo - FIEC, de natureza contábil,

vinculado ao Ministério da Educação, com a finalidade de prover recursos

para o financiamento do crédito educativo.

Parágrafo Único. Para os fins desta lei, considera-se

equalização o subsídio financeiro correspondente ao diferencial entre o custo.

de captação dos recursos, acrescidos dos custos administrativos a que estão

sujeitas as instituições financeiras credenciadas em suas operações ativas, e

os encargos cobrados dos estudantes.

Art. 5° O Fundo de Financiamento e de Equalização do

Programa de Crédito Educativo poderá ser gerido por instituição financeira

contratada pelo Poder Executivo, a quem caberá. inclusive, o atendimento aos

candidatos selecionados e a administração dos financiamentos concedidos.

Art. 6° Constituem recursos do Fundo de Financiamento e

Equalização do Programa de Crédito Educativo:

I - dotações consignadas no Orçamento Geral da União e

em créditos adicionais;

11 - 60% (sessenta por cento) da renda líquida dos

concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federl!ll;

111 - o montante dos recursos dos prêmios prescritos dos

concursos. de que trata o inciso 11. excetuados os decorrentes da Loteria

Federal e da Loteria Esportiva:
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IV - retorno dos financiamentos concedidos com recursos
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V - linha especial de crédito, criada, para essa finalidade, no

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. cujo

montante e condições serão definidos pelo Poder Executivo, para atendimento

ao programa estabelecido no art. 13 desta Lei;

VI - parcela dos recursos do Programa do Seguro

Desemprego, no âmbito do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT. em

montante e condições que serão fixados pelo Poder Executivo;

VII - Titulas do Crédito Educativo - TCE a serem emitidos

na quantidade correspondente aos valores efetivamente utilizados para o

cumprimento do disposto no art. 3°, § 2° desta lei, nos limites previstos no

Orçamento Geral da União, em cada ano, a serem tomados por instituições

financeiras nos termos da regulamentação;

VIII - rendimentos da aplicação dos recursos do Fundo, em
titulas públicos federais;

IX - recursos próprios da instituição financeira contratada

captados de outras fontes, para aplicação no Programa;

X - outras fontes, inclusive empréstimos de instituições

financeiras nacionais e internacionais.

§ 1° Os recursos a que se referem os incisos V, VI e VII

deste artigo renderão juros de 6% ao ano, no máximo, garantidos o principal e

a remuneração pelo Tesouro Nacional.

§ 2° Os recursos referidos nos incisos I, 11 e 111 deste artigo

serão destinados, prioritariamente. a equalização a que se refere o parágrafo

único do art. 4°,

Art. 7° Para o cumprimento do disposto no inciso I do artigo

anterior, dê-se ao Art. 10 da lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990. a seguinte

redação:
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"Art. 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho, destinado ao
custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao
financiamento do Programa de Crédito Educativo, ao
pagamento do abono salarial e ao financiamento de
programas de desenvolvimento econômico. (NR)

Parágrafo único "

Art. 8° O caput do art. 26 da Lei n° 8212, de 24 de julho de

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. Constitui receita da seguridade social a renda
líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os
valores destinados ao Programa de Crédito EdUcativo."

Art. 9° Os financiamentos, de que trata esta lei, serão

concedidos mediante contrato de abertura de crédito, nas seguintes

condições:

I - liberação em parcelas trimestrais por prazo não superior

à duração do curso, em conformidade com as diretrizes do Ministério da

Educação;

11 - 1 (um) ano de carência, contado a partir do término ou

da data de interrupção do curso;
l

111 - amortização com prazo de resgate limitado a 1,5 (uma

vez e meia) o período de utilização do crédito;

IV - amortização em parcelas mensais, de acordo com o

Sistema Price, a partir do término do prazo de carência.

§ 1° Em casos excepcionais definidos pela

regulamentação desta lei, o prazo de amortização poderá ser ampliado para

ajustar-se à capacidade de pagamento do tomador.

§ 2° - Os encargos financeiros a conta dos financiamentos a

que se refere o artigo anterior corresponderão à variação do índice Nacional

de Preços ao Consumidor - INPC, da Fundação Instítuto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE, acrescida de juros de 2% (dois por cento) ao

ano, capitalizados mensalmente.
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CAPíTULO 111

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
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Art. 10. O contrato de financiamento, entre a instituição

financeira credenciada e as de ensino superior, estabelecerá as condições e

cronograma em que serão transferidos os recursos, bem como as garantias

exigidas.

Parágrafo Único. O atraso dos repasses não autoriza as

instituições de ensino a:

I - suspender a matrícula do estudante;

" - cobrar mensalidade do estudante, mesmo a título de

adiantamento.

Art. 11. Os profissionais recém-formados, egressos do

Programa de Crédito Educativo, têm preferência na ocupação das vagas de

estágios e bolsas trabalho de sua área de formação oferecidas pelo Poder

Público federal. es'tadual e municipal.

Art. 12 São criadas 300 (trezentas) mil novas vagas no

Programa de Crédito Educativo, às quais serão acrescidas outras 100 (cem)

mil, anualmente, nos 3 (três) anos subseqüentes à publicação desta lei.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo

de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revogam-se a Lei n° 8.436, de 25 de junho de 1992,

e a Lei nO 9.288, de 1° de julho de 1996.
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o ensino superior brasileiro, após sua explosão quantitativa

no início dos anos 60, estagnou-se, permanecendo nos últimos 20 anos com o

sistema contido, sobretudo no setor público. Há duas décadas não são criadas

novas universidades federais e nem são oferecidas vagas adicionais aos

candidatos à seleção.

A enorme demanda pelo nível superior de ensino vem

sendo atendida pelas instituições particulares, pagas. especialmente em cursos

noturnos. Dos quase 2 milhões de graduandos, apenas cerca de 700 mil estão

em escolas superiores públicas - federais, estaduais e municipais.

Se a democratização do acesso a esse nível de ensino está

longe de ser obtida, a justiça social é outro valor a ser perseguido. Enquanto os

egressos de boas escolas particulares e de onerosos cursinhos pré-vestibulares

conseguem a gratuidade total nas universidades públicas, muitas vezes com

restaurantes e moradias subsidiadas, os oriundos das escolas médias públicas

têm acesso apenas às escolas superiores particulares, sem qualquer apoio do

Estado.

Uma análise cuidadosa da situação nos faz crer que os dois

grupos - alunos das instituições públicas e das particulares - fazem parte de duas

castas diversas de cidadãos.

o Poder Público desembolsa quase R$ 10 bilhões com os

700 mil alunos das escolas superiores públicas do País - um :usto per capita

anual acima de R$ 12 mil -, enquanto mais de 1 milhão de estudantes das

instituições superiores particulares desembolsam recursos próprios, por volta de

R$ 3 bilhões. com seus estudos - num per capita anual aproximado de R$ 3 mil.

Na busca da eqüidade possível, no contexto atual.

COl1siderando impossível conquistar mais vagas nas universidades públicas,

vislumbramos. como saída. o fortalecimento do Programa de Crédito

Educativo/CREDUC.

Instituído em 1976, esse Programa já atendeu a cerca de

800 mil beneficiários. Teve momentos de significativo impacto no meio

educacional e outros de crises que quase o aniquilaram. Enfrentou problemas de
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toda ordem - correções monetárias inadequadas, descontinuidade administrativa

e orçamentária, inadimplência em níveis inaceitáveis, atendimento quantitativo

diminuto se comparado á demanda, etc.

o que se vê, hoje, é grande insatisfação no meio estudantil

e forte pressão sobre os Poderes constituídos para reversão do quadro atual.

o Programa de Crédito Educativo que deve ser,

efetivamente, um instrumento da política social do Governo Federal, precisa

viabilizar o sucesso de milhares de estudantes que, matriculados em respeitáveis

instituições comunitárias e filantrópicas, dependem de apoio para o custeio de

seus estudos.

Do ponto de vista de novo e necessário reordenamento

jurídico do Programa, há que se buscar:

a) a eficiência na gestão do Programa;

b) fontes adicionais de recursos - com a inclusão de

recursos do BNDES; do FAT; de percentual dos prêmios não procurados e

acréscimo do percentual da renda líquida dos concursos de prognósticos da CEF;

de Títulos do Crédito Educativo emitidos pela União; bem como de outras fontes,

como o de empréstimps nacionais e internacionais;

c) o limite de financiamento a valores correspondentes de

30% a 70% da anuidade ou da semestralidade escolar;

d) a flexibilização da atual rigidez da forma de

ressarcimento dos recursos ao Programa;

e) o estímulo às instituições de ensino superior que

mantiverem programas próprios de crédito educativo e/ou de bolsas de estudo;

f) a alteração do índice de correção monetária do Programa

- passando da TRD + juros de 6% a.a., para INPC + juros de 2% a.a., o que

produzirá valores razoáveis para o pagamento dos beneficiários.

Ademais, no intuito de garantir a continuidade do Programa

e a regularidade do fluxo de recursos para o mesmo, estamos propondo a criação

do Fundo de Financiamento e de Equalização do Crédito Educativo.. Este será

abastecido com volume de recursos bem superior ao que sustenta atualmente o
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Programa e poderá garantir o pretendido' incremento dos contratos nos próximos

anos: 300 mil novos, tão logo seja publicada a lei, e 100 mil adicionais, por ano,

nos 3 (três) anosconsecutivos.

Outra inovação é o estímulo que estamos buscando para a

inserção dos formandos beneficiados pelo CREDUC no mercado de trabalho,

através de preferência aos mesmos, na seleção de. bolsas de trabalho ou de

estágios, no serviço público federal, estadual e municipal. Uma forma de garantir

renda aos recém-formados, possibilitar-lhes condições financeiras para fazer face

às dívidas contraídas junto ao Programa e, assim, reduzir os níveis atuais de

inadimplência.

.Por estas razões contam0-scrm o apoio dos nobres Pares

para a aprovação deste Projeto de Lei. _ /

Sala das Sessões, em (J5" de .JbetW de 1999.

/11 .
/ //f1LLL /

Deputado NELSON MARC~ZAN

.J
PROJETO DE LEI NofllDE 199:!J

(Do Sr. ~ELSON MARCHEZAN)

Altera as Leis nOs 8.212. de 24 de julho de
1991. que .,dispõe sobre a organização da
Seguridade Social. institui Plano de Custeio. e dá
outras providências". ç 9.732. de 11 de dezembro
de 1998, que "altera dispositivos das Leis nOs 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei n"
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras
providências", no que trata da isenção da
contribuição para a seguridade social para as
entidades tl1antropicas.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O *5° do art. 55 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991.

acrescido pela Lei n° 9.732, de li de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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§ 5°. Considera-se também de assistência social beneficente.

para os fins deste artigo, nos termos do regulamento:

I - a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos

sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde:

II - o atendimento prestado por entidades sem fins lucratIvos

a crianças e adolescentes. idosos e portadores de deficiência.

desde que o total da gratuidade seja de pelo menos sessenta por I

cento." (NR)

Art. 2°. Os artigos -/.0 5° e 7° da Lei n° 9.732. de 11 de dezembro

de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4°. As entidades sem tins lucrativos. educacionais e as

que atendam ao Sistema Único de Saúde. mas que não pratiquem

de forma exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes.

gozarão da isenção das contribuições de que tratam os arts. 2:! e

23 da Lei nO 8.21:!. de 24 de julho de 1991. no montante do valor

das vagas gratuitamente cedidas. integral ou parcialmente, a

pessoas, carentes. e do valor do atendimento à saúde de caráter

assistencial, desde que satisfaçam os requisitos referidos nos

incisos I, lI, IV e V do art. 55 da citada Lei. observado o disposto

nos §§ 1° e 2° deste artigo.

§ 1° As entidades educacionais de que trata este artigo,

quando dedicadas ao ensino básico, oferecerão cinqüenta por

cento do valor da isenção em vagas adicionais gratuitas~ e quando

dedicadas ao ensino superior, reservarão cinqüenta por cento do

valor da isenção para um programa próprio de crédito educativo a

alunos carentes. a ser regulamentado pelo Ministério da Educação. '

*2°, A avaliação da situação de carência e a seleção dos

beneficiários serão efetuadas por uma comissão paritaria de

representantes da direção e da associação de pais. nas escolas de

educação básica, e segundo os critérios estabelecidos na legislação

que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo. nas

instituições de ensino superior.
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Art. 5°. O disposto no art. 55 da Lei nO 8.212. de 24 de julho

de 1991. na redação dada pela Lei n° 9.732. de 11 de dezembro de

1998. e no art. ~o desta última Lei. terá aplicação a partir da

competência janeiro de 2.000.

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••

Art. 7°. Fica cancelada. a partir de l° de janeiro de 2.000.

toda e qualquer isenção concedida. em caráter geral ou especial.

da contribuição para a Seguridade Social. em desacordo com o art.

55 da Lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991, na redação dada pela

Lei n° 9.732. de 11 de dezembro de 1998, ou com o disposto no

art. 4° desta última Lei." (NR)

Art. 3°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Face às alterações promovidas pela Lei n° 9.732, de 11 de

dezembro de 1988. na sistemática de enquadramento das entidades filantrópicas para fins

da isenção das contribuições para a Seguridade Social. propomos neste Projeto de Lei

alternativas mais condizentes com a situação das entidades que, desenvolvendo suas

atividades sob o lema da solidariedade, mantêm o atendimento aos necessitados contando

com o aporte financeiro dos que dispõem de recursos materiais para o seu custeio.

Ao considerar passíveis da isensão previdenciária somente as

entidades que atuam com exclusividade na assistência social. a Lei em tela desconsidera

dado historicamente reconhecido na sociedade brasileira. qual seja o do papel das

entidades beneficentes. subsidiariamente aos poderes públicos, na consecução do amparo

aos desafortunados. sobretudo às crianças. aos idosos e aos portadores de deficiência.

assim como no substancial apoio à educação, pela concessão de bolsas de estudo tanto

integrais quanto parciais.

De fato, a mudança tem ensejado interpretações as mais restritivas

por parte do INSS. alijando da isenção entidades que prestam assistência educacional há

dezenas de anos e pautadas pela absoluta seriedade. A imposição da gratuidade total

representa também duro golpe para os orçamentos familiares. por subtrair drasticamente a

percepção de auxilio educacional sob a forma de bolsa parcial de estudo.
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Nesse sentido, entendemos necessário que se 'possil:5ilite o

abatimento do montante da gratuidade concedida. e não somente do percentual que

represeT',a peran~e a totalidade de atendimentos ou dos alunos. vez que resultà insuficiente
para permitira compatibilidade dos gastos com a continuidade da prestação assistencial

pela entidade.

Nesse sentido, entendemos necessário que se possibilite o

abatimento do montante da gratuidade concedida. vinculada ao cumprimento de um plus

de 50% na concessão das bolsas de estudo para o ensino básico, assim como, nos casos

das instituições de ensino superior da reserva de 50% do montante para um programa

próprio de crédito educativo. a ser regulamentado pelo Ministério da Educação.

Outrossim. julgamos relevante estender às entidades assistenciais,

sobretudo às que atendem a crianças e adolescentes, idosos e portadores de deficiência, a

possibilidade da panicipação de percentual da clientela no custeio das despesas.

mantendo-se a isenção, desde que observado o limite 60% de atendimentos gratuitos, a

exemplo do tratamento dispensado às entidades de saúde.

Finalmente, entendemos deva ser transferida para janeiro do

próximo ano a implementação das mudanças preconizadas pela Lei em tela, iniciando-se

então o processo de cancelamento da isenção para as entidades que, neste interregno, não

se enquadrarem aos novos parâmetros da filantropia.

Ante a relevância e urgência da matéria para grande número de

entidades que se encontram na iminência do encerramento de suas atividades.

impossibilitadas que estão de dar cumprimento aos ditames da Lei N° 9.732, de 1998,

pedimos o apoio dos ilustres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

<,'~' •

Sala das Sessões, em ,GJ.1e,-1 L\Jde 199'(.
\
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1. SíNTESE DA ARQUITETURA INSTITUCIONAL

Criação do Sistema Nacional de Crédito Educativo (SrSNACE), com o ob
jetivo de agregar esforços do Poder Público e de agentes privados para a
oferta de crédito educativo a estudantes carentes do ensino superior,
compreendendo os seguintes órgãos e instrumentos e suas respectivas
funções:

• Ministério da Educação (MEC), na qualidade de instância superior de
deliberação da política de crédito educativo e de supervisão da sua
execução descentralizada. O MEC é auxiliado pelo Conselho Nacional de
Crédito Educativo (CONACE).

• Conselho Nacional de Crédito Educativo (CONACE), colegiado de
representantes do poder público e de instituições de ensino superior,
vinculado ao MEC, na qualidade de instância consultiva propositora do
Programa Nacional de Crédito Educativo (PRONACE).

• Programa Nacional de Crédito Educativo (PRONACE), que conterá
a política de crédito educativo, seus objetivos, modalidades, beneficiá
rios, mecanismos de implementação, supervisão e c.ontrole, previsão e
parâmetros de gestão dos recursos financeiros.

• Associação Nacional de Crédito Educativo (ANCE), entidade de
direito privado, constituída pelo Poder Executivo sob a forma de serviço
social autônomo, na qualidade de instância gestora dos recursos do
Fundo Nacional de Crédito Educativo (FUNACE) e gestora da concessão
do crédito educativo em âmbito nacional. A ANCE poderá dispor de ser
vidores e patrimônio públicos e atuará de forma articulada com opera
dores financeiros privados credenciados e com os beneficiários. A ges
tão da ANCE será supervisionada pelo MEC mediante contrato de ges
tão, que será acompanhado e avaliado por comitê presidido pelo MEC e
pelos Conselhos de Administração e Fiscal da entidade (que terão sóli
da representação do MEC além de outros representantes segundo cri
térios de rotatividade e pluralidade de modo a se possibilitar a supervi
são e se evitar a feudalização e a oligarquização de poder na entidade).
A diretoria da ANCE será eleita pelo seu Conselho de Administração e
em caso de irregularidade o MEC nomeará um interventor.

a Fundo Nacional de Crédito Educativo (FUNACE), de natureza con
tábil, que reunirá a captação dos recursos, realizará as aplicações e
efetuará os desembolsos necessários à manutenção do PRONACE. O
FUNACE será formado a partir: de parcela da renda líquida da loteria de
prognósticos gerida pela CEF; do resultado de aplicações financeiras;
de reversões dos financiamentos concedidos; de dotações orçamentári
as; de recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos de fi-
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nanciamento celebra-dos com entidades; organisniãs nacionais e inter
nacionais; e de doações, legados, subvenções e outros recursos que
lhe forem destinados. Constituem-se desembolsos do FUNACE o repas
se para a concessão de créditos educativos; o custeio administrativo da
ANCE, observado o limite de 1% do saldo médio anual do FUNACE; a
manutenção de programas e projetos suplementares relacionados à as
sistência ao estudante superior; o pagamento de comissões e encargos
contratuais referentes à operação descentralizada da concessão do cré
dito educativo (pagos a partir do ressarcimento) e às operações de
crédito junto a financiadores nacionais ou internacionais. As receitas do
FUNACE serão recolhidas diretameiite-ã in'stituição bancária contratada
pelo Serviço Social Autônomo Associação Nacional de (-rédito Educativo
para sua operação.

