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tados José Roberto Batochio e Fernando Coruja de Economia, Indústria e Comércio, solicitando a
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são Especial destinada a analisar à PEC nll Presidente em exercCcio da Comissão de Educa-
407-G/96................................................................ 27164 ção, Cultura e Desporto, comunicando a aprova-
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n!l407-G/96. 27164 N!l 83/00 _ Da Senhora Deputada Mariza
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Herrmann Neto, Uder do PPS, indicando os Depu- de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
tados que relaciona para integrarem o quadro de a aprovação do PL n!! 2.084/99. 27167
Vice-LIderes do PPS. 27164 Nll 85/00 _ Do Senhor Deputado Gilmar

N!! 191/00 - Do Senhor Deputado João Machado, Presidente em exercfcio da Comissão
Herrmann Neto, Uder do PPS, comunicando que de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
o Deputado Márcio Bittar não integrará as Comis- a aprovação do PL nIl 2.206/99. 27168
sões relacionadas.................................................. 27164 Nll 86/00 _ Da Senhora Deputada Mariza

Nll 210/00 - Do Senhor Deputado João Serrano, Presidente em exercfcio da Comissão
Herrmann Neto, Lider do PPS, indicando os de Educação, Cultura e Desporto, comunicando
Deputados Emerson Kapaz e Rubens Bueno a aprovação do PL n!! 2.217/99. 27168
para integrarem a Comissão Especial destinada Nll 57/00 _ Do Senhor Deputado Manoel
a apreciar e proferir parecer ao PL n!! 203/91........ 27165 Castro, Presidente da Comunicação de Finanças

N1l152100 - Da Senhora Deputada Vanes- e Tributação, comunicando o reexame do despa-
sa Grazziotin, Primeiro Vice-Presidente da Co- cho de redistribuição do PL nº 404/99..... 27168
missão da Amazônia e de Desenvolvimento Re- Nll 75/00 _ Do Senhor Deputado Manoel
gional, comunicando que a referida Comissão Castro, Presidente da Comissão de Finanças e
apreciou o PL nll 4.290/98. 27165 Tributação. comunicandO' que a referida Comis-
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sa Grazziotin, Primeiro Vice-Presidente da Co- Nll 74/00 - Do Senhor Deputado Cleuber
missão da Amazônia e de Desenvolvimento' Re- Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida-
gional, comunicando que a referida Comissão de Social e Família, comunicando que a referida
apreciou o PL nll l.484/99. 27165 Comissão apreciou o PL nº 2.690-A/97................. 27169

NlI 316/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Nll 30/00 - Do Senhor Deputado Barbosa
Cézar Coelho, Presidente da Comissão de Cons- Neto, Presidente da Comissão de Viação e
tituição e Justiça e de Redação, encaminhando o Transportes, comunicando que a referida Comis-
PL nll 113/99, apreciado pela referida Comissão... 27165 são aprovou o PL nll 1.728/99. 27169

Nll 117/00 - Do Senhor Deputado Enio Nll 31/00 - Do Senhor Deputado Barbosa
Bacci, Presidente da Comissão de Economia, Neto, Presidente da Comissão de Viação e
Indústria e Comércio, solicitando à revisão do Transportes, comunicando que a referida Comis-
despacho concedido ao PL nll 2.300/00. 27166 são aprovou o PL nll 2.102199. 27169
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despacho concedido ao PL nll l.812199. 27166 parecer ao PL n272199.......................................... 27169
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- Do Senhor Deputado Alberto Fraga, re·
querendo a apensação do PL n!l 2.858/99 ao PL
n!! 2.751/00 .

- Do Senhor Deputado Celso Jacob, solici-
tando a retirada do PL nl! 1.068/99 .

- Do Senhor Deputado Clementino Coelho,
requerendo a prorrogação dos trabalhos do Gru
po de Trabalho destinado a Tratar da Transposi
ção de Águas do Rio São Francisco e Revitaliza
ção do seu Curso, bem como apresentar propos
tas ao Orçamento que viabilizem estas Ações......

- Do Senhor Deputado Coriolando Sales,
solicitando a retirada do PL n!l 1.950/99 ..

- Do Senhor Deputado Damião Feliciano,
requerendo a constituição de Comissão Especial
destinada a examinar o Sistema Presidencialista
de Governo .

- Do Senhor Deputado Geraldo Magela,
requerendo a tramitação conjunta das proposi-
ções que relaciona ..

- Da Senhora Deputada, Marina Raupp,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei Complementar nl!s 20 e 33, de 1999 ..

- Do Senhor Deputado Mauro Benevides,
solicitando a desapensação do PL nl! 2.760/00 do
PL nl! 1.825/91 .

- Do Senhor Deputado Paulo Paim, reque
rendo a retirada de tramitação do PL nl! 4.701/98.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nl! 243,
de 2000 (Do Sr. Pedro Canedo e Outros) - Acres
centa o art. 243-A ao Trtulo IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do BrasiL ..

Proposta de Emenda à Constituição n!l 245,
de 2000 (Do Sr. Gessivaldo Isafas e Outros) - Dá
nova redação aos arts. 206 e 208 da Constituição
Federal, que tratam do ensino superior em esta-
belecimentos públicos .

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n!! 3.012, de 2000 (Do Sr.
Marçal Filho) - Altera dispositivo da Lei n!! 8.436,
de 25 de junho de 1992, modificada pela Lei
nl! 9.288, de 11! de julho de 1996, que institucio
naliza o Programa de Crédito Educativo para es-
tudantes carentes ..

Projeto de Lei nl! 3.014, de 2000 (Do Sr.
Nilton Baiano) - Cria incentivo fiscal, na área do
Imposto sobre a Renda, para a contratação de
jovens carentes .
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Projeto de 'Lei nl! 3.016, de 2000 (Do Sr.
Antônio Carlos Pannunzio) - Dispõe sobre ore·
gistro de transações de acesso a redes de com·
putadores destinados ao uso público, inclusive a
Internet. ..

Projeto de Lei n!l 3.018, de 2000 (Da Sra.
Rita Camata) - Dispõe sobre o pagamento de ro
yalties ou compensação financeira pela produção
de petróleo e gás natural na plataforma continen-
tal. .

Projeto de Lei nll 3.020, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Modifica o § 1!l do art. 18
da Lei n!! 8.213, de 24 de julho de 1991, que pro
longa o benefício do auxrtio-acidente ao empre-
gado doméstico ..

Projeto de Lei n!l 3.022, de 2000 (Do Sr.
Eduardo Barbosa) - Altera a Lei nl! 8.112, de 11
de dezembro de 1990 .

Projeto de Lei nl! 3.049, de 2000 (Do Sr.
José Pimentel e Outros) - Dispõe sobre a con
cessão do benefício do Seguro-Desemprego a
pescadores artesanais durante os perfodos de
defeso .

Projeto de Lei nl! 3.051, de 2000 (Do Sr.
Werner Wanderer) - Determina a preferência a
sistemas e programas abertos na aquisição e
uso de programas de computadores pelos ór-
gãos da Administração Pública Federal. ..