• Operadores Financeiros, entidades de direito público e privado do
ramo financeiro e bancário na qualidade de ofertantes de produtos re
lacionados ao crédito educativo, mediante contrato firmado com a As
sociação Nacional de Crédito Educativo após processo específico de se
leção.

• Instituições de Ensino Superior, na qualidade de instâncias propo
sitoras da concessão de crédito educativo a beneficiários enquadráveis
nos critérios estabelecidos pelo PRONACE.

O diagrama abaixo ilustra a inter-relação destes órgãos e instrumentos:

SISTEMA
NACIONAL DE
CRÉDITO
EDUCATIVO
(5r5NACE)

FUNACE CAPTA E
PUCA RECUR-

ORIENTAÇÃO
DO MEC

CONACE

DEFINE POLÍTICA DE .DITO EDUCATIVO E
s[JpRE\oLSIONA SU L\IPl.EMENTAt;:ÃO

PRONACE

CONTRATO DE GESTAO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRÉDITO
EDUCATIVO - ANCE

AMORTIZAM

~CRI,llII;O.5ÉDITO~O O O O
IES E COBRAM INSTITUIÇOES DE
BENEFICIÁRIOS ENSINO



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTi\DOS Terça-feira 25 23591

2. PREMISSAS DO CÁLCULO FINANCEIRO

o dimensionamento de recursos do FUNACE baseou-se nos seguintes
pressupostos:

• fundo auto-sustentável;
• valor anual médio do benefício é de R$ 3.200,00, equivalente a 70% do

valor das mensalidades;
• cobertura de 200 mil novos beneficiários a partir de agosto de 1999;
• aporte inicial (agosto de 1999) de recursos da ordem de R$ 320 mi

lhões, proveniente de fontes a serem definidas;
• financiamento do BIRD a partir do ano 2000, elevando o aporte para

R$ 927 milhões e expandindo o programa para 300 mil beneficiários a
partir de 2001.

• condições de financiamento: juros de 1% ao mês e prazo de paga
mento igual a uma vez e meia o tempo de financiamento.

3. AÇÕES IMEDIATAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Constituir-se-á uma comissão provisória para implementar o Sistema de
Crédito Educativo, em especial no que se refere à implementação da As
sociação Nacional de Crédito Educativo. A comissão:
• solicitará relação de- bolsistas que estejam sendo beneficiados total ou

parcialmente por entidades filantrópicas, que serão convidad'Os a se
cadastrar para se candidatar à beneficiários do crédito educativo a par
tir de agosto de 1999 (o MEC garantirá o mesmo percentual das bolsas
existentes nos créditos institucionais a serem oferecidos aos alunos que
demonstrarem situação de comprovada carência);

• definirá critérios de inscrições para o saldo remanescente;
• definirá condições financeiras para a concessão dos empréstimos.
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o SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con
cedo a palavra ao Deputado Ricardo Noronha, pelo
PMDB.

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de pedir a transcrição nos
Anais da Casa de dois documentos: uma correspon
dência enviada ao meu gabinete e um artigo publi
cado no jornal DF Notícias.

A carta fala sobre o Dia do Defensor Público,
comemorado no último dia 19. Sr. Presidente, ela
mostra que a Ceajur, a Defensoria Pública, é o ór
gão competente para patrocinar a defesa das pes
soas necessitadas que não podem pagar um advo
gado sem o comprometimento do orçamento famili
ar. Registra ainda que, no ano passado, foram aten
didas, no referido órgão, em torno de 120.000 pes
soas, sendo que os defensores atuaram em nada
menos do que 90.000 processos.

O artigo, publicado no jornal DF Notícias, um
semanário da Capital da República, sob o título "Um
novo transporte", fala sobre a reforma administrativa
anunciada pelo Ministério dos Transportes.

Gostaria de parabenizar o ilustre jornalista Luiz
Solano, que nesse artigo dá a sua posição favorável
à nova estrutura organizacional, que consi::>te na cri
ação da Agência Nacional de Transportes e da Su
perintendência Nacional de Transportes.

Sr. Presidente, solicito a publicação deste pro
nunciamento no Jornal da Câmara e divulgação no
programa A Voz do Brasil.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR

OFíCIO n2 077/99-GAB/CEAJUR

Brasília, 17 de maio de 1999.

Senhor Deputado,

É do conhecimento de V. Ex>! que o Centro de
Assistência Judiciária - CEAJUR (Defensoria Pública)
é o órgão competente para patrocinar a defesa das
pessoas necessitadas, ou seja que não podem pagar
um advogado sem o cumprimento do orçamento fami
liar. registre-se em 1998 foram atendidas no referido
Órgão em torno de 120.000 pessoas, sendo que os
defensores atuaram em cerca de 90.000 processos.

Além disso, o Ceajur mantem o "Projeto Vida
Nova", oferecendo trabalho para adolescente envol
vidos em ato infracional, e o "Projeto Disque Ado
ção" com informações por meio de telefone para as
pessoas interessadas em adotar crianças e adoles-

centes. Vale ressaltar, que esse último projeto vem
recebendo telefonemas de todo País e do exterior.

Tais atividades são desempenhadas hoje por
apenas 39 defensores atuando em 105 varas no
âmbito da Justiça do Distrito Federal.

Considerando que no próximo dia 19 comemo
ra-se o dia do defensor Público, solicito o empenho
de V. Exª no sentido de que essa data fosse regis
trada nos anais dessa augusta Casa Legislativa.

Atenciosamente Racib Elias Ticly, Diretor Geral.

Em Questão

UM NOVO TRANSPORTE

Foi, de um lado, com satisfação, mas, por ou
tro lado, também com muita preocupação, que to
mamos conhecimento pela imprensa da Reforma
Ãdministrativa anunciada para o Ministério dos
Transportes.

Antes de tudo, somos favoráveis à nova estrutura
organizacional anunciada: a criação da Agência Nacio
nal de Transportes (ANT) e da Superintendência Nacio
nal de Transportes (SIT). Reconhecemos que ambas
têm funções importantes e estratégicas, necessárias à
nova realidade que vivem os transportes no País.

A Agência Nacional de Transportes (ANT) tem
papel fundamental de funcionar como órgão regula
dor do Setor de Transportes, onde a operação é pri
vatizada ou concessionada, supervisionando, con
trolando e fiscalizando a atuação das empresas de
tentoras da concessão, principalmente fazendo
cumprir as metas dos contratos.

A operação do setor de transporte, na jurisdi
ção do Governo Federal, foi quase toda concessio
nada (ferrovias, portos e as principais rodovias). No
entanto, o desempen~o do setor não melhorou; pelo
contrário, piorou em quase todas as áreas. Por
exemplo, as metas previstas para o setor ferroviário
não foram atingidas; essas metas eram considera
das bastante conservadoras pelo próprio BNDES.
Um dos motivos desse fraco desempenho pode ser
a falta de uma agência reguladora.

Não se pode esquecer, contudo, que os seto
res de energia elétrica e de telecomunicações têm
funcionado muito mal, fato notório, apesar da cria
ção das agências. Isto que a simples existência de
uma agência reguladora não garante um bom aten
dimento aos usuários do setor. Faz-se mister maior
vontade política, por parte do Governo. É preciso
aparelhar melhor essas agências, principalmente
com pessoal mais qualificado profissionalmente.
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A criação da Superintendência de Infra-Estrutura
de Transportes (SIT) responsável pela supervisão e
operação de ferrovias, hidrovias e rodovias, conforme
nota de jornal, pretende transformar a ultrapassada
estrutura do ministério, calcada numa visão modal e
estanque, em uma organização sistêmica e multimo
dai, na perspectiva da moderna logística de funciona
mento dos transportes. A bem da verdade, essa nova
forma de abordar o sistema de transportes já era há
muito tempo preconizada pelo Geipot, órgão público
do próprio ministério, hoje em vias de extinção.

Entretanto, preocupa-nos sobremaneira as ex
tinções anunciadas da Empresa Brasileira de Plane
jamento de Transportes (Geipot), do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagens (DNER) e da
Comissão Federal de Transportes Ferroviárias. É
preciso garantir que na nova estrutura prevista, as
funções destes órgãos e seus quadros funcionais
sejam absorvidos pelas novas entidades. Caso con
trário, os novos órgãos estarão fadados ao fracasso
no cumprimento de seus objetivos.

O caso do Geipot é singular e merece uma aten
ção especial, pela essencialidade das funções que vem
exercendo ao longo de seus 33 anos de existência.

Em especial, de planejamento estratégico do
setor, incentivo à pesquisa e desenvolvimento tec
nológico e implementação de sistemas de informa
ções, destacando-se a introdução de modernas
abordagens, como a de corredores estratégicos de
transportes, a multimodalidade, o uso de técnica de
utilização de cargas para o incentivo da intermodali
dade, com a intensificação do uso de contêineres.
Assim como as bases de política fiscal para a volta
de recursos para o setor de transporte (Fundo Naci-
onal de Transportes).

Seu quadro funcional é um dos mais qualifica
dos do País, inclusive com experiência internacio
nal, capacitado por décadas de dedicação à área.
Seu aproveitamento na Agência Nacional de Trans
portes ou na Superintendência de Infra-Estrutura de
Transportes, constitui a base fundamental para o
êxito da reforma no Ministério dos Transportes.

Desta forma, como ex-funcionário da extinta
Rodobrás (Comissão de Construção da Rodovia Be
lém-Brasília, órgão do Ministério dos Transportes),
apóio essa medida do governo. Mas desde que os
novos órgãos criados sejam operados por servido
res oriundos daqueles que se propõem extinguir,
pela sua comprovada experiência na área. Tudo

para que as novas entidades possam efetivamente
cumprir papel para os quais estão sendo criadas.

'Luiz 80lano é jornalista

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Lem
bro aos Srs. Deputados que amanhã às 10h haverá
sessão solene em homenagem ao 50º aniversário
da República Federal da Alemanha.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Encer
ro a sessão, designando para amanhã, terça-feira,
dia 25 às 14 horas, a seguinte'

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Discussão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 488-S, DE 1997

(D? SR. JOSÉ GENOíNO E OUTROS)
Dlscu~são, em primeiro turno. da Proposta

de Emenda a Constituição n° 498-A, de 1997, que
Altera a redação dos artigos 49, 84, 89, 90, 142 e
144 e suprime o artigo 91, da Constituição
Federal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade desta e da de nO 626/98
apensada, contra os votos dos Deputados Jarba~
Lima e ~ai~ Solsonaro (Relator: Sr. Ney Lopes); e
da Comlssao Especial, pela aprovação da PEC nO
626/98, apensada, pela admissibilidade da
emenda apresentada na Comissão e, no mérito
pela rejeição da PEC nO 498-A, de 1997 e d~
emenda apresentada na Comissão, contra os
votos dos Deputados Waldomiro Fioravante, Jair
Solsonaro, José Genoino e, em separado, do
Deputado Virgílio Guimarães (Relator: Sr. Aroldo
Cedraz).

Tendo apensada a de nO 626/98.
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AVISOS

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

Maio de 1999

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I - Emendas

" - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 10

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 30

combinado com ART. 132, § 20

1.1 COM'PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 2.447/8/96 - (PODER EXECUTIVO) - Denomina
"Ponte Ivan Alcides Dias" a obra-de-arte,
especial, localizada no Município de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 3.098/8/97 - (SENADO FEDERAL) - Restringe o
, uso de capuz em operações policiais.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 10-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de Porto
Novo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 11-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Costa Azul FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

N° 12-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 14-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Alvorada de
Lins Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Lins, Estado de São Paulo.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 15-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Andradina
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 19-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora de
ltapetininga Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Itapetininga, Estado de São Paulo.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 21-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 10 de outubro de 1997, que renova
a concessão outorgada à Rádio Vale do Rio
Tietê Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de José Bonifácio, Estado de São Paulo.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99
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N° 23-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
autorização outorgada ao Governo do Estado
de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 24-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rauland Belém Som
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Belém, Estado do Pará.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

permissão outorgada à Hádio Presidente
Prudente Ltda., parâ explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Maio de 1999 -

25 3a·feira 15:00 Joaquim Francisco
15:25 João Fassarella

26 4a-feira 15:00 Almerinda de Carvalho
15:25 Geovan Freitas

27 sa-feira 15:00 João Magno

15:25 Feu Rosa

N° 26-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Presidente
Venceslau Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Presidente Venceslau, Estado de São
Paulo.

DECURSO: 10 DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 27-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a

28

31

6a-feira 10:00 Osvaldo R.eis
10:25 Marcos Afonso
10:50 Almeida de Jesus
11 :15 Almir Sá
11 :40 Coriolano Sales
12:05 Osvaldo Biolchi
12:30 Márcio Reinaldo Moreira
12:55 Flávio Derzi
13:20 Nair Xavier Lobo

2a-feira 15:00 Si/as Câmara
15:25 Nilson Mourão
15:50 Esther Grossi
16:15 Paulo Octávio
16:40 Márcio Matos
17:05 Freire Júnior
17:30 AnfubCaiios Kax:lerReis
17:55 Dino Fernandes
18:20 Djalma Paes
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1- COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

SUBCOMISSÕES

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 10h

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA
TRATAR DO CRÉDITO EDO
ENDIVIDAMENTO RURAL

PAU T A N2 2199

Disc_ssão da Medida Provisória nº 1.806-7. de 20 de
male -Je 1999, que 'dispõe sobre as operações com re
curS05 .::os Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, ao Nordeste e do Centro-Oeste. de que trata a Lei
n2 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras
providências'.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2g dia
Último dia: 28/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1!! elc art.166)

PROJETO DE LEI Nº 2.701/97 - do Sr. Fernando Ferro 
que "dispõe sobre o Serviço de Televisão Comunitária'.
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 01. Anexo 11
Horário: 14h

PAU T A Nº 42199

A - Proposição sujeita a disposições
especiais: (Art. 251 do RICO)

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFiCIO Nº 575-P/96 - do Supremo Tribunal Federal
- que 'solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, parágrafo 12 , da Constituição Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Federal Mareio João de Andrade Fortes'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela não concessão da licença.
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PAU TA 'NQ'46/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
190/94 • do Sr. Pedro lrujo e outros - que "dá nova
redação ao artigo 14, § 1º, da Constituição Federal,
tomando o voto facultativo".
REU\TOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: será proferido em plenário.

2 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
111/95 - do Sr. Paulo Gouvêa e outros • que
"estabelece a coincidência geral das eleições a
partir do ano 2002'. (Apensadas as PECs Nºs
141/95 e 638/99)
REU\TOR: Deputado ROU\ND LAVIGNE.
PARECER: pela inadmissibilidade.

3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
492197 • do Sr. Roberto Valadão e outros· que
'altera o art. 14 da Constituição Federal,
considerando inelegíveis, para os mesmos cargos,
os que tenham sido reeleitos para os cargos de
Presidente da República, de Govemadores de
Estado e do Distrito Federal e de Prefeitos.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: será proferido em plenário.

4 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
528/97 - do Sr. Murilo Domingos e outros - que
"altera os arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46, 57 e 82 da
Constituição Federal, dispondo sobre a redução do
período dos mandatos do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distrito Federal,
dos Prefeitos, dos Senadores, dos Deputados
Federais e Estaduais e dos Vereadores, e sobre a
reeleição para cargos do Poder Executivo, bem
como sobre a simultaneidade' de eleições para
tC'd:,,: ~" ~argos'.

'=': Deputado GERSON PERES.
.,::vE.R: pela admissibilidade.

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
59B/96 • do Sr. Paulo Lima e outros - que 'altera a
redação das letras 'a', 'b', 'c' e "d" do inciso VI, §
3º, do art. 14 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela admissibilidade.

6· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
3/99 - do Sr. Paulo Octávio e outros - que 'altera os
artigos 27, 28, 29, 44 e 82 e introduz disposições
transitórias, de forma a fazer coincidir os mandatos
eletivos que menciona e atribuir-lhes novo período
de duração'.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: será proferido em plenário.

7 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
4/99 • do Sr. José Roberto Batochio e outros - que
'dá nova redação ao § 52 do art. 14 da
Constituição Federal, restabelecendo a
inelegibilidade para os mesmos cargos, no
período subseqüente, do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distrito
Federal, dos Prefeitos e de quem os houver
sucedido ou substituído nos seis meses anteriores
ao pleito·.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
BISCAIA.
PARECER: pela admissibilidade.

8 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
5/99 - do SI'. Caio Riela e outros - que ·dá nova
redação aos arts. 29, I, 11, 111 e V e 14, § 32, VI, c,
da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.
PARECER: será proferido em plenário.

9 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
6/99 • do Sr. Marcelo Castro e outros - que
'suprime o § 52 do art. 14, dá nova redação aos
arts. 28, 29, 44, parágrafo único, 46, 77 e 82, e
acrescenta artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias·.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: será proferido em plenário.

10 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
639/99 - do Sr. José Carlos Aleluia e outros· que
'dá nova redação ao parágrafo 52 do art. 14 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A Nº 47199

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.2 164/97 
do Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao art.
1º da Lei Complementar n2 64, de 18 de maio de
1990 (Lei das Inelegibilidades), a fim de exigir
comprovante de prestação regular de contas dos
candidatos à reeleição para cargos do Poder
Executivo'.
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

2 - PROJETO DE LEI N2 4.007/97 - do Sr. Fetter
Júnior - que 'altera o art. 8º, 111, da Lei n26.996, de
7 de junho de 1982, que 'dispõe sobre a utilização
do processamento eletrônico de dados nos
serviços eleitorais e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
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PAUTA Nº 40/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

8 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 82/99 
da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 33/99) - que
"aprova o ato que outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Santana, Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade, regimentalidade. falta de técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição.

3 - PROJETO DE LEI Nº 330/99 - do Sr. Robson
Tuma - que "dispõe sobre o fornecimento de
formulário gratuito para o eleitor justificar ausência
do domicilio eleitoral",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela
rejeição.

PAU T A NQ 43/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

1 - PROJETO DE LEI NQ 2.223-A/96 - do Sr, Padre
Roque - que "autoriza a organização de corpos de
bombeiros municipais voluntários em cidades e
vilas não assistidas por destacamentos locais do
respectivo Corpo de Bombeiros Militar",
(Apensado o PL 8/99)
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: será proferido em plenário.

2 - PROJETO DE LEI N.º 4.811/98 - do Poder
Executivo (MSC 1.309/98) - que "dil?Ciplina o
regime de emprego público do pessoal da
Administração Federal direta, autárquica e
fundacional".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: será proferido em plenário.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL
(ART. 223 c/c 64, §§ 22 e 32 da CF/88)

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 77/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 1.658/98) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Assistencial Educacional e Cultural de Salgueiro,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Sertânia,
Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa.

5 -

6-

7-

Radiodifusão Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Santana, Estado do Amapá.
RELATOR: Deputado RICARc.O FIÚZA.
PARECER: pela constituciont'lidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISíJ\TIVO Nº 79/99
da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSS 1.716/98) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Beija-Flor
Radiodifusão Uda., para explr..rar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
localidade de Oiapoque, Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pela constitucionalidadê, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 80/99
da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 21/99) - que
"aprova o ato que outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda., para explorar 'Serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na localidade de
Macapá, Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado RICARDO F1ÚZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 81/99
da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 34/99) - que
"aprova o ato que outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Marzagão, Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 78/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 1.715/98) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Beija-Flor

3-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135-A/96
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização - que "estatui normas
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gerais de direito financeiro para elaboração,
execução e controle dos planos, diretrizes,
orçamentos e balanços da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios".(Apensado o
PLC nSl 166/97).
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa deste e do Substitutivo da
Comissão de Finanças e Tributação na forma do
Substitutivo apresentado e pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei
Complementar n2166/97, apensado.

403/95, 648/95, 717/95, 691/95, 630/95, 803/95,
1.847/96, 3.332197, 4.459/98, 4.587/98, 385/99,
408/99 e 4.905/99, apensadt's.
Adiada a discussão em 18/05/9~~.

PAU T A Nº 37/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais {arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPEC~AL

4 - PROJETO DE LEI N2 3.907/93 - do Senado
Federal (PLS n2 327/91) - que "dispõe sobre a
participação dos empregados na direção das
sociedades de economia mista e empresas
públicas vinculadas à União".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Dirceu, em 18/05/99.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
8/99 - do Sr. Ronaldo Cezar Coelho e outros - que
"institui Imposto Seletivo Sobre Hidrocarbonetos
em Estado Natural, Derivados de Petróleo,
Combustíveis e Óleos Lubrificantes.
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Zenaldo
Coutinho, Moreira Ferreira, Antônio Carlos Biscaia
e Fernando Coruja, em 11/05/99. O Deputado
Moreira Ferreira devolveu a proposição
apresentando voto em separado.

6 - PROJETO DE LEI N2 46/99 - do Sr. Milton Temer 
que "suprime o art. 34 da Lei nSl 9.249, de 26 de
dezembro de 1995". (Apensado o PL n2 48/99).
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do Substitutivo apresentado.
Concedida Vista Conjunta aos Deputados lédio
Rosa, Bispo Rodrigues e Mendes Ribeiro Filho em
18/05/99.

PAU T A Nº 38/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

1 - PROJETO DE LEI N2 1/95 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a política nacional de salários, o
salário mínimo, e dá outras
providências".(Apensados os PL"s nSls 221/95,
403195, 648/95, 717/95, 691/95, 630/95, 803/95,
1.847/96, 3.332197, 4.459/98, 4.587/98, 71/99,
194/99,385/99,408/99 E 4.905/99).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos PL's nSls 221/95,
403/95, 648/95, 717/95, 691/95, 630/95, 803/95,
1.847/96, 3.332197, 4.459/98, 4.587/98, 71/99,
194/99, 385/99, 408/99 e 4.905/99, apensados e,
no mérito, pela aprovação dos Projetos de Lei n2s
1/95, 71/99 e 194/99, na fonna do Substitutivo, e
pela rejeição dos Projetos de Lei nSls 221/95,

PAU T A Nº 34/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 De> RI)

2 . PROJETO DE LEI N2 552195 - do Sr. Paulo Paim
- que ·estende aos ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S. A. e da Companhia de
Trens Urbanos os benefícios de que trata a Lei nll

8.186, de 21 de maio de 1991, que "dispõe sobre
a complementação de aposentadoria de
ferroviários". (Apensados os PL's n2s 745/95 e
864/95)
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos
PL's 745/95 e 864/95, apensados.

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N2 191-8/91 - do Senado
Federal (PLS nSl 329/89) - que "fixa critérios para a
realização de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste e das nove emendas
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apresentadas.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 28/04/99.

PAU T A N2 12199

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

Executivo (MSC N2 1.349/96) - que "dá nova
redação aos §§ 12 e 32 do art. 184 e' ao art. 186 do
Decreto-Lei nº 2.848, de '7 de dézembro de 1940 
Código Penal, e acrescenta parágrafos ao art. 525
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo.

PAU T A N2 23/99

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
3.053-B/84, que "dispõe sobre a publicação de
nomes e fotografias de vítimas de crimes contra os
costumes"
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com subemenda.

4 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO
(REABERTURA DE DISCUSSÃO) AO PROJETO
DE LEI Nº 1.759-B, DE 1989, que "suprime a
exigência de idade para a aposentadoria nas
entidades de previdência complementar".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com subemenda.

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO,
REABERTURA DE DISCUSSÃO, AO PROJETO
DE RESOLUÇÃO N2 106/92 - da Mesa - que
"institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar". 3 -
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da
Emenda de Plenário, na forma do Substitutivo
apresentado.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N2 2.579-C/92 - que "dispõe sobre o
funcionamento dos Conselhos Federais de
Fiscalização Profissional e sobre a correção
monetária das importâncias devidas aos
integrantes das respectivas classes e dos órgãos
regionais".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Eduardo Paes
e Dr. Rosinha, em 29/04/99.

3-

8-

PAU T A N2 20/99 PRIORIDADE

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
436/96 - Do Sr. Beto Mansur e outros - que "dá
nova redação ao art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela admissibilidade.

1 - EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI Nº 2.084-0/91, que "dispõe sobre a
profissão de Bombeiro Civil e dá outra
providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

B Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PAUTA N2 22199

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N2 2.681/96 - do Poder

3- PROJETO DE LEI Nll 4.675-A/94 - do Poder
Executivo (MSC Nll 472/94) - que "dispõe sobre o
processo seletivo para o ingresso nas categorias
funcionais da Carreira Policial Civil do Distrito
Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela .constitucionalidade, juridicidad~ e
técnica legislativa deste e cI~S emendas
apresentadas pela Comissão de Trabalho,de
Administração e Serviço Público, com emenda.
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PAU T A Nº 33/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
277/95 - que "dá nova redação ao artigo 114 da
Constituição Federal, visando a deslocar para a
Justiça do Trabalho a competência para dirimir os
litígios decorrentes de acidentes de trabalho".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
PARECER: pela admissibilidade, na forma do
Substitutivo apresentado.

4· PROJETO DE L-EI N2 4.418-N98 - do Poder
Executivo (MSC N2 485/98) - que "autoriza o Poder
Executivo a. doar imóvel que especifica à
Sociedade de Assistência aos Cegos de Fortaleza".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N2 25/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
331/96 - do Sr. Antônio Kandir e outros - que
"modifica a regulamentação do Sistema Financeiro
Nacional".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Aloysio Nunes
Ferreira e Sérgio Miranda, em 27104199.

PAU T A N2 31199

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

6- PROJETO DE LEI N2 44/99, do Sr. Paulo Rocha
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 217 do
Decreto-Lei n2 3.689, dê 3 de outubro de 1941 
Código de Processo Penal, Para permitir que
testemunhas deponham via televisão, em caso de
ameaças".
RELATOR: Deputado ANTÓNIO CARLOS
BISCAIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição.

P A lU T A N2 32199

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N2 4.580-8190, que "dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, define sua participação nos
ganhos econômicos resultantes da produtividade do
trabalho para efeitos do § 42, do artigo 218 da
Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela inconstitucionalidade das
emendas de n2s 5, 6, 14 e 15; pela
constituciClOalidade, juridicidade e técnica
legislativa das emendas de n2s 1,2,3,4, 7, 8, 9,10,
11, 12, 13 e 16, com sl:'bemendas.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA·

3 - EMENDAS OFERECIDAS 'EM PLENÁRIO AO
PROJE:"TO DE LEI N2 1.010-A, DE 1988, que
"diSpõe sobre o trabalho do menor aprendiz e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

A - Redações Finais
Relator: Deputado Ney Lopes

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
750-B/98 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato
que outorga concessão à fundação século vinte e
um para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo".
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em
11/05/99.

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
751-8/98· da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato
que outorga concessão à fundação joão paulo 11
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo".
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em
11/05/99.

A - Proposições sujeitas à apreciação do
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA Plenário da Casa:

_. PAU T A Nº 351J99B - Proposiçoes sujeitas a apreciação ,.
conclusiva das Comissões:
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A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
297/95 - do Poder Executivo (MSC 1.382195) • que
'altera o § 4º e acrescenta § 5º ao artigo 18 da
Constituição Federal e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela inadmissibilidade.

3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
613/98 - da Sra. Zulaiê Cobra e outros - que
'dispõe sobre a estruturação do sistema de
Segurança Pública, cria o Sistema de Defesa Civil
e dá outras providências.
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo
Magela, Moroni Torgan, Fernando Coruja, Edmar
Moreira e Mendes Ribeiro Filho, em 19/05/99.

1 -

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.113-A/97 - do Sr. Albérico
Cordeiro - que 'dispõe sobre a realização de
pesquisas de opinião e coletas de informações
que envolvam pessoas identificadas ou
identificáveis'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição.

PAU T A Ne 36/99

PARECER: ..pela constitucionalidade, juridicidade,
técrnca legislativa e, no mérito pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão, em 17103/99,
tendo este devolvido a proposição apresentando
voto em separado. O Deputado Marcos Rolim
apresentou voto em separado.

PAU T A Ne 41/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
171/93 - do Sr. Benedito Domingos - que 'altera a
redação do artigo 228 da Constituição Federal 
imputabilidade penal do maior de dezesseis anos'.
(Apensadas as PEC's nºs: 37/95; 301/96; 531/97;
91195; 386/96; 426/96 e 633/99).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela admissibilidade desta e das PEC's
nºs 37/95; 301/96; 531/97; 91195; 386196; 426/96 e
633/99, apensadas.

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
202195 - do Sr. Cláudio Cajado e outros - que 'dá
nova redação ao parágrafo 2º do artigo 239 da
Constituirão Federal'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A N2 44/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts, 201 a 203 do RI):

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
2199 - da Sra. Luiza Erundina e outros - que 'dá
nova redação ao § 2º do art. 61 da Constituição 1 _
Federal'.
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Moroni Torgan
e Mendes Ribeiro Filho, em 19/05/99.

PAU T A Ne 39/99

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
234/95 - do Sr. Max Rosenmann e outros - que
'altera a alínea 'b' do inciso X do parágrafo 2º do
artigo 155 da Constituição Federal'. (Apensadas as
pr=Cs Nºs 612198 e 634/99).
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PEC's
nºs 612198 e 634199, apensadas.

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PAU T A N2 45/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
PI~'f1árioda Casa:

1 -

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.400195 • do Senado
Federal (PLS 243/95) - que 'acrescenta artigo à
Lei n2 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a
Lei de Execução Penal'.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA.

2- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
1/99 - do Sr. Paulo Octávio e outros - que 'altera o
art. 53 da Constituição Federal, que trata da
imunidade parlamentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
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PRIORIDADE B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

1 -

2-

3-

4-

5·

6-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 1/91 - do
Senado Federal (PLS N2 161/89) - que "define os
serviços de qualquer natureza sujeitos ao imposto
de competência dos municípios, previsto no inciso
IV do art. 156 da Constituição, e estabelece suas
alíquotas máximas". (Apensado o PLC N2 79/91).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PLC 79/91, apensado e
da emenda da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N2 4.876-D, DE 1990, que "inclui na interligação
de bacias do Plano Nacional de Viação, nas bacias
dos rios Paranaíba-Paraná, a interligação Itumbiara
- Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nll 3.492193 - do Senado Federal
(PLS N2 304/91) - que "dispõe sobre a adição de
substância atóxica, volátil e de odor aversivo ao
benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e
compostos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com
emendas supressivas ao Projeto e ao Substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 2.704-B/97 - do Sr. Hugo
Biehl • que "determina a disponibilização pelo
Departamento de Imprensa Nacional, para fins de
consulta, do Diário Oficial da União na Rede de
Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

~OJETO DE LEI N2 3.429-A/97 - do Sr. Remi
,ma· que "altera a redação da Lei n29.437, de 20

de fevereiro de 1997, introduzindo restrições ao
porte de armas, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 4.317/98 - do Sr. Remi Trinta
que "acrescenta inciso ao artigo 13 do Decreto-Lei
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emenda supressiva.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7 - PROJETO DE LEI N2 3.044-A/97 - do Sr. José
Borba - que "altera a Lei n2 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda supressiva.

8 - PROJETO DE LEI N2 3.883/97 - do Sr. Roberto
Jefferson • que "dispõe sobre a atuação de
advogado durante depoimento perante Comissão
Parlamentar de Inquérito".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição.

PAU T A N2 48199

A - Redações Finais

1 - projeto de decreto legislativo n2 732-B/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática • que "aprova o ato que renova a
concessão da rádio globo de são paulo Itda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
curta na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

AVISOS

PROPOSIções SWElTAS A RECEBlM_ENTO
DE EMENDAS A PAR11R DE AMANHA (DIA
2MJ5I99)

Projetos de Lei (art. 119, I e §1S!)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 406/99 - do Sr. Simão Sessim - que
"acrescenta artigo à Lei 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N2 427/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"revoga-se os arts. 607 e 608 do Decreto-Lei n2 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
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PROJETO DE LEI N2 439/99 - do Sr. Rubens Bueno':' que
·dá nova redação 3rt. 22e ao § 22do art. 39 da Lei n2
8.935, de 18 de nbro de 1994, que "regulamenta o
art. 236 da Cor :0 federal, dispondo sobre selViços
notar.3.ls e Of;. . __

RELATOR: Deo'" 10 tv...:'q~IRA FERREIRA

PROjETO DE J2 446/99 - do Sr. Enio Bacci - que ·dá
a estagiários d~ ~ito oportunidade de patrocinar defesa
oela assistência'iária e dá outras providências".
-ELATOR: Deputa0::; MOREIRt !=ERREIRA

~OJETO DE LEI N2448/99 - do Sr. Enio Bacci que "al-
': honorários para advogados que defendI" - "cessita-

woJS pela assistê~ . a judiciária e dá outras' '3ncias·.
qELATOR: DepuTa.:lo MOREI°A, FERRE

PROJETO DE LEI N2 451/99 - OI. ~r. Emo ;:;.acci - qu~

"dispõe sobre prazo para retirada d·. :.Itos em carga por
advogado e dá outras providências""
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N2 452199 - do Sr. Enio Bacci - que ·a..
tera o parágrafo único do art. 407 da Lei n2 5.869 de 11
de janeiro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N2 464/99 - do Sr. Ricardo Barros - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 614 do Código de
Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO

PROJETO DE LEI N2 476/99 - d::: Sr. Paulo Rocha - que
"amplia os locais para autenticação de cópias de
documentos".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI Nº 481/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"isenta do pagamento de taxas para obtenção de 21 via
de documentos públicos pessoais (carteira de identidade,
certidão de nascimento, título de eleitor, atestado de óbito
e outros), as pessoas que comprovadamente estiverem
desempregadas ou percebam até 02 (dois) salários míni
mos e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N2 490/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"fixa percentual para efeitos de honorários, de sucumbên
cia para advogado e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N2 494/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"permite substituição de testemunhas até 5 (cinco) dias
da audiência e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N2 498/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"permite no pr,')Cedimento sumaríssimo, apresentar rol de
testemunhas no início da audiência e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N2 503199 ~ do Sr. Enio Bacci - que ·dila
ta para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com inventá
rio ou partilha e dá outras providêncLas·.
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO

PROJETO DE LEI Nº 507/99 - do Sr. Enio Bacci - que "mo
difica o inciso V do art. 265 da Lei n2 5.869, de 11 de janei
ro de 1973 e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI ,N2 510/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"acresce parágrafo único ao art. 160 da Lei n25.869, de 11
de janeiro de 1973 e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N2 511/99 - do Sr. Enio Bacci - que "in
clua-se incisos VI e VII ao art. 241 da Lei n2 5.869, de 11
de janeiro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

C::lQJETO DE LEI N2 553199 - do Sr. Agnelo Queiroz - que
~. nl"!<; redação aos §§ 42 e 52 do art. 12da Lei n2 9.534,

Jf ... dezembro de 1997·.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N2 561/99 • do Sr. Rubens Bueno - que
"altera o artigo 1.219 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que ·institui o Código de Processo Civil·.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