Projeto de Lei nl! 3.052, de 2000 (Do Sr.
Luiz Bittencourt) - Dispõe sobre o Programa de
Crédito Educativo e dá outras providências .

Projeto de Lei n!! 3.054, de 2000 (Dos Srs.
Milton Temer e José Genofno) - Dispõe sobre a
revogação da Lei de Segurança Nacional. .

Projeto de Lei nl! 3.055, de 2000 (Do Sr.
Bispo Wanderval) - Altera a Lei nl! 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores ..

Projeto de Lei nl! 3.057, de 2000 (Do Sr.
Bispo Wanderval) - Inclui § 21! no art. 41, da Lei
nl! 6.766, de 19 de dezembro de 1979, numeran
do-se como parágrafo 1I! o atual parágrafo único..

Projeto de Lei nl! 3.058, de 2000 (Do Sr.
Bispo Wanderval) - Altera os arts. 29 e 55 da Lei
nl! 8.213, de 24 de julho de 1991, dispondo sobre
a forma de cálculo dos beneffcios da Previdência
Social, bem como permite o recolhimento de con
tribuições relativas a perfodos anteriores à filiação
junto ao Regime Geral de Previdência Social.........

Projeto de Lei nl! 3.060, de 2000 (Do Sr.
Darcfsio Perondi) - Obriga que o número do lote
seja impresso nas notas fiscais de venda de me-
dicamentos .

27200

27201

27204

27206

27207

27211

27211

27214

27216

27217

27228

27232



27254

27255

27256

27246

27257

27264

27261

27260

27260

Projeto de Lei nll 3.078, de 2000 (Do Sr. Jor
ge Costa) - Dispõe sobre a coleta de amostras de
materiais orgânicos para identificação individual
pelo isolamento do DNA, sem ofender ou violar
dispositivos isentos no art. 51! da Constituição Fe
deral, disciplina procedimentos para a realização
de testes de DNA e dá outras providências ..

Projeto de Lei n2 3.079, de 2000 (Do Sr.
Almir Sá) - Dispõe sobre a concessão do segu
ro-desemprego aos assentados em terras da
União, no períod~de entressafra .

Projeto de Lei nll 3.080, de 2000 (Do Sr.
Serafim Venzon) - Altera a Lei nl! 6.932, de 7 de
julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do
médico residente e dá outras providências .

Projeto de Lei nl! 3.081, de 2000 (Do Sr.
Paulo Mourão) - Dispõe sobre a competência
para identificar e demarcar as terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos qui
lombos, para outorgar os respectivos títulos, e dá
outras providências ..

Projeto de Lei n2 3.082, de 2000 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) Dispõe sobre a veicula
ção de informações turísticas em material didáti-
co-escolar e dá outras providências .

Projeto de Lei n2 3.083, de 2000 (Do Sr.
Bispo Rodrigues) - Dispõe sobre o florestamento
das faixas de domfnio das rodovias federais. ........ 27258

Projeto de Lei nl! 3.084, de 2000 (Do Sr.
Valdemar Costa Neto) - Torna obrigatória a im-
pressão ou o carimbo na embalagem dos medi·
camentos do nome ou código do distribuidor e do
estabelecimento de venda .

Projeto de Lei nl! 3.085, de 2000 (Do Sr.
Roberto Pessoa) - Acrescenta artigo à Lei nl!
9.472, de 6 de julho de 1997, que obriga as pres
tadoras de serviço de telefonia fixa a instalar tari-
fador de chamadas junto ao aparelho telefônico
do assinante .

Projeto de Lei nl! 3.086, de 2000 (Do Sr.
José Lourenço) - Altera a redação do § 411 do art.
32 da Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996.....

Projeto de Lei nl! 3.087, de 2000 (Da SrB
Marisa Serrano) - Institui o dia 17 de setembro
como "Dia do Patrimônio Cultural do Mercosul" e
dá outras providências .

Projeto de Lei nl! 3.088, de 2000 (Do Sr. Ri
cardo Ferraço) - Institui o dia 25 de outubro
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Projeto de Lei nl! 3.061, d~ 2000 (Do Sr. Projeto de Lei nl! 3.0n, de 2000 (Do Sr. Ri·
Darcísio Perondi) - Obriga que todo medicamen- cardo Ferraço) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
to considerado ético ou similar traga em sua em- do atendimento odontológico pela rede de unida-
balagem mensagem informativa ao consumidor des integrantes do Sistema Único de Saúde -
que já há no mercado medicamento genérico SUS. 27246
àquele que ele está comprando.....:...................... 27233

Projeto de Lei nl! 3.063, de '2000 (Do Sr.
Darcísio Perondi) - Autoriza que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária crie um serviço
0800 destinado a ouvir as reclamações, suges
tões e denúncias dos consumidores de produtos
registrados na Agência. 27233

Projeto de Lei nl! 3.064, de 2000 (Do Sr.
Almeida de Jesus) - Estabelecei as competên
cias, direitos e responsabilidades' dos emprega
dores e trabalhadores, no que concerne à segu-
rança, higiene e medicina no trabalho ..

Projeto de Lei nl! 3.065, de 2000 (Do Sr.
Almeida de Jesus) - Acrescenta o inciso VII ao
art. 323 do Decreto-Lei nl! 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal. .

Projeto de Lei nl! 3.066, de 2000 (Do Sr. Jo
vair Arantes) - Regulamenta a profissão de cami-
nhoneiro .

Projeto de Lei nl! 3.067, de 2000 (Do Sr.
Márcio Bittar) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
de mensagem de advertência em recipientes de
bebidas alcoólicas ..

Projeto de Lei nll 3.069, de 2000 (Do Sr.
Regis Cavalcante) - Institui o aviso antecipado
ao fiador de inadimplência do devedor ..

Projeto de Lei nl! 3.070, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Dispõe sobre a segurança
nos caixas eletrônicos e bancos 24 horas e dá
outras providências .

Projeto de Lei nl! 3.071, de 2000 (Do Sr.
Renato Silva) - Dispõe sobre destinação de per
centual da renda das loterias exploradas pela
CEF às prefeituras municipais ..

Projeto de Lei nl! 3.072, de 2000 (Da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto) 
Acrescenta § 31! ao art. 37 da Lei nl! 9.394, de 20
de dezembro de 1996, visando assegurar a quali
dade dos programas de alfabetização de jovens
e adultos .

Projeto de Lei nl! 3.074, de 2000 (Do Sr.
Osmar Serraglio) - Altera a Lei nl! 9.131, de 24
de novembro de 1995, e dá outras providências...