Projetos de l.ei (art. 119,.1 e§15! elc art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 295~Al95 • do Sr. Amaldo Faria de Sá
- que ·assegura preferência aos maiores de sessenta anos
na tramitação de processos judiciais contra a Previdência
Social·.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N2 872-A/95 - do Sr. Nelson Trad - que
~altera dispositivos da Lei n28.069, de 13 de julho de 1990,
que ~dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências·, relativos à adoção intemacional·.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO OE LEI N2 1.122195 • do Sr. Domingos Dutra •
que ·dá nova redação ao parágrafo 52, do artigo 52 da Lei
n2 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 'estabelece nor·
mas para a concessão de assistência judiciária aos neces·
sitados·. (Apensados os PLs n2s 1.343195, 1.361/95 e
2.538196)
RELATOR:Dept.ltado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nº 1.646-A196 • do Senado Federal (PLS
Nº 89/95) • que ·regula o artigo 82, inciso I, da Constituição
Federal, a dá outras providências·.
RELATqR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI Nº 2.521196 - do Sr. Airton Dipp - que
·acrescenta dispositivo à Lei n2 4.591, de 16 de dezembro
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de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em edificações e
as incorporações imobiliárias", no capitulo referente à con
venção de condomínio".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N2 5.919/90 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre os processo de trabalho e dá outras provi
dências". (Apensado o PL 5.948/90)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nº 2.704-A/92 - do Sr. Paulo Paim - que
"cria normas para a habilitação de operador
cinematográfico" .
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI N2 3.735-A/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "dispõe sobre o regime jurídico das Sociedades de in
teresse Econômico".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI Nº 4.252/93 - do Sr. José Thomaz Nonô
- que "dispõe sobre o exercício da profissão de Árbitro de
Futebol, cria os Conselhos Federal e Regionais de Arbitra
gem de Futebol e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N2 11 0-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que
"altera os artigos 42 e 8º da Lei n2 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, que "dispõe sobre a política agrícola'.
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI Nº 111-B/95 - do Sr. Odelmo Leão - que
'acrescenta artigo à Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
que 'dispõe sobre a política agrícola'.
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 130-A/95 - do Sr. Álvaro Valle - que
"estabelece normas sobre a realização de concursos públi
cos para admissão de servidores civis no âmbito da União'.
(Apensados os PLs Nºs 995195; 1.046/95; 1.373/95;
1.926/96 e 2.403/96)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N2 197/95 - do Sr. Roberto Rocha - que
'determina a inclusão, no currículo pleno dos estabeleci
mentos de 12 e 22 graus, da disciplina 'Introdução às Nor·
mas de Transito'.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N2 250/95 - do Sr. Gonzaga Patriota •
que 'inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
n2 5.917, de 10 de setembro de 1973, a implantação de ba·
cia que menciona'.
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI N2 579-A/95 - do Sr. Cláudio Cajado •
que ·altera. a redação do artigo 467 da Consolidação das
Leis do Trabalho-CLT, que 'dispõe sobre o pagamento de

verbas rescisórias em juízo'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N2 588-A/95 - da Sra. Rita Camata •
que 'altera dispositivos da Lei n2 7.644, de 18 de dezem·
bro de 1987, que 'dispõe sobre atividade de mãe social',
adequando-a a Lei n28.069, de 13 de junho de 1990 - Es
tatuto da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJET<f DE LEI N2 590-B/95 - da Sra. Rita Camata 
que 'dá nova redação ao artigo 18 da Lei n2 4.771, de 15
de setembro de 1965 - Código Florestal".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N2 592-B/95 - da Sra. Rita Camata·
que 'introduz alterações no artigo 396 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 616/95 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre a criação de um selo único, váli·
do em todo o Pais, com o intuito de garantir acesso privi·
legiado aos portadores de deficiências físicas'.
RELATOR: DepuladoAUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI Nº 703195 - do Sr. Celso Russomanno
- que 'altera o artigo 106 da Lei n28.078, de 11 de setem
bro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do
Consumidor". .
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N2 713-A/95 - dos Srs. Ricardo
Gomyde e Aldo Rebelo - que 'estabelece exigências para
a obtenção ou renovação da Carteira Nacional de
Habilitação'.
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 765-8/95 - do Sr. Júlio Redecker 
que 'acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-lei n2

37, de 18 de novembro de 1966, que 'dispõe sobre o Im
posto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI N2 n5-A/95 - do Sr. Cláudio Cajado 
que 'inclui ferrovias na relação descritiva do Plano Nacio
nal de Viação'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 828-A/95 - dos Sl's. Márcio Reinaldo
Moreira e Antônio do Valle - que 'dispõe sobre a comple
mentação da aposentadoria do pessoal da Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras
providências'. .
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO

PROJETO DE LEI N2 910-B/95 - da Sra. Rita Camata 
que 'dispõe sobre a interrupção no fomecimento de água
por falta de pagamento, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA
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PROJETO DE LEI N2 977-A/95 - do Poder Executivo
(MSC N2 983/95) - que 'altera dispositivos da Lei n2

8.270, de 17 de dezembro de 1991, que dispõe sobre rea
juste de remuneração dos servidores públicos, corrige e
reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N2 1.016-8/95 - da Sra. Laura Carneiro
- que 'dispõe sobre atendimento preferencial a id,.?sos,
gestantes e portadores de deficiência para mar~çao de
consultar e exames complementares no Sistema Unico de
Saúde'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER L080

PROJETO DE LEI N2 1.017-8/95 - do Sr. Jorge Anders 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação pela
fábricas e montadoras de sistema antiassalto em veículos
automotores tipo táxi'. (Apensado o PL 1.041/95)
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N2 1.044-8/95 - do Sr. Antônio Carlos
Pannunzio - que 'concede isenção de imposto de renda
para os prêmios em dinheiro, auferidos em c~n?~rsos ?e
produção intelectual, promovidos em todo temtono nacIo
nal e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N2 1.075-A/95 - da Sra. Esther Grossi 
que 'dispõe sobre a responsabilidade do Estado em edu
cação pública, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 1.096-8/95 - do Sr. Freire Júnior 
que "toma obrigatório que as instalações elétricas PO~S!

bilitem a utilização do condutor terra de proteçao.
(APENSADO O PL n21.950/96)
RELATOR: Depl,ltado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 1.097-A/95 - do Sr. Antônio Jorge 
que 'altera o artigo 12 da Lei n2 6.454, de 24 de outubro
de 1977, que 'dispõe sobre a denominação de logradou
ros, obras, serviços e monumentos públicos, e dá outras
providências". (Apensado PL n2 1.517/96)
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI N2 1.866-8/96 - do Sr. Corauci' ")ri
nho - que "assegura aos adquirentes de imóveis er- Jns
trução o direito de exigir dos responsáveis pelo p ...·:Jreen
dimento a comprovação de recolhimento a"'· . :>fre do
INSSeaCEF·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlC

PROJETO DE LEI N2 2.050. lo '96 - do~' Ric.. :-:- "~os-
que 'altera a Lei n2 8.987, de 13 de feverei.~; 100"

que 'dispõe sobre o regime de conceSS2!:! - '3S:

prestação de serviços públicos previsto nc 175 da
Constituição Federal, e dá outra~ providên:
RELATOR: Deputado FREIRE JUNIOR

PROPOSiÇÕES EM FA~E. DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 19 dia
Último dia: 31/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12 ele art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 4.54S-A/94 - do Sr. Jaques Wagner 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de o município da pu
blicidade ao valor dos recursos liberados pela União e pelo
Estado para a realização de obras e outros projetos de inte
resse local'.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N2 4.715-C/94 - do Poder Executivo
(MSC N2 663/94) - que "transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos
Direitos Humanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 4.758-A/94 - do Sr. Edison Andrino
que "assegura preferência aos idosos nos julgamentos de
processos em tramitação no Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO 8ATOCHIO

PROJETO DE LEI N2 2.497/96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "modifica o artigo 150 da Lei n25.869, de 11 de janeiro
de 1973, que "institui o Código de Processo Civil", dispondo
sobre o fiel depositário".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 2.500/96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "revoga o parágrafo 22 do artigo 172 da Lei n2 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de Proces
so Civil", de forma a assegurar ao trabalhador o descanso
aos domingos".
RF.. - ::'R: Deputado FERNANDO CORUJA

PRO";:=-0 DE LEI N2 2.5~ 96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "altera a redação do '.'1igo 70 da Lei n23.071, de 12 de
Janeiro de 1916 - Código Civil, de forma a impedir ~~e o ~o

micílio familiar seja executado e penhorado por diVidas, In
clusive das que advierem de imposto do próprio imóvel".
RELATOP. Deputado FEPllJ~NDO CORUJA

B ·:-8 ,álise":3 Constitucionalidade,
Juri _éL (art.!:·"

Pi":"JETO DF +.511/94 - do Senado Federal (PLS
073/93) - que .. " sobre a obrigatoriedade de inclU!' na
nota fiscal o VC -10 frete do transporte de combustíveIS".
RELATOR: Depurado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI N2 4.594-8/94 - do Sr. Paulo Paim· que
"dispõe sobre o atendimento de emergência de acidentes
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do trabalho em localidades onde não existe rede do Siste
ma Único de Saúde - SUS".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI N2 4.697-C/94 - do Poder Executivo
(MSC Nº 539/94) - que "dispõe sobre aplicação de penali
dade por infração à legislação que rege as Zonas de Pro
cessamento de Exportação (ZP~)".

RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 4.731-AJ94 - do Sr. Aldo Rebelo - que
"regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 4.853/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"estabelece a forma da tributação do Imposto de Renda so
bre salários, recebidos acumuladamente". (APENSADO O
PL 1.601/96)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N2 2.574/96 - do Sr. Nicias Ribeiro - que
"toma obrigatória nos cursos de Direito a disciplina Legisla
ção Eleitoral e Partidária".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI N2 3.872-AJ97 - da Sra. Rita Camata 
que "dá nova redação ao art. 11 do Decreto-lei n2 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art. 12 da Lei n2

8.901, de 30 de junho de 1994".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

Decurso: 19 dia
Último dia: 31/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1!!)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 409/99 - do Sr. José Bonifácio de An
drada • que "suspende andamento de processos eleitorais
cujos autores revelam desistência".
RELATORA: Deputado ZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI N2 420/99 - do Sr. Milton Temer - que
"dá preferência de tramitação aos procedimentos judiciais
em que figure como parte pessoa física com idade igualou
superior a 60 (sessenta) anos"
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N2 538/99 - do Sr. Felix Mendonça - que
"modifica a redação dos arts. 48, 49 e do item 11 do art. 80
da Lei n2 6.015n3 (Lei dos Registros Públicos) e do inciso
V e § 32da Lei n24.737/65 (Código Eleitoral)".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO

Decurso: 5º dia
Último dia: 25/05/99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119,11 e § 1!! c/c art. 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 69/99 - do Sr.
Philemon Rodrigues - que "acrescenta artigo à Lei n2
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais,
facultando ao preso o cumprimento da pena em estabele
cimento que menciona".

Decurso: 5g dia
Último dia: 25/05/99

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "altera a redação do art. 511, seu parágrafo único da
Lei n25.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Proces
so Civil". (Apensado o PL N2 4.720/98)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N2 1.694/96 - do Sr. João Cóser - que
"dá nova redação ao artigo 118 do Código de Processo
Penal e acrescenta parágrafo ao artigo 133 do mesmo
Código".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N2 1.834/96 - da Sra. Laura Cameiro •
que "modifica a redação do artigo 290 da Lei n2 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências", alterada pela Lei nº
6.941, de 14 de setembro de 1981".
RELATOR: Deputado MARCELO. DÉDA

PROJETO DE LEI N2 2.306/96· do Sr. Max Rosenmann
que "altera os artigos 72, 37, 40 e 60 da Lei n2 9.099, de
26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N2 2.561/96 • da Sra. Zulaiê Cobra 
que "altera a redação do art. 222 do Decreto-Lei n2 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N2 2.623/96 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "altera o art. 31 da Lei n2 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que 'dispõe sobre os juizados especiais cíveis e
criminais e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
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PROJETO DE LEI Nº 4.603/98 ··do·Sr. Paulo Paim'- que
'acrescenta inciso ao artigo 1º da Lei nº 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos
atos necessários ao exercício da cidadania, tomando gra
tuita a expedição da carteira de identidade'.
RELATOR: Deputado IÉDlO ROSA

B· - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI Nº 964/91 - do Sr. Aroldo Cedraz - que
'estabelece critérios para aplicação de recursos federais
destinados à eletrificação rural em apoio a projetos de irri
gação no Nordeste'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.542-B/91 - do Sr. Ricardo Izar 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de preven
ção do câncer ginecológico para as funcionárias públicas
federais'.
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Local: Plenário 15
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
'Discussão dos preparativos para a Conferência Nacional
de Saneamento Ambiental, na perspectiva do reordena
mento institucional.'

CONVIDADOS:
- Representantes de Entidades, Associações e Sindicatos
Ligados ao Setor de Saneamento Ambiental.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS ( 5 SESSÕES)

Decurso: 19 dia
Último dia: 31/05/99

Projetos de Lei (art.119, I e § 12)

PROJETO DE LEI Nº 5.788/90 - do Senado Federal - que
'estabelece Diretrizes gerais da Política Urbana e dá ou
tras providências.'.
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

.pROJETO DE I..EI Nº 3.203/97 - do Sr. Nelson Marchezar:t 
que 'estabelece Programa de Desenvolvimento da Região
da Fronteira Sul e dá outras providências.'.
RELATOR: Deputado VALDECI OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N2 3.465/97 - do Sr. José de Abreu - que
'regula a realização de loteamentos para implantação de
condomínios residenciais populares, em Zona de Expansão
Urbana dos Municípios'.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS

PROJETO DE LEI N2 3.972197 - do Sr. Sílas Brasileiro 
que 'modifica o Inciso 111 Art 52 da Lei n2 7.827, de 27 de
setembro de 1989'.
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 4.080/88 - do Sr. Wemer Wanderer 
que 'altera os limites do Parque Nacional do Iguaçu, crian
do a Zona de Uso Especial do Iguaçu, de acordo com o Art.
225, parágrafo 12, Inciso 111 da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI Nº 558/99 - do Edison Andrino - que 'al
tera o Art. 3º da Lei nº 4.771, de 1965 (Código Florestal)'.
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ ( DIA
26105199)

Projetos de Lei ( art. 119, I e § 12, c/c art. 166 )

PROJETO DE LEI N2 3.274197 - do Sr. Jaques Wagner 
que 'institui a meia-entrada para jovens de até vinte e um
anos de idade em estabelecimentos que proporcionam la
zer e entretenimento. Apensado o PL. n24.614/98.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N2 3.446-B/97 - do Sr. Enio Bacci - que
'cria a Semana de Educação Para a Vida, nas escolas pú
blicas de todo o País, e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI Nº 3.722197 - da Sra. Marisa Serrano 
que 'altera o inciso IV do art. 42 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional"
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI Nº 3.730/97 - da Sra. Esther Grossi 
que 'acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei 9.394/96.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
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PROJETO DE LEI Nll 3.984/97 • da Sra. Esther Grossi 
que ·acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei
9.394/96·.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI Nll 3.994/97 - do Sr. Enio Bacci - que
·dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de deficiência físicas e mentais e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FLÃVIOARNS

PROJETO DE LEI N!l 4.318/98 - do Sr. Pedro Valadares
que "dispõe sobre o prazo de utilização dos livros didáticos
nas escolas de ensino fundamental e médio, das redes pú
blica e privada, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N!l 4.392198 - do Sr. Salvador Zimbaldi
que "revoga dispositivos da Lei n2 9.394, de 20 de de
zembro de 1996·.
RELATOR: Deputado WALFRIDO MAR-ES GUIA

PROJETO DE LEI N!l 4.409/98 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "altera o inciso I do artigo 22 da Lei n!l 7.394 de
29/1011985".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nll 4.733/98 - do Sr. Marcelo Déda - que
"institui o dia 8 de julho como Dia Nacional da Ciência e dá
outras providências·. .
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12 )

PROJETO DE LEI Nº 283/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"institui, na República Federativa do Brasil, a data de 30 de
novembro, como sendo dia do evangélico·. Apenso o PL.
n2 291/99.
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI N!l 290/99 - do Sr. Marcos de Jesus 
que "institui-se Jesus Cristo como padroeiro do Brasil".
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI Nll 415199 - do Sr. Alceu CoIfares - que
"altera a Lei n!l 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação·.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N!l 515/99 - do Sr. Marcio Fortes - que
"dispõe sobre a fixação do início do ano letivo".
RELATOR: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N!l 528199 • do Sr. Enio Bacoi - que "dis
põe sobre a inserção nas faturas de energia elétrica, água
e telefone, dispositivo que faculte ao usuário a doação de
quantia determinada em dinheiro, para clubes de futebol,
hospitais públicos e privados e organizações não governa
mentais - ONGs, sem fins lucrativos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI Nll 565199 - da Sra. Maria Lúcia· que
·cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos estabe
lecimentos de ensino e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM F:ASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art; 119, I e § 12)

Decurso: 211 dia
Último dia: 28/05/99

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N2 2.009-B/96 - do Sr. Abelardo Lupi
on - que "dispõe sobre o prazo para pagamento de produ
tos agrícolas importados".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI N2 2.806-Al97 - da Sra. Esther Grossi
- que "acrescenta dispositivo à Lei nº 9.424, de 24 de de
zembro de 1996".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI Nº 2.954-Al97 - do Sr. Enio Bacci 
que "regulamenta o pagamento pelas empresas das men
salidades escolares de seus funcionáricls". (Apensado o
PL n!l 3.803/97)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI Nll 3.322197 - do Sr. Abelardo Lupion 
que ·cria estabelecimento prisional federal agrícola de se
gurança máxima, com capacidade limitada a dez mil inter·
nos por módulo, destinado a condenados de todos os Es
tados brasileiros a pena superior a quinze anos, de alta
periculosidade, ou que tenham cometido crime hediondo".
(Apensado o PL n!l 3.716/97)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N!l 3.388-A/97 - do Sr. Jaques Wagner
- que "dispõe sobre a construção de muro de proteção
contínuo nas pontes, viadutos e curvas perigosas em ro
dovias federais".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N!l 3.676-Al97 - do Sr. Cunha Bueno·
que "altera as disposições do art. 15 da Lei n~ 8.031, de
12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional de De
sestatização e dá outras providências". (Apensado o PL
nll 4.315/98)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
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PROJETO DE LEI N24.899-A/99 - do Poder Executivo 
que "altera a redação do art. 312 da Lei n12 9.311, de 24 de
outubro de 1996".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

PROJETO DE LEI N2 356/99 - do Sr. Ronaldo Caiado 
que "dispõe sobre a indisponibilidade dos bens de vítimas
de sequestro e seus familiares, a criminalização de cam
panhas para arrecadação de dinheiro para pagamento de
resgate e dá outras provid~ncias".

RELATOR: Deputado JOSE PIMENTEL

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e Mérito:

PROJETO DE LEI Nl2 2.137/91 - do Sr. Rubens Bueno e
Outros 35 - que "cria o Fundo de Apoio à Agricultura e dá
outras providências'. (Apel')sado o PL n22.292191 )
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO

PROJETO DE LEI Nll 2.915/92 - do Sr. Jaques Wagner
que "autoriza entidades filantrópicas que menciona a ex
plorar loteria de números e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI Nll 4.193-A/93 - do Sr. Edison Andrino 
que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados a
aquisição de motor para barco de uso exclusivo do pesca
dor artesanal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

PROJETO DE LEI Nll 260-A/95 - do Sr. Augusto Nardes 
que "cria área de livre comércio no Município de Uru~~ai

ana, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providen
cias". (Apensados os PL's nlls 263/95, 261/95, 262195,
264/95, 1.036/95, 1.213195 e 1.328/95)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N2 284-A/95 - do Sr. Aldo Rebelo - que
"dá nova redação ao artigo 50 e revoga o artigo 76 da Lei
nll 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que altera legisla
ção tributária federal e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI Nll 1.475-A/96 - do Sr. João Fassarella
- que "acrescenta parágrafos ao artigo 10 da Lei n27.998,
de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Se
guro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI Nll 1.522196 - do Sr. Nelson Marche
zan - que "autoriza as pessoas físicas a deduzirem do im
posto de renda devido, o valor de doações às instituições
de ensino superior pública~".
RELATOR: Deputado JOSE PIMENTEL

PROJETO DE LEI Nll 1.638-A/96 - do Sr. João Fassarella
- que "altera a redação do inciso I do artigo 19, da Lei nll

7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa
do Seguro-Desemprego. o Abono Salarial, institui o Fun
do de Amparo ao Trabalhador - FAT e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N2 1.914-A/96 - do Sr. João Fassarella 
que "altera a legislação do imposto de renda para substituir
os incentivos fiscais às doações a entidades filantrópicas
por incentivos fiscais às doações a Fundos de Assistência
Social".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 1.934-B/96 - do Sr. Antonio do Valle
- que 'dispõe sobre a remessa de lucros ao exterior por
empresas beneficiárias dos incentivos para o desenvolvi
mento regional que especifica".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGanO

PROJETO DE LEI N2 2.266-A/96 - do Sr. Cunha Bueno 
que "cria o Fundo de Investimento e Financiamento da
Educação - FIFE e dá outr~s providências".
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO

PROJETO DE LEI Nll 2.282196 - do Sr. Lima Netto - que
"altera a redação do artigo 88, inciso I, da Lei nll 8.981, de
20 de janeiro de 1995, que "altera a legislação tributária Fe·
deral e dá outras providências". (Apensados os PL's n2s
2.550/96 e 2.361/96)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nll 2.703/97 - do Sr. Antônio do Valle 
que 'dispõe sobre a abertura de créditos especiais e simila
res'por instituições financeiras, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N2 2.738-A/97 - do Sr. Feu Rosa - que
"dispõe sobre a exigibilidade de aplicação em crédito rural
e industrial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WA,LDlR SCHIMIDT

PROJETO DE LEI N1l2.778-A/97 - do Sr. Marcelo Teixeira
que "acrescenta novas disposições ao art. 11 do Decreto

lei nll 1.191, de 27 de outubro de 1971, que dispõe sobre os
incentivos fiscais ao turismo".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI Nll 2.846-A/97 - do Sr. Feu Rosa - que
'altera a redação do art. 29, inciso 11, do Decreto-Iei n2
1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre a bagagem
de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime
de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre merca
dorias estrangeiras apreendidas, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI Nll 2.866197 • do Sr. Feu Rosa - que
'dispõe sobre a obrigatoriedade de os benefícios supera
rem os custos nos investimentos públicos".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI Nll 2.892-A/97 - do Sr. Pedro Valadares •
que "suprime a alínea 'd' do inciso XII do art. gll da Lei nll

9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regi-
me tributário das microempresas e das empresas de pe
queno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de
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Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empre
sas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providênci
as'. (Apensados os PL's n2s 3.615/97 e 3.764/97)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 2.950-Al97 - do Sr. Abelardo Lupion 
que 'altera o art. 16 da Lei n2 3.071, de 12 de janeiro de

1916 - Código Civil, para incluir os institutos de pesquisa
dentre as pessoas jurídicas de direito privado, regular a sua
constituição pela União, com a finalidade de promover a
pesquisa científica, e autorizar o Poder Executivo a trans
formar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EM
BRAPA em Instituto de Pesquisa'.
RÉLATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI Nº 3.063-Al97 - do Sr. José Pinotti - que
'altera o inciso XIII do art. 92 da Lei nº 9.317, de 5 de de
zembro de 1996, que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, institui
o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, e dá outras providências'. (Apensado o
PL n23.766/97)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI Nº 3.165-Al97 - do Sr. Chico da Princesa
- que 'obriga as instituições financeiras a honrarem, dentro
do limite de garantia expresso, os cheques especiais emiti
dos por seus clientes, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N2 3.285/97 - do Sr. Feu Rosa - que
'concede incentivo fiscal às pessoas jurídicas que doarem
máquinas, equipamentos ou utensílios destinados ao pre
paro, acondicionamento e distribuição de alimentos a pes
soas carentes'.
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 3.288197 - do Sr. Feu Rosa - que
'isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os
alimentos, máquinas, equipamentos e utensílios doados a
entidades, associações e fundações sem fins lucrativos
que tenham por finalidade o preparo e/ou distribuição gra
tuita de alimentos a pessoas carentes'.
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N2 3.487-B/97 • do Sr. Basílio Villani 
que 'institui o Auxílio Transporte Escolar e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI Nº 3.579-Al97 - do Sr. Miguel Rossetto e
Outros - que 'veda a contratação, pela Administração PÚ
blica, de empresas inadimplentes com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço-FGTS e com o Programa de Integra
ção Social-PIS'.
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA

PROJETO DE LEI Nº 3.645-8/97 - do Sr. Eduardo Jorge •
que 'acrescenta arts. 32e 42 à Lei n2 8.723, de 28 de outu
bro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de
poluentes por veículos automotores e dá outras

providências'.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI Nº 3.762-Al97 - do Sr. Augusto Nardes
- que 'faculta aos escritórios de contabilidade a opção
pelo SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996'.
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI Nº 3.763-Al97 - do Sr. Augusto Nardes
- que 'faculta aos laboratórios de análises clínicas a op
ção pelo SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de 5 de de
zembro de 1996'.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N2 3.767-Al97 - do Sr. Augusto Nardes
- que 'faculta às empresas de construção civil a opção
pelo SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996'. (Apensado o PL n24.475/98)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 3.885/97 • do Sr. Cunha Bueno 
que 'estabelece prazo mínimo de 90 dias para a perma
nência no País de capitais oriundos do exterior'.
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.075/98 • do SI'. Edison Andrino 
que 'estabelece limite para os juros de financiamentos
habitacionais da carteira hipotecária, no âmbito do Siste
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo'.
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI Nº 4.086198 - do SI'. Enio Bacci - que
'proíbe gastos com recursos públicos em propaganda ofi
ciai do governo, nas emissoras de televisão de todo o pa
ís'. (Apensado o PL n24.489/98)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N2 4.118/98 - do Sr. Adhemar de Bar
ros Filho - que 'restabelece a disciplina da imunidade de
instituições de educação ou de assistência social estabe
lecida pelo Código Tributário Nacional". (Apensado o PL
n24.176/98)
RELATOR: Deputado BASiLIO VILLAN!

PROJETO DE LEI N2 4.660/98 - do SI'. Arnaldo Faria de
Sá - que 'prorroga prazo estipulado pela Lei n2 9.526, de
8 de dezembro de 1997, que dispõe sobre recursos não
reclamados correspondentes às contas de depósitos não
recadastrados, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N2 4.745198 - do SI'. Arnaldo Faria de
Sá - que 'dispõe sobre a regularização fiscal de veículos
e bens de procedência estrangeira, em situação ilegal no
Território Nacional e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N2 4.775/98· do Sr. Milton Temer - que
'altera a legislação do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aplicações f1nanc:eiras, inclusive de
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior'.
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A) Requerimentos:

PAUTA N2 10/99

COMISSÃO DE MINAS·EENERGIA

Do Senhor Ricardo Barros • solicitando convidar os
diretores dos sindicatos - Sidicom, Dr. João Pedro
Gouvêa Vieira Filho; Brasilcom, Dr. Augusto
sammways Tramujas e da Fecombustíveis, Dr. Luiz
Gil Siuffo Pereira para realização de Audiência
Pública sobre a crise no setor de combustíveis.

Dos Senhores Fernando Ferro, Geraldo Magela e
Paulo Rocha - solicitando convidar o Diretor-Geral
da Agência Nacional do Petróleo, Sr. David
Zy/bersztajn, para prestar esclarecimentos sobre
denúncias de adulteração dos combustíveis,
fraudes na distribuição, comercialização e em
relação ao sistema de fiscalização, transferido do
extinto Departamento Nacional de Combustíveis 
DNC para a ANP.

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 14h

1 - Dos Senhores Arlindo Chinaglia e Virgílio
Guimarães - solicitando convidar o Secretário de
Minas e Energia do Estado de Minas Gerais, Dr.
Paulino Cícero de Vasconcellos, a
Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, Dra.
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, o
Presidente da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais, Dr. MARCELLD L1GNANI SIQUEIRA, e o
Diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico
do Setor Elétrico - Ilumina, Dr. Agenor Oliveira, para
prestarem esclarecimentos a respeito da posição do
Governo de Minas Gerais sobre a privatização de
FURNAS e seus impactos no sistema elétrico
daquele Estado.

2 - Dos Senhores Arlindo Chinaglia e Ricardo
Maranhão • solicitando convidar o Presidente da
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás - Dr. Henri
Philippe Reichstul, e um representante da classe
dos trabalhadores daquela empresa para prestarem
esclarecimentos sobre a reforma dos estatutos da
Petrobrás, sobre a venda de poços e refinarias,
bem como sobre o cerceamento à ação da BR
Distribuidora.

(Apensado o PL n24.778/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N2 4.776/98 - do Sr. Milton Temer - que
"altera o parágrafo único do art. 19 da lei n2 9.249, de 26
de dezembro de 1995".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N2 4.859/98 - do Sr. Nelson Marchezan
- que "modifica o Anexo 111 da Lei n29.472, de 16 de julho
de 1997, que estatlelece os valores da Taxa de Fiscaliza
ção da Instalação por Estação, alterado pela Lei n29.691,
de 12 de julho de 1998".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

PROJETO DE LEI Nº 4.871/98 - do Sr. Nelson Marchezan
- que "prorroga a vig-encia do art. 12 da Lei nS! 9.493, de
10 de setembro de 1997, que concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos rela
cionados no seu anexo·.
RELATOÂ: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N2 4.897/99 - do Sr. Augusto Nardes 
que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) nas aquisições de máquinas e equipa
mentos utilizados em obras rodoviárias e de infra-estrutu
ra, feitas pelas prefeituras municipais".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N!2 377/99 - do Sr. Milton Temer - que
"dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte
incidente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados
por pessoa jurídica".
RELATOR: Deputado ZÉ íNDIO

PROJETO DE LEI N2 401/99 - do Sr. Inocêncio Oliveira
que "dispõe sobre alterações no texto da Lei n2 9.491, de
9 de setembro de 1997 (Programa Nacional de
Desestatização)".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 404/99 - do Sr. José Pimentel - que 4 -
"toma obrigatória a instalação de porta de segurança nas
agências bancárias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N!2 453199 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a segurança nos caixas eletrônicos e 24
horas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

5 - Do senhor Ricardo Maranhão - solicitando
realização de Audiência Pública conjunta com as
Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, de Economia, Indústria e
Comércio, de Finanças e Tributação, e de Trabalho,
de Administração e Serviço Público com a
finalidade de ouvir o Ministro de Minas e Energia,
Dr. Rodolpho Tourinho e o Diretor-Geral da Agência
Nacional de Petróleo, Dr. David Zylbersztajn, sobre
a crise no mercado brasileiro de combustíveis.
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B) Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

9 - Do Senhor Ricardo Maranhão - solicitando
informações ao Ministro de Minas e Energia sobre
alteração na legislação de revenda de combustível.

7 - Do Senhor Fernando Ferro - solicitando estudo
comparativo ao Senhor Ministro de Minas e Energia
a respeito do desempenho das empresas de
energia elétrica privatizadas bem como das
empresas estatais.

8 - Do Senhor Ricardo Maranhão - solicitando
informações ao Ministro de Minas e Energia sobre
as ações deflagradas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, em decorrência do
apagão ocorrido em 11 de março de 1999, que
levou à interrupção do fornecimento de energia
elétrica aos Estados das regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste do País.

PROJETO DE LEI N2 4.585/98 • do Sr. Jair Bolsonaro 
que 'dispõe sobre a confirmação no posto de 22Tenente
dos ex-combatentes da 21 Guerra Mundial, reformados
nos termos do Decreto-lei n2 8.795, de 1946 e Lei n2
2.579, de 1955'.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 19)

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM I=ASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 1!! elc art. 166)

PROJETO DE LEI N2 3.830/97 - do Sr. Roberto Rocha 
que 'toma obrigatória a inscrição de mensagens nas pu
blicidades de armas e nos estabelecimentos comerciais
especializados'.
RELATOR: Deputado HAROLDOUMA

Decurso: 29 dia
Último dia: 28.5.99

COMISSÃO D~ RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DIEFESA

NACIONAL

Do Senhor Gervãsio Silva - solicitando convidar os
Srs. David Zylbersztajn e Julio Colombi Netto,
respectivamente, Diretor-Geral e Diretor da Agência
Nacional de Petróleo - ANP, para prestarem
esclarecimentos sobre a Reestruturação e
Regulamentação do Setor de Distribuição e
Revenda de Derivados de Petróleo.

Tramitação Ordinária

6-

10 - PROJETO DE LEI Nº 1.827-8/96 - do Sr. Inácio
Arruda - que 'regulamenta os serviços de
distribuição de gás combustível canalizado na forma
dada ao parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição
Federal pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995.'
RELATOR: Deputado B. Sá
PARECER: Contrário

AVISOS

PROJETO DE LEI N2 526/99 • do Sr. Enio Bacci - que 'al
tera o parágrafo único do art. 66 da Lei n2 6.815, de
19/08/1980'.
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO

PROJETO DE LEI N2 582/99 - do Sr. Aldir Cabral - que
'dá nova redação ao art. 15 do Regulamento para as Polí
cias Militares e Corpos de Bombeiros Militares aprovado
pelo Decreto n2 88.777, de 30 de setembro de 1983
(R-200)".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATro

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 39 Sessão
Último dia: 27/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 576/99 - do Sr. Simão Sessim - que
'proíbe a instalação de aquecedores a gás no interior de
banheiros,'
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

COMISSÃO DE SEGUI~IDADE,.
SOCIAL EFAMILlA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 39 dia
Último dia: 27/05/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 12, clc art. 166)
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PROJETO DE LEI N2 4.483/94 - do Sr. Valdir Colatto 
que "altera o artigo 30 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providênci
as". (Apensado o PL n22.820/97)
RELATORA: Deputada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI N2 4.702-A/94 • do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a criação da Farmácia Popular e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada lidia Quinan

PROJETO DE LEI N2 1.154/95 - do Sr. Edinho Araújo 
que "dispõe sobre comprovação do exercício de atividade
rural pelos trabalhadores que especifica para fins de con
cessão de benefícios previdênciários".
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz

PROJETO DE LEI N2 213/95 - do Sr. João Fassarella 
que "acrescenta parágrafos 5º e 62 ao artigo 57 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os PIa
nos de Benefícios da Previdência Social e dá outras pro
vidências" ". (Apensado o PL n23.680/97)
RELATOR: Deputado Raimundo Gomes de Matos

PROJETO DE LEI N2 1.784/96 - do Sr. Jaques Wagner 
que "dá nova redação ao artigo 150 da Lei n2 8.213, de
24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Be
nefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 1.966-A/96 • do Sr. Antônio do Valle
- que "acrescenta parágrafo 32 ao artigo 23 da Lei n2

8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz encargos soci
ais em 50% para o trabalho avulso ou temporário de natu
reza rural."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N2 2.025-A/96 - do Sr. Feu Rosa· que
"dá nova redação ao parágrafo único do art. 402 da Con
solidação das Leis do Trabalho".
RELATORA: Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI N2 2.071/96 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei n2 8.080,
de 19 de setembro de 1990, criando mecanismos de pre
venção contra fraudes e atos de desrespeito aos direitos
humanos no Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada Alcione Athayde

PROJETO DE LEI N2 2.407/96 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "veda a dedução de despesas médicas de qualquer
espécie na apuração da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado Nilton Baiano

PROJETO DE LEI N2 2.412/96 - do Sr. Jaques Wagner
que "dispõe sobre a existência de etiqueta de orientação
para a prevenção do Câncer de mama na fabricação e
comercialização de sutiãs".
RELATORA: Deputada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI N2 2.446/96 - do Sr. Celso Russomanno
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimen
tos de saúde manterem amostras do sangue das mães e
das crianças, para fins de identificação".
RELATOR: Deputado Darcísio Perondi

PROJETO DE LEI N2 2.588/96 - do Sr. Cunha Bueno - que
"altera o art. 7 da Lei n2 6.194, de 19 de dezembro de
1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pesso
ais causados por veículos automotores de via terrestre, ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA

PROJETO DE LEI Nº 2.686/96 - do Poder Executivo - que
"regulamenta o § 3º do art. 226 da Constituição, dispõe so
bre o Estatuto da União Estável, e dá outras providências".
(Apensado o PL n23.311/97)
RELATORA: Deputada Laura Cameíro

PROJETO DE LEI Nº 2.953/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"cria a denominação de "mate misto" ao composto de "lIex
Paraguayensis" adicionado de qualquer outro ingrediente, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado Darcísio p", ~ondi

PROJETO DE LEI N2 3.D47-A/97 - do Sr. Darcísio Perondi 
que "dispõe sobre isenção de multa administrativa para as
entidades de utilidade pública que quitarem seus débitos
para com o FGTS".
RELATORA: Deputada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI N2 3.126/97 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção de car
teiras de identidade para os nascidos na rede pública de
saúde em todo o território nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI Nº 3.175/97 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em
Obstetrícia".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N2 3.141/97 - do Sr. João Paulo - que
"dispõe sobre a suspensão do contrato de trabalho por pra
zo determinado nas situações que especifica e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N2 3.428-A/97 - do Sr. Jaques Wagner e
outros - que "dispõe sobre elaboração, beneficiamento e
comercialização de produtos artesanais de origem animal e
vegetal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA

PROJETO DE LEI N2 3.479/97 - do Sr. Enio Bacci - que
'implanta no sistema de ensino público o Programa Respire
Bem, a fim de sanar deficiências respiratórias por mal posi
cionamento dentário e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
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PROJETO DE LEI NSI 3.587/97 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá
• que 'assegura a trabalhadores, aposentados e pensionis
tas da Previdência Social tratamento dentário às expensas
do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado Eduardo Barbosa

PROJETO DE LEI NSI 3.610/97 - do Sr. João Fassarella 
que 'acrescenta dispositivos ao art. 2S1 da Lei nSl 7.853, de
24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pesso
as portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Porta
dora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, discipli
na a atuação do Ministério Publico, define crimes, e dá ou
tras providências'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NSI 3.632197 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que 'determina que os estabelecimentos de ensino funda
mentai e médio coloquem armários à disposição dos alu
nos para a guarda do material didático'.
RELATOR: Deputado ÊNIO BACCI