Projeto de Lei nll 3.076, de 2000 (Do Sr. Ri
cardo Ferraço) - Altera dispositivos da Lei nl!
9.504, de 30 de setembro de 1997, com vistas à
extinção do segundo turno nas eleições .
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como "Dia Nacional da Saúde Bucal· e dá outras para compra da safra de feijão dos produtores
providências. 27264 catarinenses. 27283

Projeto de Lei n9 3.090, de 2000 (Do Sr. Indicação n9 979, de 2000 (Da Sr" Vanessa
José Carlos Coutinho) ~ Exclui a incidência do Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
IPI sobre o preparo imediato de tintas coloridas. .. 27265 termédio do Ministério da Saúde, a adoção de

Projeto de Lei n9 3.091, de 2000 (do Sr. providências urgentes relativas ao aumento das
José Carlos Coutinho) - Modifica o art. 895 do ocorrências dos casos de meningite meningocó-
Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, cica, na cidade de Manaus, Estado do Amazo-
CLT......................................................................... 27266 nas......................................................................... 27284

Projeto de Lei n9 3.092, de 2000 (Do Sr.
Luiz Mainardi) - Altera o inciso 11 do art. 105 da
Lei nl! 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro........ 27268

Projeto de Lei n9 3.116, de 2000 (Do Sena
do Federal) PLS n9 620/99 - Dispõe sobre a obri
gatoriedade de transmissão pelas prestadoras de
serviço de televisão por assinatura, da TV Sena-
do e da TV Câmara. 27271

INDICAÇÕES
Indicação n9 956, de 2000 (Do Sr. Marçal

Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça, providências imedia
tas do Departamento de Polícia Federal na inves
tigação, segurança, prevenção e repressão da vi
olência, na aldeia Potrero Guaçu, Município de
Paranhos, Estado do Mato Grosso do Sul. 27275

Indicação nll 958, de 2000 (Do Sr. Alex
Canziani) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a renovação de cessão de uso de imóveis
do INSS à Universidade Federal do Paraná. ......... 27276

Indicação nl! 960, de 2000 (Do Sr. Rubens
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo a revisão
da estrutura organizacional e de atos de remane
jamento de cargos do Incra no Estado do Para-
,ná........................................................................... 272n

Indicação nl! 962, de 2000 (Do Sr. Marcos
de Jesus) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, que realize
campanha publicitária esclarecendo À,~ulação

sobre os cuidados necessários para a exposição
aosol..................................................................... 27280

Indicação nl! 976, de 2000 (Do Sr. Fernan
do Coruja) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes, que a re
cuperação da BR-153, do km 66 ao Rio Jacutin
ga, numa extensão aproximada de 20km, não
seja restaurado por partes, e sim o trecho com·
pleto. 27281

Indicação nl! 978, de 2000 (Do Sr. Fernan
do Coruja) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento, a liberação de recursos financeiros

Indicação nl! 981, de 2000 (Da Sr" Vanessa
Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Energia, a
adoção de medidas urgentes para viabilizar o pa
gamento, pela Petrobras, de indenização decor
rente do derramamento de óleo no igarapé do
Cururu, em Manaus, no Estado do Amazonas. ..... 27285

Indicação nl! 982, de 2000 (Do Sr. Clemen
tino Coelho) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Comunicações, a ins
talação da futura sede da Agência de Correios
do Distrito de Rajada, Municfpio de Petrolina,
Estado de Pernambuco, nas dependências da
Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Rajada. 27286

Indicação nl! 984, de 2000 (Da Sr" Vanessa
Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Meio Ambiente, a ado
ção de medidas urgentes para despoluir as
águas dos igarapés do Educandos e São Rai-
mundo, em Manaus, Estado do Amazonas. .......... 27288

Indicação nl! 985, de 2000 (Da SrI Vanessa
Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, a inclusão, pela Comunidade Solidária, de
outros municfpios do Estado do Amazonas no
Programa de Combate à Pobreza. 27289

Indicação nl! 987, de 2000 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a realização de
estudos que visem dar aos medicamentos gené-
ricos nomenclatura popular. 27290

Indicação nl! 988, de 2000 - (Do Sr. Paulo
Mourão) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
que se acrescentem às atribuições do Incra as
de identificar e demarcar as terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos
e que se requeira a respectiva cobertura orça-
mentária................... 27291

Indicação nl! 989, de 2000 (Do Sr. Nelson
Pellegrino) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Energia, seja
r~tirada do Programa Nacional de Desestatiza
ção a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, bem



27295

27297

27298

27302

27307

27311
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como seja sustada a venda das ações que exce- explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
dem os 51% (cinqüenta e um por cento) relativos média, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.. 27313

ao controle acionário da empresa por parte da Projeto de D~reto Legislativo nl! 486, de
União. 27293 2000 ( Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática), Mensagem nll

1.479/98 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Auriflama de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Auriflama, Esta-
do de São Paulo. 27316

Projeto de Decreto Legislativo nll 487, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) Mensagem n1!101/99
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
José de Paiva Netto, para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de
Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás... 27318

Projeto de Decreto Legislativo nll 488, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática), Mensagem nl! 397/99
- Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado de São Paulo....... 27320

Projeto de Decreto Legislativo nl! 489, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática), Mensagem nl! 695/99
- Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste,
Estado de São Paulo. 27323

Projeto de Decreto Legislativo nl! 490, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática), Mensagem nll

1.125/99 - Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Autazes, Estado do Amazonas........ 27325

Projeto de Decreto Legislativo nll 491, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática), Mensagem nll

1.162199 - Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural de Morro Redondo a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Morro Redondo, Estado do Rio
Grande do Sul. 27327

Projeto de Decreto Legislativo nll 492, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática), Mensagem nll 1.432199
- Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda•• para explorar serviço de radiodifusão sono-

Indicação nl! 990, de 2000 (Do Sr. Marcos
de Jesus) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da SaÚde, seja editada
portaria estabelecendo regras de âmbito nacional
para a execução de procedimento de bronzea-
mento artificial. O" .

Indicação nll 991, de 2000 (Do Sr. João
Paulo) - Sugere ao Poder Executivo a adoção de
providências determinando a obrigatoriedade de
disponibilização, em slte da Internet, da lista
atualizada, com numeração das séries, de selos
extraviados, furtados ou roubados dos cartórios...

PROJETOS DE DECRETO LEGiSLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nl! 468. de
2000 (Dos Srs. José Genoíno e Jacques Wagner)
- Susta os efeitos do Decreto nll 3.448. de 5 de
maio de 2000, que cria o Subsistema de Inteli
gência de Segurança Pública, no âmbito do Sis
tema Brasileiro de Inteligência, e dá outras provi-
dências .

Projeto de Decreto Legislativo nl! 482, de
2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional), Mensagem nl! 378/00 - Aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia so
bre Cooperação na Área do Combate à Produ
ção e ao Tráfico ilfcito de Entorpecentes e Subs
tâncias Psicotrópicas, ao uso indevido e à Far
macodependência, celebrado em Bucareste, em
22 de outubro de 1999 ..

Projeto de Decreto Legislativo nl! 483, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
ml:lnicação e Informática), Mensagem n!! 631/94
- Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Record de Curitiba Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Curitiba, Estado do Pataná .

Projeto de Decreto Legislativo nll 484, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
.municação e Informática), Mensagem nI!45/97
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Tupi Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas curtas, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná .

Projeto de Decreto Legislativo nl! 485, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática), Mensagem nl! 646/97
- Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Independência do Paraná Ltda., para



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 27137

RICARDO FERRAÇO (BlocoIPSDB - ES)
- Louvor à atuação do Consórcio das Bacias Hi·

JOSE MACHADO (PT - SP) - Justeza da
reivindicação de reajuste salarial pelos servido
res públicos federais e funcionários e professores
da rede pública estadual de São Paulo .

ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PR) - De
fesa de ampla discussão com a comunidade pa
ranaense, para posterior envio à Assembléia Le
gislativa, de minuta de projeto de lei do Tribunal
de Justiça instituidor de nova organização judi-
ciária no Estado do Paraná .

DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Dificul
dades financeiras do Grupo Executivo de Assis
tência Patronal - GEAP. Apoio à proposta do
Conselho de Representantes do Grupo Executivo
no Estado do Amapá, de reformulaçao do estatu
to da instituição. Preocupação com a possibilida
de de corte de recursos orçamentários destina-
dos ao GEAP. .

27343

27344

27343

27345

27346

27346

27347

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) 
Exorbitância das taxas de juros praticadas pelo
sistema bancário no Pafs, particularmente com re
lação ao uso do cheque especial. Promoção, pela
Associação de Defesa e Orientação do Cidadão,
de Curitiba, Estado do Paraná, e do Fórum Nacio
nal das Entidades Civis de Defesa do Consumi
dor, de campanha nacional para coleta de assina
turas de apoio a projeto de lei, de iniciativa popu
lar, para tabelamento dos juros bancários nos pa
tamares definidos em dispositivo constitucional. ....

ANIONIO CARLOS KONDER REIS (PFL 
SC) - Elaboração, pejo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER, de projeto de
restauração da ponte Hercilio Luz, em Florianó
polis, Estado de Santa Catarina. Expectativa de
apoio do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento - BID, e do Governo Federal à obra .

ra em freqüência modulada, na cidade de São ao Projeto de Lei nll 3.561, de 1997, sobre o
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. 27330 Estatuto do Idoso e outras providências .

Projeto de Decreto Legislativo n!l 493, de PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Ato da
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Presidência sobre constituição de Comissão
municação e Informática), Mensagem n!l 1.439/99 Especial destinada a apr~ciar e proferir parecer
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada ao Projeto de Lei n!l.2.186, de 1996, sobre substi-
à Rádio Santiago Ltda., para explorar serviço de tuição progressiva da produção e da comerciali-
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de zação de produtos que contenham asbesto/ami-
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul. 27332 anto e outras providências .

Projeto de Decreto Legislativo nll 494, de MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- - Incerteza quanto à efetiva aplicação da compe-
municação e Informática), Mensagem n!l 1.466/99 tência deferida aos Governadores de Estado de
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada fixação, no âmbito dos respectivos territórios, do
à Brasrlia Super Rádio FM Ltda., para explorar valor do salário mfnimo para os trabalhadores da
serviço de radiofusão sonora em freqüência mo- iniciativa privada ..
dulada, na cidade de Brasrlia, Distrito Federal. ..... 27334

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução nll 91, de 2000 (Da
Sra. Jandira Feghali) - Denomina o Saguão do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, Saguão Villa
Lobos; pendente de pareceres da Mesa e da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Redação.... 27336

ERRATAS

Projetos de Lei n!ls 1.812199 e 2.300/00...... 27337

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24-5-00

PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Ato da
Presidência sobre criação de Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto
de Lei nll 203, de 1991, do Senado Federal, refe
rente ao acondicionamento, coleta, tratamento,
transporte e destinação dos resfduos de serviços
de saúde, e apensados. 27337

IV - Pequeno Expediente

JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ) 
Impacto do equilfbrio das contas da Previdência
Social sobre a qualidade de vida da população
brasileira. Sugestões sobre o assunto encami
nhadas pelo Sr. José Mamede Silva ao jornal O
018, do Estado do Rio de Janeiro. 27337

VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS) - Pa-
pei do sistema eleitoral dos partidos polfticos e
do Poder Legislativo no Brasil. 27338

CORONEL GARCIA (Bloco/PSOB - RJ) 
Descumprimento, por órgãos da administração
pública, da exigência legal de licitação entre os
leiloeiros para escolha da proposta mais vantajo
sa para o serviço público. Anúncio de apresenta
ção de projeto de resolução sobre instituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito para investi-
gação de leilões de imóveis do Banco do Brasil. .. 27342

PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Ato da
Presidência sobre Constituição de Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer



27360

27361

27362

27362

27363

27363

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Realização em Brasília, Distrito Federal, do IV
Seminário Brasileiro de Cooperativas Habitacio-
nais - 24 a 26 de maio ..

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre custeio da
assistência à saúde dos trabalhadores e de seus
dependentes .

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Defesa
do sistema presidencialista de governo como o
mais adequado aos interesses do Paes .

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) 
Concessão à Reserva Biológica de Sooretama e
à Reserva Florestal de Unhares, Estado do Espí
rito Santo, de Certificado de Patrimônio Ambien
tai e Cultural da Humanidade, pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura - UNESCO .

JONIVAL LUCAS JUNIOR (PFL - BA) 
Elogio à atuação do Banco do Nordeste no Esta-
do da Bahia .

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Des
coberta, pela polfcia e pelo Ministério Público do
Estado do Amapá, de esquema organizado para
envio de crianças brasileiras para o exterior. Le
vantamento, pela extinta Comissão Parlamentar
de Inquérito do Judiciário, instalada pelo Senado
Federal, de irregularidades nos processos ju-

27352

27353

27355

27355

27356

VALDIR GANZER (PT - PA) - Atuação do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
rém, Estado do Pará. Solidariedade à greve dos
funcionários públicos federais. Atuação dos Go
vernantes de oposição ao Governo Federal na
região amazônica ..

MARCIO FORTES (Bloco/PSDB - RJ) 
Realização, no próximo mês de agosto, na cida
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
do XXXI Congresso Internacional de Geologia.
Conveniência de apoio, pelos setores governa
mentais envolvidos, à realização do evento. Con
gratulações à Companhia de Pesquisa de Recur
sos Minerais - CPRM, e aos cientistas estudio-
sos da terra pelo trabalho desenvolvido .
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drográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Catarina - 27 e 28 de maio. Programàção e me-
Jucu, do Estado do Esprrito Santo. 27349 tas do evento. 27357

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Transcur- EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP)
$O do Dia da Infantaria - 24 de maio. Improprie- - Aliança das Presidências da Assembléia Legis-
dada das crrticas do Senador Antonio Carlos Ma- lativa e do Tribunal de Contas do Amapá com
galhães e do Deputado Cabo Júlio às Forças parlamentares federais e estaduais, contra o Go-
Armadas brasileiras. 27351 verno do Estado. Necessidade de intervenção fe-

deral na Assembléia Legislativa amapaense......... 27358

JOSÉ GENOfNO (PT - SP) - Repúdio à
proposta dos Presidentes do Congresso Nacio
nal e do Partido da Frente Uberal, respectiva
mente, Senador Antonio Carlos Magalhães e Se
nador Jorge Bornhausen, de utilização das For
ças Armadas brasileiras na área de segurança
pública. 27358

BABÁ (PT - PA) - Legitimidade da mobili-
zação dos servidores públicos federais por rea-
juste salarial para a categoria. Conclamação dos
servidores da Casa para adesão ao movimento.., 27359

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Regozi
jo com a aquisição, pela Marinha do Brasil, de
aeronaves de combate A-4KU Skyhawk, para
salvaguarda dos interesses nacionais no mar ter-
ritorial brasileiro e proteção das fronteiras terres-
tres do Pars ..