PROJETO DE LEI NSI 3.967/97 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá
- que 'estende a concessão da gratificação natalina aos
que se encontram em gozo da Renda Mensal Vitalícia'.
(Apensado o PL nSl 3.999/97)
RELATOR: Deputado José Carlos Coutinho

PROJETO DE LEI NSI 3.985/97 - da Sra. Esther Grossi 
que 'altera o art. 37 da Lei n2 9.394/96, visando o atendi
mento de obrigações intemacionais do Estado Brasileiro'.
RELATOR: Deputado Darcísio Perondi

PROJETO DE LEI NSI 3.989/97 - do Sr. Enio Bacci - que
'dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e equipa
mentos hospitalares e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz

PROJETO DE LEI NSI 4.074/98 - do Sr. Chico da Princesa 
que 'dispõe sobre a publicidade dos serviços de valor adici
onado prestados mediante o uso' da rede pública de
telecomunicações' .
RELATOR: Deputado Remi Trinta

PROJETO DE LEI NSI 4.146/98 - do Sr. Feu Rosa - que
'acrescenta parágrafo ao art. 35 da Lei nSl 8.0S0, de 19 de
setembro de 1990, que 'dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado Osmânio Pereira

PROJETO DE LEI NSI 4.220/98 - do Sr. João Fassarella 
que 'dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos imobili
ários, de unidades destinadas a pessoas portadoras de de
ficiência física'.
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI NSI 4.221/98 - do Sr. João Fassarella 
que 'altera a Lei nSl 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
para excluir o Fundo Nacional de Assistência Social e o

Fundo Nacional da Criança e do Adolescente da regra de
destinação de superávits para a amortizacão da dívida
pública federal". (Apensado o PL nSl 4.281/93)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LE' NSI 4.291/98 - do Sr. João Paulo - cue
'dá nova reaacã,- ,., artigo 13 da Lei 6.1 Q4 de 19 c.:~ de
zembro de 1974. que dispõe sobre segure )brigatóric de
danos pessoais :-=wsados por veículos automotores as
via terrestre, ou por sua carga, a oeSSOElS transportadas
ou não'.
RELATOR: Deputado Darcísio Penndi

PROJETO DE LEI NSI 4.666/98 - ::- Sr. Cunha Bueno 
que 'altera dispositivos da Lei nSl 6.':" . - -l:\. QuLOrizando a
cessão para entidades de fins filantro.. ·os veículos
automotores recolhidos aos depósitos da r ",,,_,,:;. Rodoviá
ria Federal e não reclamados no prazo previsto'.
RELATOR: Deputado Remi Trinta

PROJETO DE LEI NSI 4894/99 - do Sr. Augusto Nardes •
que 'altera a redação do caput do art. 7!2 da Lei nSl 9.639,
de 25 de maio de 1998, estendendo o prazo para o parce
lamento dos débitos das empresas para com o Instituto
Nacional do Seguro Social'.
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI NSI 280/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
'altera o art. 1SI da Lei nSl 9.129, de 20 de novembro de
1995, que "autoriza o parcelamento do recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas pelos empregado
res em geral, na forma que especifica e determina outras
providências' .
RELATOR: Deputado Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI N2 325/99 - do Sr. Cunha Bueno - que
'dispõe sobre o Seguro de Acidente do Trabalho'.
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N2 329/99 - do Sr. Dr. Hélio - que 'dis
põe sobre a obrigatoriedade da realização de marcadores
biológicos pela rede de unidades integrantes do Sistema
Único de Saúde - SUS, como procedimento auxiliar no
atendimento integral da mulher portadora de câncer de
mama'.
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 346/99 - do Sr. Roberto Pessoa •
que 'estabelece a obrigatoriedade de os laboratórios far
macêuticos inscreverem nas embalagens e rótulos de
seus produtos alerta sobre a necessidade de orientação
médica para o uso de medicamentos'.
RELATORA: Deputada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI N2 352199 - do Sr. Pastor Valdeci - que
'dispõe sobre medidas complementares na concessão da
Certidão Negativa de Débito - CND, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS
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PROJETO DE LEI Nº 376/99 • do Sr. Dr. Hélio - que 'aite
ra o art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência So
cial, para permitir a percepção de pensão por portador de
deficiência maior de vinte e um anos, ainda que exerça
atividade laborativa com rendimento de até dois salários
mínimos'.
RELATOR: Deputado Arnaldo Faria de Sá

PROJETO DE LEI Nº 384/99 - do Sr. Rubens Bueno· que
'dispõe sobre a compensação de débitos junto ao Institu
to Nacional do Seguro Social - INSS, relativo a contribui
ções previdenciárias não recolhidas pelos Estados, Distri
to Federal e Municípios, com saldos do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço".
RELATOR: Deputado Carlos Mosconi

PROJETO DE LEI Nº 394/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'prevê recursos no orçamento para programas em favor
da criança e adolescentes e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado Armando Abílio

PROJETO DE LEI Nº 395/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'agiliza adoção direta, sem observância de listagens e dá
outras providências'. (Apensado o PL nº 396/99)
RELATORA: Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI Nº 424/99 - do Sr. Henrique Fontana e
outros· que 'cria o índice Nacional de Custos de Serviços
de Saúde, fixa critériios para a atualização das tabelas de
procedimentos do Sistema Único de Saúde e dá outras
providências'
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nº 434199 - do Sr. Magno Malta· que
'dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as dro
gas entorpecentes e psicotrópicos e sobre prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e AIDS a ní
veis do 12 e 22 graus de ensino e nos cursos de formação
de professores, e dá outras providênciãs·. .
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI Nº 441/99 - do Sr. Pompeo de Mattos
que "disciplina a obrigatoriedade da realização do exame
de mamografia por parte do Sistema Único de Saúde
(SUS)'.
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Nº 454/99 - do Sr. Enio Bacci • que
'estabelece normas para fiscalização de poços artesianos
e dá outras providências'. (Apensado o PL nº 459/99)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nº 456/99 - do Sr. Enio Bacci - que 'al
tera o § 22 do art. 42 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de
1990 e dá outras providências'. (Apensados os PL's n2s
457/99 e 460/99)
RELATOR: Deputado José Linhares

PROJETO DE LEI Nº 529/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'modifica o Código Civil, facilitando adoção independente
de idade e dá outras providências'. (Apensado os PL's

n2s 534/99 e 536/99)
RELATORA: Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI N2 530/99 - do Sr. Enio Bacc, - "IUt:l ê1m
plia, no caso de separação, o direito de visitas aos filhos
para os avós paternos e matemos e dá outras
provídências'.
RELATORA: Deputada Udia Quinan

PROJETO DE LEI N2 535/99 - do Sr. Enio Bacci - que 'tor
na obrigatório o uso da mensagem 'Doe sangue, doe ór
gãos, SALVE UMA VIDA", na publicidade oficial do governo
federal e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

Decurso: 59 dia
Último dia: 25/05/99

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 12)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N2 3.626/97 - do Sr. Ricardo Izar - que
'altera o § 1º do art. 22 da Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, com o fim de proibir o uso de produtos tumígenos em
todas as dependências dos estabelecimentos de ensino do
País'. (Apensado o PL n2 3.852/97)
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 8, Anexo 11
HORÁRIO: 15h

TEMA:
DISCUSSÃO SOBRE A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN
TO DAS SUBCOMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES SWEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTlR DE QUARTA-FEIRA
(DIA~)

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1l!, elc art. 166)

PROJETO DE LEI N° 1.232191 - do Poder Executivo (MSC
n° 189/91) - que 'dispõe sobre a negociação coletiva de
trabalho e dá outras providências'. [Apensados os PL's nOs
40/91, 59/91 (307/91, 645191, 3.435/92 e 3.437/92]
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
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PROJETO DE LEI W 251/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "al
tera a Lei na 3.820, de 11 de novembro de 1960, que "cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N2 1.641/96.- do Sr. Arnaldo Faria de Sá
- que "dispõe sobre programas de incentivo à demissão vo
luntária, do ponto de vista tributário".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI W 1.766/96 .do Sr. Cunha Bueno - que
"dispõe sobre a desestatização das empresas do setor elé
trico. (Apensados os PL's nas 2.441/96,2.442196,2.462196
e 2.474/96)
RELATOR: Deputado HERCULANOANGHINETTI

PROJETO DE LEI Nº 1.864/96 - do Sr. Delfim Netto - que
"dispõe sobre a instalação e o funcionamento da Estação
Aduaneira Interior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINElTI

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI W 4.830/98- do Sr. Max Rosenmann 
que "autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regionais
de Zootecnia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI W 26/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "tor
na obrigatório o curso de direção defensiva, de primeirds
socorros e de relações humanas aos condutores de trans
porte rodoviário de cargas e passageiros, e dá outras provi
dências". (apensados os PL's nas 133199, 148/99,149/99 e
201/99)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

PROJETO DE LEI W 49/99 - do Sr. Jaques Wagner - que
"concede anistia de multas cominadas pelo Tribunal Supe
rior do Trabalho e entidades sindicais em virtude de senten-
ça judicial". _
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 92199 - da Sra. Jandira Feghali - que
"dispõe sobre o exercício da medicina, a organização e atu
ação dos Conselhos de Medicina edá outras providências'.
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI Nº 196199 - do Senado Federal (PLS n°
65/97)- que "altera a Lei n° 8.852, de 4 de fevereiro de
1994, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI
e XII, e 39, § 1° da Constituição Federal e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI N2 339/99 - do Sr. Milton Temer - que
"acrescenta novo parágrafo e dá nova redação ao parágra
fo único do art. 463 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio de
1943, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 642199 - do Poder Executivo (MSC
n2 490/99) - que 'acresce dispositivos à Lei n2 9.020, de
30 de março de 1995, que dispõe sobre a implantação,
em caráter emergencial e provisório, da Defensoria Públi
cada União".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

Decurso: 2 dia
Último dia: 28/05/99

Substitutivos (art. 119, 11 E~ § 12)

AS PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 4.304193 - do Sr. Max Rosenmann 
que "dá nova redação à alínea 'j', do artigo 27, da Lei ng

4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as ativida
des dos representantes comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N2 4.550/98 - do Senado Federal (PLS
nS! 241/95) - que 'altera o art. 389 do Decreto-Lei ng 5.452,
de 12de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT)".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (li SESSÕES)

Decurso: 19 dia
Últimodia: 31m5199

Projetos de Lei (art. 119, I n § 12)

PROJETO DE LEI N2 520/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
'dispõe sobre a obrigatoriedade das companhias aéreas
nacionais efetuarem a marcação antecipada do número
dos assentos dos passageiros no embarque nos
aeroportos.' .
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI NS! 524/99 - do Sr. Marçal Filho - que
"altera o § 3º do art. 101 da Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

PROJETO DE LEI N2 548/99 - do Sr. Rodrigo Maia - que
'acrescenta inciso ao art. 105 da Lei ng 9.503, de 23 de
setembro de 1997, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
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PROJETO DE LEI N2 574/99 - do Sr. Roland Lavigne 
que "estabelece diretrizes para a implantação e o funcio
namento da modalidade alternativa do transporte público
coletivo urbano".
RELATOR: Deputadn ANTÔNIO GERALDO

Decurso: 39 dia
Último dia: 27/05/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 227/99 - do Sr. Augusto Nardes 
"acrescente-se ao art. 260 da Lei Federal nll 9.503, de 23
de janeiro de 1998, e alterações posteriores - Código Na
cional de Trânsito - o seguinte parágrafo de número 5,
com obj~tivo de vincular a arrecadação das multas à reali
zação de programas de educação para segurança do
trânsito e reabilitação de pessoas carentes, vítimas de
acidente de trânsito'.
RELATOR: Deputado FEU ROSA

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL - PLP 8/99
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 15h

PAUTA N° 3/99

Assuntos internos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l8, DE 1999 - do
Poder Executivo (MSC nll 357/99) - que "Dispõe sobre a
relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e outras entidades públicas e suas res
pectivas entidades fechadas de previdência complemen
tar, e dá outras providências.
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER.

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 10/99 • REGIME DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Local: Plenário 13, Anexo li
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll10199 - do Poder
Executivo (MSC nll 359/99) - que "dispõe sobre o Regime

de Previdência Complementar e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO.

Convidados:
- Dr. HÉLIO PORTOCARRERO, Superintendente da Super
intendência de Seguros. Privados - SUSEP;
- Dr. LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI, Presidente da As
sociação Nacional de Previdência Privada - ANAP; e
- Dr. NILTON MOLlNA, Vice-Presidente da Federação Naci
onal das Empresas de Seguros Privados e de Capitaliza
ção - FENASEG.

COMISSÃO ESPECIAL - PLP 18/99
RESPONSABILIDADE FISCAL

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(CONTINUAÇÃO)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 18199 - do Poder
Executivo (MSC nll 483199) - que "regula o art. 163, incisos
1,11,111 e IV, e o art. 169 da Constituição Federal, dispõe so
bre princípios fundamentais e normas gerais de finanças
públicas e estabelece o regime de gestão fiscal responsá
vel, bem assim altera a Lei Complementar nll 64, de 18 de
maio de 1990".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

Convidado:
- Dr. MARTUS ANTÔNIO RODRIGUES TAVARES. Sacra
tário-Executivo do Ministério de Orçamento e Gestão.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95

;

REFORMA TRIBUTARIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NIl175-A, DE
1995 • do Poder Executivo (MSC nll 888/95) - que "altera o
Capítulo do Sistema Tributário Nacional". (Apensadas as
PEC's nlls. 14-Al95; 46-Al95; 47-AI95; 38-AI95; 195·AI95;
124-A/95 e 176-Al93).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

Convidado:
- Dr. MARCUS VINiCIUS PRATINI DE MORAES. Presiden
te da Associação de Comércio Exterior do Brasil.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC'S 203-A/95 E455-A/97

(APENSADA) - PROPRIEDADE DE,
EMPRESA JORNALlSTICA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374-A,
DE 1996 - do Senado Federal - que "dá nova redação à
alínea "ea do inciso 11 do § 52 do artigo 128 da Constitui
ção Federa'". (Apensada a PEC nS! 306/96).
RELATOR:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 627-A/98 - MUNICfplOS

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:
- Sr. MARCOS FLÁVIO DOS REIS GONÇALVES, Consul
tor Jurídico do Instituto Brasileiro de Administração Muni
cipal - IBAM; e
- Sr. LEONEL SALVADOR, Prefeito de Itu-SP, represen
tando a Associação Brasileira de Prefeitos - ABRAP,

AVISOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 203-A, DE
1995, que "dá nova redação ao parágrafo 1!! do artigo 222
da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas joma
lísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
(Apensada a PEC 455-A/97)
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES.

Convidados:
Sr, FLÁVIO CAVALCANTI (Sistema Brasileiro de

Televisão;
• Sr. EVANDRO GUIMARÃES (Organizações Globo); e
• Sr. FERNANDO ERNESTO CORRÊA (Rede Brasil Sul
de Comunicações); representantes da ABERT-Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão; e o
• Sr. PAULO CABRAL DE ARAÚJO, Presidente. da ANJ
Associação Nacional de Jornais:

PROPOSIÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
(10

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 374-A/96

ATIVIDADE pOLíTICO-PARTIDÁRIA
(MINISTÉRIO PÚBLICO)

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 15h30min

PAUTA N22/99

Assuntos internos.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FAS_E DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSOES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 32)

Decurso: 512 dia
Último dia: 01/06/99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 39)

Decurso: 89 dia
Último dia: 27/05/99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 627-A,
DE 1998, que "altera os arts. 29 e 212 da Constituição
Federal", (Apensada a PEC 482/97).
RELATOR: Deputado RONALDO CEZAR COELHO

COMISSÃO ESPECIAL DES1'INADA
A ELABORAR ANTEPROJETO COM

VISTAS À REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 14h30min

Assuntos internos.
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.-
CPI - NARCOTRAFICO

local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADOS:
- JOÃO DE DEUS LACERDA MENNA BARRETO, De
sembargador da 4!Câmara Cri!llinal do Tribunal de J~sti

ça do Rio de Janeiro; e JOSE AUGUSTO DE ARAUJO
nETO, Procurador de Justiça do Rio de Janeiro.

2- RELATÓRIO REFERENTE À BR-174 - DIVISA
AMlRR. - MAÃC.O BV-8 (MENSAGEM N2 312, .DE
1999) que solicita à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização a liberação de
dotações consignadas nos subprojetos e
subatividades constantes do Quadro (( mencionado
no § 22 do art. 52 da lei nll 9.789, de 23.02.99.
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO
VOTO: pela autorização da liberação normal dos
créditos orçamentários, de acordo com a
programação constante da lei nll 9.789, de
23.02.99.

CPI - CRISE DO SETOR DA
BORRACHA

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h

INSTALAÇÃO E ELEIçÃO DO PRESIDENTE
E VICES-PRESIDENTES

B • Apresentação e discussão e votação das
emendas:

1 - Parecer das emendas ao PDl, derivada da MSG
312-CN,

PAUTA2r .j

A· Discussão e votação do requerimento:

CPI· FUNAI

local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h30min

1 - Requerimento n2 002-99, do Deputado, do
Deputado Giovanni Queiroz, solicitando que a
Subcomissão Temporária encarregada de examinar
a aprovação de recursos para o TRT de São Paulo
análise também a aprovação de recursos para o
TRT de Rondônia.

INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE
E VICES-PRESIDENTES

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA 1/99

A • Apresentação, discussão e votação dos
Relatórios:

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (08) DIAS

Decurso: 01 DIAS
Último Dia: 01/06/909

PROJETO DE lEI Nll 03l99-CN, que 'abre ao Orçamento
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Fi
nanceiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministé
rio da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
42.613.000,00, para reforço de dotação consignada no vi
gente orçamento".

1 - PROJETO DE LEI N2 001/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete
do Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
crédito suplementar no valor de R$ 95.191.000,00,
para os fins que especifica".
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO
VOTO: favorável, nos termos propostos no
Substitutivo apresentado.

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS
SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 4 minutos)
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ATOS DO PRESI.DE~TE

O Presidente da Câmara dos Deputados no
uso das atribuições que lhe confere o art. 19., item I,
alínea b, do Ato da Mesa n9. 205, de 28 de junho de
1990, resolve alterar o Ato do Presidente publicado
no Diário Oficial da União do dia 13 de agosto de
1999, que concedeu aposentadoria a INÁ ROLAND
ARAÚJO, para que sua aposentadoria seja conside
rada, a partir de 3 de setembro de 1991, no cargo
de Técnico Legislativo, CD-AL-11, Classe Especial,
Padrão 111, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, com as vantagens previstas ao art. 29., §
12 , da resolução n9. 1 de 7 de março de 1980, combi
nado com o art. 32 da Resolução nll 25, de 7 de de
zembro de 1989, no art. 29., § 29., da Lei nl! 6.325, de
14 de abril de 1976, combinada com o art. 39. do Ato
da Mesa nl! 109, de 31 de janeiro de 1989, no art. 1l!
da Resolução nl! 6, de 4 de junho de 1985, mantida
a mesma fundamentação legal.