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Convo
cação, pela Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, do Ministro Martus Ta
vares, do Planejamento, Orçamento e Gestão,
para esclarecimento sobre a poJrtica salarial dos
servidores públicos da União. Divergência nas
declarações de ministros sobre fndices de rea
juste concedidos aos professores do ensino de
1l! e 22 graus ..

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Pesquisas
de opinião pública, realizadas pelo Instituto Vox
Populi, publicadas no jornal O Estado de S. Pau
lo e pela Gazeta Mercantil, reveladoras da rejei
ção da sociedade brasileira à proposta de modifi
cação do Código Florestal brasileiro, permissiva
de aumento do fndice de devastação florestal no
País .

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Presença
em Brasflia de metalúrgicos do Estado do Rio de
Janeiro em defesa de apoio governamental ao
setor da construção naval. Apoio a caravana de
aposentados à Capital Federal em busca de so
luça0 para o reajuste dos proventos e pensões.
Expectativa de ação fiscalizadora da futura Agên
cia Nacional de Transportes sobre a atuação das
empresas adquirentes da malha da Rede Ferro
viária Federal S.A. - RFFSA. Solidariedade às
reivindicações dos servidores públicos federais....

EDINHO BEZ (BlocolPMDB - SC) - Reali
zação de encontro estadual da Juventude do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(JPMDB), no Municrpio de Itã, Estado de Santa
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27373

27372

27374

27374

27375

27375

27376

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Apoio à
pauta de reivindicações dos servidores públicos
federais em greve. Ilegitimidade do bloqueio, por
proprietários de terras ribeirinhas do rio Parnaí
ba, do acesso do conjunto da população às mar-
gens do rio ..

FEU ROSA (BlocoIPSDB - ES) - Demons
tração de prestfgio do Governador José Ignácio
Ferreira com a visita de Ministros e Secretários
do Governo Fernando Henrique Cardoso ao
Estado do Espírito Santo, para participação no
seminário "Os Caminhos do Desenvolvimento
CapixabaD

.

JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB - PB) 
Inconstitucionalidade da pretendida institucionali
zação da prática de anatocismo relativamente a
empréstimos com prazo inferior a um ano ..

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Caráter
injusto das críticas do presidente do Federal Re
serve Bank aos membros do Congresso Nacio
nal brasileiro, em vista do apoio do Parlamento
nacional às propostas de iniciativa do Poder Exe
cutivo para garantia do cumprimento de acordos
firmados com o Fundo Monetário Internacional -
FMI .

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Natureza
política dos critérios de alocação de recursos
orçamentários para os Estados da Federação.
Desproporcionalidade entre o alto volume de
recursos transferidos pelo Paraná para a União,
oriundos de impostos arrecadados, e o baixo
vulto de verbas orçamentárias destinadas ao
Estado .

TELMO KIRST (PPB - RS) - Solidarieda
de aos arrozeiros do Estado do Rio Grande do
Sul diante da suspensão das vendas em conse
qüência dos baixos preços oferecidos pelo pro
duto, inferiores aos custos de produção. Inexis
tência de polftica agrícola e importação de arroz
pelo Governo como principais causas das dificul-
dades do setor .

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Apoio à decisão dos Líderes partidários da
Casa no sentido da rediscussão da proposta de
alteração do Código Florestal brasileiro, para via
bilização de avanços na legislação ambiental do
País. Expectativa de incremento da exportação
de carne bovina produzida em Goiás diante da
emissão, pela Organização Internacíonal de
Epzootias, sediada em Paris, do certificado inter-

27365

27365

27366

27367

27368

27369

27368

27370

27370

27371

diçiais de adoção de crianças brasileiras por es- SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Conve-
trangeiros. Proposta do orador de criação de Co- niência de ampliação do relacionamento técnico,
missão Parlamentar de Inquérito para investiga- polftico e fiscal do Governo Federal com Organi-
ção do tráfico de crianças no País. Apresentação zações Não-Governamentais - ONG, atuantes
de projetos de lei sobre divulgação dos órgãos no País .
públicos de defesa do consumidor e sobre orien-
tação sexual nas Sa e 6a séries do ensino funda-
mental.................................................................... 27364

ENIO BACCI (PDT - RS) - Conveniência
de aprovação de projeto de lei, de autoria do ora
dor, sobre dispensa ao cidadão desempregado
do pagamento de taxa de inscrição em concurso
público .

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Apoio à
greve dos servidores públicos federais. Defesa de
imediata abertura de negociações do Governo
Federal com a categoria .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Apoio à
greve dos servidores públicos federais .

JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO) - Expecta
tiva de lançamento, pelo Governo Federal, de
novo pacote de medidas de estimulo à indústria
do turismo no País. Esforços de empresários do
setor para inclusão do Estado de Goiás no Pro
grama de Desenvolvimento do Turismo -
PRODETUR .

EURrPEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Insatisfação da sociedade brasileira com a políti-
ca socioeconômica governamental. .

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Estima
à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Impropriedade
da classificação da congregação religiosa como
seita ..

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Imposição de
mais sofrimentos ao povo brasileiro com o anun
ciado corte de mais de 7 bilhões de reais do
Orçamento Geral da União ..

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Contrariedade
à proposta de alteração do Código Florestal bra
sileiro, permissiva de maior índice de destruição
das florestas nacionais em beneffcio exclusivo de
latifundiários .

PAULO PAIM (PT - RS) - Apoio à greve
dos servidores públicos federais e ao movimento
de aposentados e pensionistas da Previdência
Social por reajuste dos proventos .

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) - Trans
curso do Dia de Nossa Senhora Auxiliadora - 24
de maio. Louvor ao trabalho desenvolvido pelo
Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora,
no Município de Campos dos Goytacazes, Esta
do do Rio de Janeiro. Cumprimentos à Irmã So-
raya Chaloub, diretora da instituição .



AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem.) - Cumprimento ao Deputado Rubens Bue
no, na presidência da Mesa, pela forma de eon-27385
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nacional de zona livre da aftosa em relação ao ALOfzlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) -
Estado. 27317 Importância da entrada em funcionamento do

Sistema de Gerenciamento do Manifesto, do
JAQUES WAGNER (PT - BA) - Quadro Trânsito e do Armazenamento (MANTRA) no Ae-

social brasileiro, segundo relatório do Projeto das roporto de Vitória, Estado do Espírito Santo, para
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, a agilidade do gerenciamento e controle de mer-
sobre desenvolvimento humano. Indício de mal- cadorias importadas. Disponibilização, pelo Go-
versação de recursos públicos pela Prefeitura de verno Federal, de recursos orçamentários em
Camaçari, Estado da Bahia, em vista dos eleva- prol da saúde pública capixaba, conforme decla-
dos gastos municipais com publicidade. ...... ......... 27379 ração do Ministro José Serra, da Saúde, em se-

CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS) - Solida- minário realizado na Capital espírito-santense..... 27389
riedade do orador aos funcionários do Instituto ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB _ SP) _
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Sugestões do orador para diminuição da violên-
INCRA, em crise diante da situação de desmonte cia resultante de rebeliões nas unidades da Fun-
técnico e administrativo da entidade no Estado dação Estadual do Bem-Estar do Menor _
do Rio Grande do Sul. Transcurso do 36!! e do 27390
1662 aniversários de emancipação políti- FEBEM de São Paulo ..
co-administrativa dos municípios gaúchos de Lufs EDUARDO (PDT - RJ) - Combate
Nova Bassano e São Borja, respectivamente. ...... 27381 aos aumentos abusivos dos preços dos medica-

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB _ mentos comercializados no País. 27391

SP) - Cumprimento ao Ministro Paulo Renato CUNHA BUENO (PPB - SP) - Homena-
Souza pelo desempenho à frente do Ministério gem póstuma ao empresário paulista Paulo Viria-
da Educação...................... 27382 to Corrêa da Costa. 27392

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) - NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Mani-
Exploração de taxistas por donos de frotas e em- festação de pesar pelo falecimento do Deputado
presas de táxis na cidade do Rio de Janeiro, Paulo Jackson, da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro. Anúncio de apresenta- Estado da Bahia. 27393
ção de projeto de lei sobre limitação do valor MÁRIO NEGROMONTE (Bloco/PSDB _
pago pelo motorista de táxi ao dono do veículo BA) _ Encaminhamento de indicação ao Ministé-
ou proprietário de empresa de carros de praça a rio da Educação para subsídio da aquisição de
Utulo de diária. .. 27382 computadores por professores da rede pública

PEDRO PEDROSSIAN (PFL - MS) - municipal. 27394
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre ARY KARA (PPB _ SP) _ Inauguração da
redução em 50% do valor de multas de trânsito Casa do Advogado e da Cidadania de Pindamo-
aplicadas aos motoristas de táxi. 27382 nhangaba, Estado de São Paulo. Transcurso do

PAULO ROCHA (PT - PA) - Improcedência Dia do Enfermeiro - 12 de Maio. 27395
de declarações prestadas ao jornal O Estado de V _ Grande Expediente
S. Paulo pelo Secretário de Segurança do Esta- GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB _ PE) _
do do Pará, Paulo Sette Câmara, sobre forma- Apoio ao movimento grevista dos servidores pú-
ção, com apoio da administração petista do Pre- blicos federais. Caráter fraudulento do processo
feito Edimilson Rodrigues, de Belém, Capital do de reeleição do Presidente Fernando Henrique
Estado, de milícia armada entre os militantes do Cardoso. Agravamento da situação das peque-
Partido dos Trabalhadores..................................... 27383 nas e microempresas nacionais com a política

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Ascensão governamental de abertura cOl1)ercial. Inexistên-
da cidade do Rio de Janeiro na classificação eia de polftica agrícola no País. Quadro de desi-
mundial de cidades-sedes de congressos inter- guardade vigente em Petrolina, Estado de Per-
nacionais, segundo estudo do International Con- nambuco, diante da elevada renda per capita do
gress and Convention Association - ICCA. Poten- município em dissonância com a realidade de mi-
eial turístico da cidade e do Estado do Rio de Ja- séria vivida pela maioria de sua população. Com-
neiro. 27384 promisso do orador com a mudança desse qua

dro, em assumindo a Prefeitura Municipal de Pe-
trolina em 2001. 27396

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO) 
Aprovação, pela Assembléia Legislativa do Esta
do de Rondônia, da Lei Complementar do Zone
amento Socioeconômico Ecológico - ZSEE, do
Plano Agropecuário e Floresfal----PLANAFLORO.
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27413

27414

27413

27412

27411

27426

27414

27426

27426

27431

27431

DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do centenário de criação da Funda-
ção Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Aumento das tarifas de energia elétrica
nos municípios brasileiros com a aprovação, pelo
Senado Federal, de propositura sobre iluminação
pública. Natureza inconstitucional, anti-social e
antieconômica da matéria .

ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Pela or
dem.) - Apoio à mobilização dos servidores pú
blicos da União e dos Estados, em especial das
áreas de saúde e de educação do Estado de São
Paulo, por reposição de perdas salariais e atendi
mento a reivindicações de interesse da catego-
ria .

ALBERTO GOLDMAN (BlocoIPSDB - SP.
Pela ordem.) - Solicitação aos Srs. Lrderes de
imediata indicação dos integrantes da Comissão
Especial dos Precatórios .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
aos Srs. Líderes de solicitação de imediata indi
cação dos integrantes da Comissão Especial dos
Precatórios ..

VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua

ção da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nl! 933-A, de 1999, que altera o Decreto-Lei
n2 2.848, de 1940 - Código Penal, mediante a ti
pificação de condutas que constituem crimes
contra a Previdência Social, e dá outras provi-
dências .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ao Uder do PDT sobre a manutenção das emen
das apresentadas, tendo em vista a realização
de acordo para a votação do projeto ..

FERNANDO CORUJA (Pela ordem.) - Re·
tirada das emendas apresentadas pelo POT. ........

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda Substitutiva Global nl! 14 em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o Sr. Deputado José Carlos Aleluia.......

27403

27403

27402

27404

27409

27408

27410

27411

27411

ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB - AL.
Pela ordem.) - Necessidade de melhoramento
dos serviços prestados pela Telemar ao Município
de Palmeira dos índios, no Estado de Alagoas......

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Necessidade de alocação de mais re
cursos orçamentários para as regiões Norte e
Nordeste. Persistência dos desequilfbrios regio-
nais no País .

dução dos trabalhos em andamento no plenário WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
da Casa. Votos de eleição do Parlamentar para o dem.) - Estado de precariedade da malha rodo-
Governo do Estado do Paraná. 27402 viária brasileira. Descaso do Governo Federal

com o transporte rodoviário. Esvaziamento do
Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem - DNER em decorrência da falta de recur
sos orçamentários. Maior empenho do Ministério
dos Transportes para diminuição do número de
acidentes nas estradas brasileiras .

ALMERINDA DE CARVALHO (PFL - RJ.
Pela ordem.) - Transcurso do 1002 aniversário de
fundação do Instituto Oswaldo Cruz. Homena-
gem ao sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz .

RUBENS FURLAN (PPS - SP) - Frustra
ção do orador com o posicionamento da base
parlamentar do governo a favor da manutenção
do reajuste do salário mínimo para 151 reais. Crí
tica à política econômica governamental de favo
recimento aos bancos e multinacionais. Priorida
de, no cenário político nacional, dos interesses
pessoais em detrimento das necessidades coleti
vas. Defesa de financiamento de pequenos labo
ratórios farmacêuticos pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela ar·
dem.) - Anúncio de apresentação de requeri
mento de constituição de Comissão Parlamentar
de Inquérito para investigação das relações entre
planos e seguros privados de saúde e seus
usuários, em face das constantes reclamações
contra a conduta dessas empresas .

LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pela ordem.) 
Inconveniência da privatização dos serviços de
água e de esgoto no País. Protesto contra o
não-financiamento das empresas públicas do se
tor pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES ..

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.) 
Apoio à greve dos servidores públicos federais.
Protesto contra o sucateamento da universidade
pública brasileira. Escolha, pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu
ra - UNESCO, da Escola Estadual Maria de Lour
des Sotana, do Município de Naviraí, Estado de
Mato Grosso do Sul, como referência nacional. .....

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Solicitação de início da Ordem do Dia .

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Intransigência do Governo Federal quanto à
abertura de negociações com o comando da gre-
ve dos servidores públicos federais ..



27457

27457

27458

27458

27458

27458

27458

27459

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO MADEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei n9 2.985, de 2000 , do Poder Exe
cutivo, sobre a prorrogação do período de transi-
ção previsto na Lei nº 9.478. de 1997 ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WALTER
PINHEIRO : .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nº 2.844, de 2000,
do Poder Executivo, que altera o art. 8º da Lei n9

7.990, de 1989, com a redação dada pelo art. 39

e parágrafo da Lei n9 8.001, de 1990, e dá outras
providências ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n!! 2.859, de 2000,
do Poder Executivo, que institui o Programa de
Desenvolvimento Cienlffico e Tecnológico do Se·
tor'Espacial e dá outras providências .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para
apreciaçêo do Projeto de Lei n!! 2.794, de 2000,
do Poder Executivo, que altera a destinação de re
ceitas próprias decorrentes de contratos firmados
pelo Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem, visando\ao financiamento de programas e
projetos de pesqu!sa cientrfica e desenvolvimento
tecnológico no setor produtivo na área de trans-
portes terrestres, e dá outras providências .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para apre
ciação Projeto de Lei nº 2.793, de 2000, do Poder
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SÉRGIO MIRANDA (Pela ordem.) - Escla· para votação da proposta de emenda à Constitui-
recimento sobre o disposto no art. 168-A, § 2º, ção sobre regulamentação do instituto da medida
da Emenda Substitutiva Global. 27434 provisória. 27456

PROFESSOR LUIZINHO, AYRTON XERÊZ PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
(Pela ordem) - Desistência do encaminhamento mento de urgência para apreciação do Projeto de
da votação da matéria ,............................ 27434 Lei n2 84, de 1999, sobre os crimes cometidos na

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação área. ~e i~formática, suas penalidades e outras
da Emenda Substitutiva Global nll 14. .. 27435 providencias........................................................... 27456

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados Fernan- respectivas bancadas os Srs. Deputados
do Gabeira, Ayrton Xerêz, Sérgio Miranda, Fer- INOCÊ!'JCIO OLIVEIRA, y/ALTER PINHEIRO,
nando Coruja, Bispo Rodrigues, Odelmo Leão, DA. HELIO, ODELMO LEAO, YEDA CRUSIUS,
Professor Luizinho, Mendes Ribeiro Filho, Ino- DJALMA PAES. 27456
cêncio Oliveira, Saulo Pedrosa, Arnaldo Madeira. 27437

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda. 27438

Declaração de prejudicialidade das demais
proposições. 27438

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação da redação final. 27438

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 27441

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
Indagação à Presidência sobre a necessidade de
votação da matéria pelo sistema nominal. 27441

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ................. 27441

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão
da Redação do Vencido, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n9 96-8, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário. 27441

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 27441

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ao Deputado Fernando Coruja sobre a manuten-
ção das emendas apresentadas à matéria. .......... 27441

FERNANDO CORUJA (Pela ordem.) - Re·
tirada das emendas de redação T.............. 27442

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
Redação do Vencido, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 96-8, de 1992.. 27442

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO. 27456

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da Redação do Vencido. 27456

Retorno da matéria à pauta após o interstí-
cio de cinco sessões. 27456

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Retirada de recurso apresentado à Presidência
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Executivo, sobre a realização de investimentos em Sistema Rodoviário Federal a rodovia que espe-
pesquisa e desenvolvimento em eficiência energé- cifica, sob a designação BR-432 .
tica, por parte das empresas concessionárias, per- ARNALDO MADEIRA (Pela ordem.) _ Exis-
missionárias e autorizadas no setor de energia elé- tência de acordo sobre a urgência, sem compro-
trica, e dá outras providências.................... 27458 misso com o mérito .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
requerimento de urgência para apreciação do do requerimento ..
Projeto de Lei Complementar nº 72, de 1999, que PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação e
estabelece normas de cooperação entre a União, aprovação de requerimento de urgência para
Estados, Distrito Federal e Municípios na presta- apreciação do Projeto de Lei nº 1.918, de 1999,
ção de serviços públicos de abastecimento de do Senado Federal, que altera a Lei nº 5.917, de
água potável e de esgotos sanitários, nos termos 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de
do inciso IX, parágrafo único, do art. 23 da Cons- modo a incluir na relação descritiva dos portos
tituição Federql. 27459 marítimos, fluviais e lacustres o Porto de Santa

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem.) - Maria do Boiaçu, no Estado de Roraima .
Existência de Comissão Especial para discussão PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação
do projeto............................................................... 27459 de requerimento de urgência para apreciação do

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada Projeto de Lei Complementar nº 9-A, de 1999, do
do requerimento. 27459 Poder Executivo, sobre as normas gerais para

instituição de regime de previdência comple-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e mentar pela União, pelos Estados, pelo Distrito

aprovação de requerimento de urgência para Federal e pelos Municfpios .
apreciação do Projeto de Lei nº 5.993, de 1990,
constante do item 5 da pauta. 27459 ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or-

dem sobre cumprimento, pela Presidência, do
PEDRO WILSON (Pela ordem.) - Informa- disposto no art. 154, § 2º, do Regimento Interno,

ção ao Plenário sobre a realização, na Câmara a respeito da votação de requerimentos de ur-
das Deputados, da 5!! Conferência Nacional de gência .
Direitos Humanos. 27459 INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) _