Câmara dos Deputados, 10 de dezembro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

Republicado por ter saído com incorreção no
OCO de 11-12-98.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a do A~o da Mesa n9. 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990
ANA PAULA SOBREIRA GÓiS, ponto nl! 12.904, d~
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Primeiro Su-
plente dos Secretários. .

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de 1990
MARISTELA ANGELICA SARTORE DONINI, pont~
n2 11.858, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-9, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com os
§§ 19. e E)2 do art. 13, da Lei n2 8.112, de 1990, a no
meação de VALMIRA ANFRíSIO PINTO para exer
cer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 19., item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9. 205, de 28 de junho de
1990, e o art. GJl. da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item
11, ,da Lei nl! 8.112, citada, ANA PAULA SOBREIRA
GOlS para exercer, no Gabinete do Primeiro Su
plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo art. 3l! do Ato da Mesa n9. 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do art. 19.
do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n9. 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.1'12, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
92 , item 11, da Lei n2 8.112, citada ELlZABETH
CARRIÃO GUIMARÃES para exerc~r, no Gabine
te do Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa n9. 31, de 29
de fevereiro de 1996, combinado com o parágrafo
único do art. 12 do Ato da Mesa nQ 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de



23622 Terça-feira 25 DIÁRIO DA cAMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999
,

1990, e' o art. 6.2 da Lei n.2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9.2, item
11, da Lei n.2 8.112, citada, LUCILANE LOPES
RIBEIRO para exercer, no Gabinete do Primeiro
Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo art. 3.2 do Ato da Mesa n.2 15, de 26
de maio de 1987, combinado com o parágrafo úni
co do art. 1.2 do Ato da Mesa n.2 1, de 24 de fevere
iro de 1999.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6.2 da Lei n.2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9.2, item
11, da Lei n.2 8.112, citada, LYDIA GIACHETTO para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente
Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n.2
31, de 29 de fevereiro de 1996, combinado com o
parágrafo único do art. 12 do Ato da Mesa n2 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 6.2 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do
art. 92 , item 11, da Lei nll. 8.112, citada, MARIA
LÚCIA RODRIGUES DE LIMA para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista,
o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa
dos, criado pelo Ato da Mesa nll. 11, de 18 de
março de 1999.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll. 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6.2 da Lei n.2 8.112, de 11 de dezembro,

de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9.2, item
11, da Lei n.2 8.112, citada, MARISTELA ANGELICA
SARTORE DONINI para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa n9. 31, de 29
de fevereiro de 1996, combinado com o parágrafo
único do art. 12 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1-990, observado o disposto no art. 38 da Lei n.2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar JESUS BAZíLlO TEIXEIRA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Agente de Segurança Legislativa, Padrão 30,
ponto n.2 2077, 2.2substituto do Chefe da Seção de
Policiamento do Anexo IV, FC-5, da Coordenação
de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, em
seus impedimentos eventúais, a partir de 1.2 de julho
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 11 de agosto de
1998. - Michel Temer, Presidente.

Republicado por ter saído com incorreção no
OCO de 16-12-99.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei n.2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar MYRIAM DE FÁTIMA MELLO, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo _
atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão 45, ponto
n.2 4103, 2ii substituta da Diretora, FC-7, da Coorde
nação de Revisão e Redação de Debates, do De
partamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 8 de de
zembro do corrente ano.

Departamento de Pessoal, 15 de dezembro
1998. - Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

Republicado por ter saído com incorreção no
OCO de 16-12-98.
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PORTARIAS

PORTARIA N2 040/99

o Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Inter
no, combinado com o inciso 11 do art. 12 do Ato da
Mesa n2 205, de 1990, resolve:

Credenciar o Senhor Walter Luiz de Oliveira Filip
petti como Representante da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e EquipamentoslABIMAQ.

.Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

PORTARIA NSI 041/99

O Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, com
binado com o inciso 11 do art. 12 do Ato da Mesa nSl

205, de 1990, resolve:

Credenciar o Senhor Renato Alves dos Santos
como Representante da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo/FIESP.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

PORTARIA NSI 042/99

O Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Inter
no, combinado com o inciso 11 do art. 12 do Ato da
Mesa n2 205, de 1990, resolve:

Credenciar o Senhor Saulo Porto como Repre
sentante do Sindicato Nacional das Empresas Distri-

buidoras de Combustíveis e de Lubrifican
tes/SINDICOM.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1999.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Óeputado LUIZ PIAUHYLlNO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nSl13/99

Em 24-5-99
Ao Deputado NELSON PROENÇA

Projeto de Lei n2 2.701/97 - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispõe sobre o Serviço de Televisão
Comunitária".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

O Deputado ALCEU COLLAHES, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, fez a
seguinte:

Redistribuição nSl2/99

Em 24-5-99
Ao Deputado EDUARDO JORGE

Projeto de Lei n2 70/99 - do Sr. Airton Dipp 
que "revoga a Lei n2 9.783, de 28 de janeiro de
1999". (Apensado o PL n2 319/99)

Sala da Comissão, 24 de maio de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.
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Cleuber Carneiro •••......•.••••. PFL
Custódio Mattos •••.••••.•...•..•. PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira •............•....• PPB
Eduardo Barbosa .........•...••.• PSDB
Eliseu Resende •••••..........••• PFL
Fernando Diniz ...•......•....... PMDB
Gilmar Machado •.•.••••.•.•...... PT
Glycon Terra Pinto ••...••...••.• PMDB
Hélio Costa .....•••.•..••....•.. PMDB
Herculano Anghinetti ....••.....• PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins ...............•... PFL
João Fass-arella ..........•.....• PT
João Magalhães •..•...•.•........ PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella .••••••..•...•••••.. PFL
Lincoln Portela PST
Márcio Reinaldo Moreira.~ PPB
Marcos Lima ••.•.........•••••••• PMDB
Maria do Carmo Lara .•........... PT
Maria Elvira •..•.........•••••.• PMDB
Mário de Oliveira ..............• PMDB
Narcio Rodrigues ............•... PSDB
Nilmário Miranda .............•••PT
Odelmo Leão ........•.•••..•..... PPB
Olin~io Pires ..............•••.• PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado .....•.•...•....... PT
Philemon Rodrigues ..........•... PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant •..........•.•••••. PSDB
Romel Anizio .•..•......•........ PPB
Romeu Queiroz ..•................ PSDB
Ronaldo Vasconcellos .....••..... PL
Saraiva Felipe .........•........ PMDB
Sérgio Miranda PCdoB

Silas Brasileiro .•••,." ••••., •••.. PMDB
Virgílio Guimarães •..••..••.•... PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos ..•.••......•.••.• PSDB
Feu Rosa ...............•........ PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias ..•...•.••.••.. PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente .....•.......•.•.. PSDB
Max Mauro ••••.•••...........•••• PTB
Nilton Baiano •...........•...... PPB
Ricardo Ferraço ........••..••••• PSDB
Rita Camata ..•......••........•. PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .........•••••.•. PPB
Aldir Cabral ..•••••.••.......... PFL
Alexandre Santos ........•....... PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia .•••.•..•. PT
Arolde de Oliveira •............. PFL
Ayrton Xerêz : •......•..• PSDB
Bispo Rodrigues ...•.••••••...•.. PL
Carlos santana ....•.•..••.....•. PT
Celso Jacob .•....•.............. PDT
Coronel Garcia ....•............. PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno ........••............ PSDB
Eber Silva................••...• PDT
Eduardo Paes ...........•.••..•.. PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves ••••••••••••.• PTB
Iédio Rosa ....................•. PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali ••••..••.....••.• PCdoB
João Mendes ...................•. PMDB
João Sampaio •................•.. PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro ...•........••.... PFL
Luís Eduardo .•................•. PSDB
Luiz Ribeiro .•................•. PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio .............•••..... PT
Mareio Fortes •...•.............. PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Mi 1ton Temer ..•.•••.••••••...•.• PT
Miro Teixeira •.................• PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida ...........•.... PPB
Paulo Feijó PSDB



Rica~do Maranhão ....•..•••...••. PSB
Roberto Jefferson •••....•..•..•. PTB
Rodrigo Maia .......•..........•. PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim.•...............••. PPB
Vivaldo Barbosa .......•......... PDT
Wanderley Martins .....•••.•.•..• PDT

são Paulo
Alberto Goldman .......•......... PSDB
Alberto Mourão ......•.....•••... PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante .•............ PT
Aloysio Nunes Ferreira ..••••••.. PSDB
André Benassi ..••...........•••. PSDB
Angela Guadagnin .....•••....••.. PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir .•...••........... PSDB
Antonio Palocci ..•..•..•.•••.... PT
Arlindo Chinaglia .............•. PT
Arnaldo Faria de Sá•.......•.•.. PPB
Arnaldo Madeira ....•............ PSDB
Ary Kara ••.....••......•..•.•.•. PPB
Bispo WandervaL .....•••.....••• PL
Celso Giglio .•..•...........•... PTB
Celso Russomanno ••...•••••...••. PPB
Corauci Sobrinho •...••.••....••. PFL
Cunha Bueno •....•......•....•.•. PPB
De Velasco .••.•.•.......•..•.••. PST
Delfim Netto : .."PPB
Dr. Hélio ..•.........•......••.. PDT
Duilio Pisaneschi ..••...•.•••... PTB
Edinho Araúj o ..•.....••••....... PMDB
Eduardo Jorge •........•.•....... PT
Emerson Kapaz PSDB
Evilásio Farias ..••..•.••..••••. PSB
Fernando Zuppo .....•............ PDT
Franco Montoro •................. PSDB
Gilberto Kassab .•.•..••••..•••.. PFL
Iara Bernardi ..•.....•••........ PT
Jair Meneguelli. ..•.•....••••..• PT
João Herrmann Neto...........•.. PPS
João Paulo ••...•••....•.••..••.• PT
Jorge Tadeu Mudalen••...••.....• PMDB
José de Abreu ..••.•..••••..•.••• PSDB
José Dirceu ..••••...••.....••... PT
José Genoíno PT
José Machado •....•.•......••.... PT
José Roberto Batochio ...••.•.••• PDT
Julio Semeghini .•............•.. PSDB
Lamartine Posella .••••.•.•....•. PMDB
Luiz Antonio Fleury....•..••...• PTB
Luiza Erundina ••...••....•••.••• PSB
Maluly Netto •......••.....••.•.. PFL
Marcelo Barbieri ........•.•..... PMDB
Marcos Cintra PL

Medeiros .•.••••.••......•..•...• PFL
Michel Temer ..•...••.••....•.... PMDB
Mi 1ton Mont i .........•..•....... PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima ...........•......... PFL
Paulo Kobayashi ....•...••...•.•. PSDB
Paulo Lima ..•...........•.....•. PMDB
Professor Luízinho ...•.......... PT
Ricardo Berzoini .......•......•. PT
Ricardo Izar ..................•. PPB
Robson Tuma ...........•.......•. PFL
Rubens Furlan••....•....•..•..•. PFL
Salvador Zimbaldi ••....•..•..... PSDB
Sampaio Dória .•.....••.......... PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes •••.........••.....•. PPB
Valdemar Costa Neto .•••••...•.•. PL
Wagner Salustiano ....•...•....•• PPB
xico Graziano .......•........... PSDB
Zé índio ....•................... PMDB
Zulaiê Cobra .......•.....•...••. PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro .....•.......... PFL
Lino Ross i .••••...•....••...••.• PSDB
Murilo Domingos .•.•...••....•.•. PTB
Osvaldo Sobrinho •••.. ~ •.....•... PTB
Pedro Henry••......•••...•••...• PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra ....•........••..... PMDB
Wilson Santos ...•.•...••.......• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela .•....••••.•••.... PT
Maria Abadia ......•........•.... PSDB
Pastor Jorge ..........•......... PMDB
Paulo Octávio ..•.••....••.....•• PFL
Pedro Celso ..•••....•...•....... PT
Ricardo Noronha .. ~ •............. PMDB

Goiás
Barbosa Neto ............•..•..•. PMDB
Euler Morais ••..•......•.•.••.•• PMDB
Geovan Freitas .•••.••••.••••.••• PMDB
Jovair Arantes ••..•.••...••...••. PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan .••...•....••...•... PSDB
Lúcia Vânia ••...•.•..••..•••...• PSDB
Luiz Bittencourt .......•........ PMDB
Nair Xavier Lobo .•...••••..••••• PMDB
Norberto Teixeira ....••..•.•••.• PMDB
Pedro Canedo ..•...••••..••..•••. PSDB
Pedro Chaves ..•..•.....•....•••. PMDB
Pedro Wilson ...•..•••...••...... PT
Roberto Balestra PPB



Ronaldo Ca iado ..•.••.........••. PFL
Vi 1ma r Rocha ......•............. PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal r1 ilho ....•.....•......... PMDB
Mar1sa Serrano PSDB
Nelson Trad......•.............. PTB
Pedro Pedrossian .........••...•. PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion ....•......•..... PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Basilio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico .....•.......... PPB
Dr. Rosinha ••.•••..••.•••..••.•. PT
Flávio Arns .•................... PSDB
Gustavo Fruet. PMDB
Hermes Parcianell0 ....•.•.....•. PMDB
Iris Simões .•.•.•.•••••.•....... PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez •••••....••. PTB
José Janene •..•.••.•..•......••. PPB
Luciano Pizzatto .•........•..... PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto •.•.........•.. PMDB
Nelson Meurer PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho••••...•••.......• PPB
Osmar Serraglio•.•..........•... PMDB
Padre Roque •..................•. PT
Ricardo Barros ••••...•.••••••••• PPB
Rubens Bueno ...••......••..•.••. PPS
Santos Filho ..••••.....•••.••... PFL
Valdomiro Meger •••.............. PFL
Werner Wanderer •.......•........ PFL

Santa catarina
Antônio Carlos Konder Reis .••.•. PFL
Carlito Merss .••••.••••••••••••• PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino••.....•••.....•.. PMDB
Fernando Coruja •••.•.•.••••••..• PDT
Gervásio Silva.....•.•.........• PFL
Hugo Biehl ••••••••.••••••••.•••. PPB
João Matos •••.••••.••••••••••••• PMDB
João Pizzolatti ••...•.•......••• PPB
José Carlos Vieira .•.•••••.••••• PFL
Luci Choinacki ••.•...••••••..••• PT
Pedro Bittencourt PFL

Rai.mundo Colombo PFL
Renato Vianna ...........•....•.. PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augus to Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Séhirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi .................•. PT
Fernando Marroni .....•.......... PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto .............•... PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker ..•............... PPB
Luis Carlos Heinze .......•..•..• PPB
Lui z Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho ...••.....•. PMDB
Nelson Marchezan............•... PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi. ...............• PMDB
Paulo José Gouvêa ........•.....• PST
Paulo Paim......•........•..•••• PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst ................••..• PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt ..............•... PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius •.•...•.••...•.••.•. PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Secretário: Moizes Lobo éfa Cunha

E pOLíTICA RURAL
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981.

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
111 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,211 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
31! Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL) COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Titulares Suplentes Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)

PFL
Abelardo Lupion Betinho Rosado 11! Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)

Antônio Jorge Darci Coelho 21! Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
Carlos Melles Gervásio Silva 31! Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
Cleuber Carneira Joaquim Francisco Titulares Suplentes
Francisco Coelho José Múcio Monteiro PFL
Jaime Fernandes José Rocha Arolde de Oliveira Adauto Pereira
Joel de Hollanda Marcondes Gadelha Cesar Bandeira Elton Rohnelt
Paulo Braga Reginaldo Germano Corauci Sobrinho Francisco Coelho
Roberto Pessoa Werner Wanderer José Mendonça Bezerra Gerson Grabielli
Ronaldo Caiado Zezé Perrella José Rocha José Melo
Zila Bezerra 1 vaga Luiz Moreira Medeiros

PMDB Maluly Netto Ney Lopes
Adauto Pereira (PFL) Alberto Fraga Paulo Marinho Paulderney Avelino
Carlos Dunga Edinho Araujo Santos Filho Paulo Magalhães
Confúcio Moura Igor Avelino Silas Câmara Paulo OCtávio
Marcelo Castro Milton Monti Vic Pires Franco Sérgio Barcellos
Moacir Micheletto Pinheiro Landim PMDB
Nelson Meurer (PPB) 5 vagas Francistônio Pinto Gastão Vieira
Silas Brasileiro José Priante Giovan Freitas
Themfstocles Sampaio Lamartine Posella Luiz Bittencourt
Waldemir Moka Marçal Filho Mendes Ribeiro Filho
Wilson Santos Marcelo Barbieri Ricardo Noronha

PSDB Mattos Nascimento 5 vagas
Anivaldo Vale B.Sá Nelson Proença
Carlos Batata Chiquinho Feitosa Pastor Jorge
Danilo de Castro Julio Semeghini Pedro Irujo
Luis Carlos Heinze (PPB) Lidia Quinan Pinheiro Landim
Odflio Balbinotti Luiz Ribeiro PSDB
Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho Alberto Goldman Átila Lira
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashi José de Abreu João Almeida
Sérgio Reis Rubens Bueno (PPS) Julio Semeghini Lino Rossi
Xico Graziano Sérgio Carvalho Luiz Piauhylino Rafael Guerra

PT Luiz Ribeiro Roberto Rocha
Adão Pretto José Pimentel Narcio Rodrigues Romeu Queiroz
Geraldo Simões Marcos Afonso Pedro Canedo 3 vagas
João Grandão Padre Roque Salvador Zimbaldi
Luci Choinacki Paulo Rocha Sampaio Dória
Nilson Mourão Valdeci Oliveira PT
Valdir Ganzer Wellington Dias Almeida de Jesus (PL) Angela Guadagnin

PPB Babá Antonio Pallocci
Almir Sá Aldo Rebelo (PCdoB) Nelson Pellegrino Esther Grossi
Augusto Nardes Fetter Júnior Padre Roque Fernando Marroni
Dilceu Sperafico João Tota Walter Pinheiro Paulo Delgado
Hugo Biehl Jonival Lucas Junior 1 vaga Pedro Wilson
Roberto Balestra Pastor Marildo PPB

PTB Antonio Joaquim Araújo AryKala
Helenildo Ribeiro (PSDB) Félix Mendonça Augusto Franco (PSDB) Gerson Peres
Nelson Marquezelli Murilo Domingos Ricardo Barros José Janene
Nilton Capixaba Osvaldo Sobrinho Robério Araújo Paulo de Almeida

PDT Yvonilton Gonçalves 1 vaga
Giovanni Queiroz Agnaldo Muniz
Pompeo de Mattos Coriolano Sales PTB
Sérgio Barros Enivaldo Ribeiro (PPB) IrisSimões Albérico Cordeiro

Bloco PSB, PCdoB José Carlos Martinez Magno Malta
Carlos Cury Clementino Coelho Lino Rossi (PSDB) Walfrido Mares Guia
Romel Anizio (PPB) Sérgio Guerra PDT

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL Agnaldo Muniz Luiz Salomão
João Caldas Eujácio Simões Dr. Hélio Vivaldo Barbosa
Luiz Dantas Marcos de Jesus Eurfpedes Miranda 1 vaga



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Uncoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Benedito Dias
Darci Coelho Claudio Cajado
Eduardo Paes Corauci Sobrinho
Jaime Martins Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia José Ronaldo
Moreira Ferreira Luis Barbosa
Ney Lopes Maluly Netto
Paulo Magalhães Paulo Marinho
Ricardo Fiuza Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Cezar Schirmer Antônio do Valle
Freire Júnior Cleonâncio Fonseca
Geovan Freitas Fernando Diniz
IOOio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves
Mendes Ribeiro Filho Pedro Irujo
Nair Xavier Lobo Pedro Novais
Osmar Seraglio Themístocles Sampaio
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Anivaldo Vale
André Benassi Bonifácio de Andrada
Jutahy Júnior Franco Montoro
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo DOOa Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB

Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel VadãoGomes

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Suplentes

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Fernando Coruja

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Antonio Feijão
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

Pompeo de Mattos
2 vagas

Fernando Gonçalves
Nélson Marquezelli

1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues

PT

PTB

PDT

PPB

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Fernando Zuppo

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

Regis Cavalcante (PPS)

PFL

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
2 vagas

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6922 a 318-6925

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Bloco PSB, PCdoS
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos
Secretário: Arenílton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

Femando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB
José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Caio Riela
Luiz Antonio Fléury
Mussa Demes (PFL)

Sérgio Miranda
1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão
Luiz Erundina



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

POT
João Sampaio Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
1 vaga(s) Remi Trinta

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
1 vagas Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Oino Fernandes Carlos Mosconi
Or. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Albérico Cordeiro

Suplentes

Oe Velasco

Fax: 318-2170

André Benassi
Antonio Kandir
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Xico Graziano

Antonio Cambraia
Armando Monteiro

Edison Andrino
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

PT

PSOB

PMOB

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1g Vice-Presidente: José Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
32 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSOB)
Titulares

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

P$OB
Badu P.icanço Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbcfsa Oanilo de Castro
Fátima Pelaes Fernando Gabeira (PV)
FlávioArns 2 vagas
Sebastião Madeira

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro Ivan Paixão (PPS)

POT
Neuton Lima EberSilva

Suplentes

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
Titulares

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Silas Câmara
Vilmar Rocha

PMOB
Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
4 vagas

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PPB

PTB

POT

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Oipp



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSOB) João Caldas

PPS

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho' . Givaldo"Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
211 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Suplentes

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Linceln Portela (PST)
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Caio Riela
íris Simões

PFL

PTB

PPB
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

PMOB

PT

PSOB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Basílio Villani (PSOB)
Félix Mendonça

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Fétter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão
Zé índio

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

POT
Coriolano Sales Neuton Lima
Luiz Salomão Olimpio Pires

Bloco PSB, pedoB
Evilásio Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Marcos Cintra Luciano Bivar
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Titulares

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
211 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
311 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Gilrnar Machado
Iara Bernardi

Professor Luizinho

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Celso Jacob

Alberto Mourão
Germano Rigotto

Glycon Terra Pinto
Osmar Seraglio

1 vaga

Djalma Paes
Vanessa Grazziotin

José Carlos Martinez

Fernando Gabeira (PV)

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Wagner Salustiano

Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes

Feu Rosa
Raimundo Gomes deMatos

Sérgio Reis
PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB, PCdoB

PFL

EberSilva

Eduardo Seabra (PTB)

Celcita Pinheiro
José Melo
Luís Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

Esther Grossi
Fernando Marron;
Pedro Wilson

Walfrido Mares Guia

Agnelo Queiroz
Evandro Milhomen

Eurico Miranda
Jonival Lucas
Oliveira Filho

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Ademir Lucas
Átila Lira
FlávioAms
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares



JalrO'Azi José carlos Coutinho PPB
Pauderney Avelino Lael Varella José Janene NUton Baiano
Rubens Furlan Urslclno QueTroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros

PMDB VadãoGornes Yvonilton Gonçalves

Fernando Dinlz Albérico Filho PTB
Hélio Costa Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

João Colaço 3 vagas 'PDT
João Magalhães Ollmpio Pires 1 vaga
Osvaldo Reis Bloco PSB, pedoB

PSDB
Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Ayrton Xerêz LuIs Eduardo Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eliseu Moura (PPB) Mário Negromonte Ivanlo Guerra (PFL) Marcos Cintra
João Almeida Zenaldo Coutinho
João Leão 2 vagas Secretário(a): Valda D. S.Lobo
Romel Felj6 Local: Anexo li, Sala T-56 _ Reunião: 4l1s feiras

PT Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137
Gilmar Machado Adão Pretto

COMISSÃO DE SEGURIDADEJoão Coser Antonio C. Blscala
João Paulo Avenzoar Arruda SOCIAL E FAMíliA

PPB
Delfim Netto Cunha Bueno Presidente: Alceu Collares (PDT)
Márcio R. Moreira Nel80n Meurer 111 Vice-Presidente: Enio Baccl (PDT)
Simão Sessim Pedro Corrêa 211 Vlçe-Presldente: Laura Carneiro (PFL)

PTB 311 Vice·Presidente: Eduarclo Barbosa (PSDB)
Max Mauro Regls Cavalcante (PPS) TItulares Suplentes

PDT PFL
Serafim Venzon Fernando Zuppo Airton Roveda Celcita Pinheiro

Almerlnda de Carvalho Cleuber Carneiro
Bloco PSB, PedoB Armando Abmo (PMDB) Costa Ferreira

Luiz Fernando (PPB) 1vaga Benedito Dias Ivanio Guerra
Bloco PL, PST, PMN, PSD, P8L José Carlos Coutinho José Mendonça Bezerra

Valdemar Costa Neto Pastor Valdecl Laura Carneiro Ronaldo Caiado

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro lavoisier Maia Rubens Furlan
Marcondes Gadelha Wilson Braga

Local: Anexo 11, Sala Marcos de Jesus (PST) 2 vagas
Telefones: 318·6888/6887 .Fax: 318·2176 Urslclno Queiroz

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA PMOB
Darclslo Perondl João Matos

Presidente: Gilberto Kassab (PFL) Euler Morais Laire Rosado
111 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB) Jorge Alberto Lamartine Posella
211 Vice-Presidente: José Janene (PPB) Jorge Costa Marcelo Castro

311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) OsmAnlo Pereira Waldemir Moka
Rita Camata 3 vagas

Titulares 8uplentel
saraiva Felipe
Teté Bezerra

PFL PSOB
Airton Dipp (POT) Airton Roveda Carlos Mosconi Arnon Bezerra
Gervásio Silva ElIseu Resende Eduardo Barbosa Custódio Mattos
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues Lldla Qulnan Jovair Arantes
Pedro Bittencourt Paulo Uma Ll1cla Vânia Jutahy Junior
Pedro Pedrossian SlIasCAmara Rafael Guerra Pedro Canedo
PMDB Raimundo Gomes de Matos Rommel Felj6
Alceste Almeida EdlnhoBez Sérgio Carvalho Saulo Pedrosa
Anlbal Gomes Flávio Derzi Vicente Caropre80 1 vaga
Marcos Lima Mattol Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rlque PT
Zé Gomes da Rocha 1 vaga Ângela Guadagnln Jair Meneguelli

PSDB Antonio Paloccl João Fassarella
Antonio Feijão Sebastllo Madeira Dr. ROlinha Márcio Matos
B.Sá Sérgio ReIs Eduardo Jorge Maria do Carmo Lara
Juquinha Vergfllo Gulmarln (PT) Henrique Fontana Paulo Paim
Nicias Ribeiro 2vagaa PPB
Paulo Feijó Alolone Athayde Antonio Joaquim Araújo

PT Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Arlindo Chinaglla luiz Sérgio José Llnhares Iberê Ferreira
Fernando Ferro Romel Anlzlo (PPB) NIIton Baiano Oliveira Filho
1 vaga Walter Pinheiro Pastor Aml'lrlldo Pedro Corrêa



PTN

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

JairoAzi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Besende
19or Avelino (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Raimundo Colombo
1 vaga

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral FrancistOnio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto Múcio Sá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSOB
Aloízio Santos BasílioVillani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luís Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feijó
Ricarte de Freitas Vittorio Medioli
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

PT
Carlos Santana Almeida <le Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
JoãoTota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Carlos Cury
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Ouilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Neuton Lima Giovanni Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

Bloco PSB, PCdoB
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSCB, PSL
Eujácio Simões De Velasco

PPS

PV

COMJSSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1li Vice-Presidente: Raimundo Colombo (flFL)
211 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Princesa (Pl'B)
Titulares

Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Locai: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

José Borba (PMDB)

1 vaga

cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Fax: 318-2156

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

POT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

PPS

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
211 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Alceu Collares
Enio Bacci;

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Ivan Paixãó
Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomiro Meger Rodrigo Maia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMOB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Osvaldo Biolchi
Ricardo Noronha Pinheiro Landim
Vanessa Grazziotin (PectoB) 2 vagas
zaire Rezende

PSOB
Alexandre Santos Arthur Virgílio
Jovair Arantes Fátima Pelaes
Luciano Castro José Militão
Marcus Vicente Lúcia Vânia
Pedro Henry Mareio Fortes

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa JoãoTota

PTB
Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Magno Malta
Renildo Leal



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TitularesSuplentes

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen Clementino Coelho

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Elcione Barbalho Alceste Almeida
Freire Júnior Confúcio Moura
Jorge Costa 3 vagas
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB
Anivaldo Vale Badu Picanço
João Castelo Eduardo Seabra (PTB)
Marinha Raupp Nilson Pinto
Nilton Capixaba (PTB) Pedro Henry
Sérgio Carvalho Ricarte de Freitas

PT
Babá José Pimentel
Marcos Afonso Márcio Matos
Paulo Rocha 1 vaga

PPB
Luiz Fernando Carlos Cury
Pastor Amarildo João Tota
Vanessa Grazziotln (PCdoB) Sérgio Barros (PDT)

PTB
Josué Bengtson RenildoLeal

PDT
Eurfpedes Miranda Agnaldo Muniz

2 vagas

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga

PFL

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo \I
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N9 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

PMDB
Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano José Chaves
Edison Andrino Laire Rosado
Elcione Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson Zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Arnon Bezerra Luciano Castro
Arthur Virgílio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moroni Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro Ronaldo Cezar Coelho
José Teles Vicente Arruda
Luiz C. Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulaiê Cobra

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgílio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoS) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro Zé índio
Paulo Mourão (PSDB) 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
José Carlos Elias Renildo Leal

PDT
José Thomaz Nonê (PSDB) Luiz Salomão
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB, PCdoB

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Aracely de Paula
Jorge Khoury

Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
VilmarRocha

1 vaga

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos

1 vaga

Suplentes

PFL

PMDB

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer



Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Pedro Pedrossian
Roberto Argenta

Wilson Braga
PMDB

Antonio Cambraia
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

PSDB
Alberto Goldman

Anivaldo Vale
BasílioVillani

José Militão
Manoel Salviano
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

PT
Avenzoar Arruda

Henrique Fontana
João Fassarella

Virgílio Guimarães

lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
José Thomaz Nonô
Léo Alcantara
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PSDB

PT

PPB

PTB

Osmar Serraglio
Zaire Rezende

3 vagas

André Benassi
Airton Xerêz

Feu Rosa
Jutahy Junior

Luiz Piauhylino
Nelson Otoch

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Padre Roque
Paulo Rocha

Arnaldo Faria de Sá
Edrnar Moreira

Iberê Ferreira

Celso Giglio
Chico da Princesa

Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N!i! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

PTB

PPB PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelol Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ronaldo Vasconcellos De Velasco

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSI~ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!i! 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARiNHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:

Celso Giglio
José Carlos Elias

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Luiz Salomão
1 vaga

Gustavo Fruet

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Lins
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

PDT

PFL

PMDB

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Coriolano Sales
João Sampaio

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Remi Trinta

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12

DO ARTIGO N!! 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2º DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Márcio Bittar (PPS)
Eber Silva (PDT)

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Magno Malta

Nelo Rodolfo
Nilton Baiano

Henrique Eduardo Alves
João Colaço
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Jorge
Pinheiro Landim

Antonio CarlE>s Biscaia
Femando Ferro

Anivaldo Vaie
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonõ
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vitlorio Medioli

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Fátima Pelaes
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra

Celcita Pinheiro
Elton Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Luiz Salomão

Suplentes

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Cleonâncio Fonseca
5 vagas

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PFL

PT

PTB

PDT

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Neiva Moreira

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
1 vaga

Titulares

Lino Rossi
Moroni Torgan
Pedro Canedo



Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wnaderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N!i! 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Edinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osmânio Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3 vagasd

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Fernando Coruja

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

PDT

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia

Freire Júnior
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Rita Camata
Synval Guazzellí

Átila Lira
Basílio Víllani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
Ronaldo Cezar Coelho

Coriolano Sales

'F€lrnando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

IrisSimões
Murilo Domingos

6 vagas

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

PI

PFL

PTB

PDT

PPB

PMDB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Albérico Filho
Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Neiva Moreira

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettí
José Unhares

PSDB PT
Aécio Neves Arlindo Chinaglia Padre Roque

Alberto Goldman Eduardo Jorge Teima de Souza
Antonio Carlos Pannunzio Ricardo Berzoini 2 vagas

Arnaldo Madeira Wellíngton Dias
Jutahy Junior PPB
Zulaiê Cobra Eurico Miranda Alcione Athayde

PT Herculano Anghinetti Arnaldo Faria de Sá
Gilmar Machado Hugo Biehl Jonival Lucas Junior

José Genoíno PTB
Paulo Delgado Caio Riela Iris Simões

Virgílio Guimarães Fernando Gonçalves RenildoLeal
PPB PDT

3 vagas Alceu Collares Dr. Hélio
Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga PatriotaRicardo Maranhão



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (pn
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
PFL Almerinda de Carvalho

Eduardo Paes Antônio Jorge Aracely de paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho Mauro Fecury José Lourenço
Paulo Octávio Raimundo Colombo Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Santos Rubens Furlan
Ursicino Queiroz VilmarRocha Werner Wanderer
Wilson Braga 1 vaga

PMDB Ana Catarina
Gustava Fruet Albérico Filho Armando Abílio
Milton Monti JoãoColaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro chaves Marcelo Castro
Wilson Santos

PSDB Adolfo Marinho
André Benassi José de Abreu José Teles
Anivaldo Vale Maria Abadia Juquinha
Helenildo Ribeiro Paulo Mourão Udia Quinan
João Castelo Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Max Rosenmann 2 vagas Sérgio Reis
Pedro Canedo

PT Henrique Fontana
Antonio Palocci Angela Guadagnin José Pimentel
Dr. Rosinha Jair Meneguelli Virgílio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Unhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
IrisSimõesCelso Gigllo Chico da Princesa (PSDB)

Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio João Sampaio

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra
PMDB.

Aníbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

PSDB
Nilson Pinto

Roberto Rocha
4 vagas

PT
Geraldo Magela

João Magno
Luci Choinacki
Luiz Mainardi

PPB
Luis Carlos Heinze

Oliveira Filho
Zé Índio (PMDB)

PTB
Fernando ,Gonçalves
José Carlos Martinez

PDT
Celso Jacob

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Secretário: Erles Janner Garinl
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067



Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
32 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Sérgio Miranda

Antonio Cambraia
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

1 vaga

Suplentes

João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrigo Maia

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Narcio Rodrigues
Roberto Brant
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington dias

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, I)SL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio

1 vaga

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

alberico Cordeiro
Duilio Pisaneschi

Ben-Hur Ferreira
Iara Bemardi

João Coser
Professor Luizinho

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Aloysio Nunes Ferreira
André Senassi

Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes
Roberto Brant

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

PFL
Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Rubem Medina
Zezé Perrella

PMOB
Antõnio Cambraia
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Pedro Novais

PSOB
Aloízio Santos
Custódio Mattos
Luiz Carlos Hauly
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Veda Crusius

PT
Carlito Merss
Femando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

PPB
Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

PTB
Félix Mendo,:!ça
Murilo Domingos

POT
Luiz Salomãos



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL NSl 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
1Q Vice-Presidente: Themrstocles sampaio (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3Q Vice-Presidente: ElIseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITÚCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO liDO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1Q Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
~ Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3Q Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO Paulo Braga João Ribeiro

DESTINADA A APURAR·o DESPERDíCIO DE
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS Carlos Dunga Philemon Rodrigues

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Bórba Wilson Santos

PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE PSOB
CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO, Udia Quinan Jovair Arantes

RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE, Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PT
ALIMENTOS ESTOCADOS. Adão Pretto 2 vagas

Aloizio Mercadante
Proposição: RCP 0010/95 Autor:.Marilu Guimarães e outros PPB
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL) Alcione Athayde Augusto Nardes
111 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB) Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio
211 Vice-Presidente: PTB
311 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB) Caio Riela Nelson Marquezelli

Titulares

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira

PFL
Suplentes

Airton Roveda
Elton Rohnelt

POT
Olímpio Pires
Bloco (PSB, PedoS)
Agnelo Queiroz
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

1 vaga

1 vaga



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDiêNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAME~TOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS.MULTILATERAIS •.,

...... ~~a- ___._.,._ .._--~ '.,

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85-7365-D62-1

R$1.65

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

•
aBIOEJ__ •

PRlKE5SII!&iUIo
EIEGUfOOl •

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64n,7271.
InformaçOes: Coor'Jenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

. .
~

ISBN: 85-7365~57-5

R$ 2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

ISBN: 85-7365~58-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7J65.G43-5

R$ 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-736~29-X (v.l)
85-736~30-3 (v.2)

R$18,92

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telekmes: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 312 PÁGINAS