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aviso ao Apoio à votação do requerimento de urgência na
Plenário sobre os trabalhos da Casa na ter- presente sessão ..
ça-feira e na quarta-feira da próxima semana....... 27460 PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e à questão de ordem levantada pelo Deputado
aprovação de requerimento de urgência para ARNALDO FARIA DE SÁ .
apreciação do Projeto de Lei nº 1.910, de 1999, ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Pela
que altera a Lei nº 9.394, de 1996, que estabele- ordem.) _ Solicitação à Presidência de inclusão
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional... 27460 na pauta dos requerimentos de urgência à apre-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação ciação de projeto de lei sobre aumento do núme-
de requerimento de urgência urgentíssima para ro de Procuradores da República .
apreciação do Projeto de Lei nº 2.974, de 2000, PRESIDENTE (Michel Temer) _ Resposta ao
que reabre o prazo de opção ao Programa de Deputado ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS.......
Recuperação Fiscal - REFIS pelo período de no- Usaram da palavra para orientação das
venta dias. 27460 respectivas bancadas os Srs. Deputados REGIS

Usou da palavra para orientação da res- CAVALCANTE, ROBERTO ARGENTA, BISPO
pectiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO RODRIGUES, DJALMA PAES, FERNANDO
MADEIRA. 27461 CORUJA, ROMEL ANIZIO, DA. ROSINHA,

JORGE ALBERTO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação ROBERTO JEFFERSON, ARNALDO MADEIRA..

do requerimento..................................................... 27461
MORONI TORGAN (Pela ordem.) - Resul-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação tado da ida da Comissão Parlamentar de Inquéri-
de requerimento de urgência para apreciação do f' , . .

to do Narcotrá ico ao temtorJo paraguaio .Projeto de Lei nº 1.541-A, de 1999, do Senado
Federal, que altera a Lei nº 5.917, de 1973, que GERSON PERES (Pela ordem.) - Solicita-
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a ção à Presidência de convocação de reunião dos
incluir na Relação Descritiva das Rodovias do Líderes para debate da proposta de emenda

27143

27461

27461

27461

27461

27461

27461

27462

27462

27462

27462

27462

27464



27481

27481

27481

27481

27482

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado ALEXANDRE CARDOSO.............................. 27481

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SEBASTIÃO MADEIRA. .

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem.) 
Indagação à Presidência sobre a possibilidade
de votação, na presente sessão, do projeto de lei
sobre armazenamento de lixo radioativo ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Respos
ta ao Deputado Fernando Gabeira. Prorrogação
da sessão .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Votação
e aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Resolução nº 91, de
2000, que denomina o saguão do Anexo li, da
Câmara dos Deputados, de Saguão Villa-Lobos...

_ PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº 2.785, de 1997, do Ministério
Público da União, que cria cargos de Procurador
da República na carreira do Ministério Público
FederaL .

27466

27466

27466

27466

27466

PRESIDENTE (Michel Temer) - Inclusão
do requerimento de urgência na pauta da pre-
sente sessão .
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constitucional sobre regulamentação do instituto Empenho na abertura, pelo Governo Federal, de
da medida provisória. 27464 negociação com representantes da categoria....... 2747E

PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendi- AÉCIO NEVES (Como Líder.) - Posiciona-
mento à solicitação do Deputado Gerson Peres. .. 27464 mento do Governo Federal com relação ao pre·

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) _ tendido reajuste dos proventos dos servidores
Encaminhamento ao Ministério Público Federal públicos. Disposição do Primeiro Escalão do Go-
de declaração do Presidente da Assembléia Le- verno em debater com parlamentares sobre a
gislativa do Estado do Amapá de desagravo à greve da categoria. 27477
vinculação do nome do Deputado Estadual João Usaram da palavra pela ordem, para registro
Jorge Goulart Salomão de Santana a atos i1fcitos. de voto, os Srs. Deputados JOÃO RIBEIRO,
Conveniência de constituição de comissão de MARCOS ROLlM, LUCIANO CASTRO, BARBOSA
Procuradores para análise do documento............. 27464 NETO, ALBÉRICO CORDEIRO, DARCISIO

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Sugestão PERONDI, ELlSEU RESENDE, CLEONÂNCIO
ao Deputado Alexandre Cardoso para encami- FONSECA, CHIQUINHO FEITOSA, AUGUSTO
nhamento do documento à Procuradoria-Geral NARDES, JOÃO MAGALHÃES, JULIO

SEMEGHINI, JOSÉ RONALDO, AIRTONda República. 27465
CASCAVEL, MARCIO FORTES.............................. 27478

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) -
Solidariedade do Partido dos Trabalhadores ao ALEXANDRE CARDOSO (Como Líder.) -
Governador do Estado do Amapá em face da Repúdio à nota do Ministro Martus Tavares, do
tentativa de desestabilização de seu Governo. Planejamento, Orçamento e Gestão, a respeito
Solicitação ao Presidente Michel Temer de con- da greve dos servidores públicos. 27478
vocação de reunião de Líderes para debate acer- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
ca da ação do crime organizado contra Governa- tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ,
dores Estaduais. 27465 HERCULANO ANGHINETTI. 27479

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta ARNALDO MADEIRA (Como Líder.) - Vi-
ao Deputado Aloizio Mercadante. 27465 são dos partidos oposicionistas sobre a realidade

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) _ So- brasileira. Posicionamento do Governo Federal
licitação à Presidência de inclusão na pauta da com relação à greve dos servidores públicos........ 27479
próxima sessão do requerimento de urgência para Usou da palavra pela ordem, para registro
apreciação do Projeto de Lei nº 2.785, de 1997. de voto, o Sr. Deputado HENRIQUE EDUARDO
sobre criação de cargos de Procurador da Repú- ALVES. 27481
blica na carreira do Ministério Público Federal. ...... 27465

ROBSON TUMA (Pela ordem.) - Solicita
ção aos parlamentares de votação do requeri
mento de urgência para apreciação do Projeto de
Lei Complementar n2 9-A, de 1999 .

RICARDO BERZOINI (Pela ordem.) - Vitória
da Ctiapa 5 nas eleições para a Diretoria da Caixa
de Previdência do Banco do Brasil- PREVI. .

GUSTAVO FRUET (Pela ordem.) - Greve
dos professores da rede estadual de ensino pa-
ranaense .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer
ramento da votação. Aprovação do requerimento
de urgência para o Projeto de Lei Complementar
nº 9-A, de 1999 ~ .

ALOIZIO MERCADANTE (Como Uder.) 
Divulgação, pelo Ministro Martus Tavares, do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão. de nota a res
peito da greve dos servidores públicos federais.
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Jlto di pauta 1111111 ••• ,.... 27487

PRESIDENTE (Heráclito Fortll) - Dlacul·
110, em turno I1nlco, do ProJltO d. LII nll 2.818,
de 2000. qUI ICrllClntl o Inallo VI lO Irt. 323
do Qecrtto·LI' nll 3.eS;, de 1941 (Código de
Proce180 Penal). 27487

INOCaNCIO OLIVEIRA '(Pela ordem.) 
Anu'ncll com a retirada do projeto de pauta........ 27487

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Includo
do projeto na pauta da se8810 ~a p'róxlma terça
feira ,.,.,.. 27487

Usou da .palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de CQnstl·

27485

27485

27485

27485

27485

27485

27485

27485

27486

27486

27486

27486

27488

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
-.~ d. r.querlmentos para retirada de
pauta do Projeto d. l..1 nll 189, de 1991 "...

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Exl..
t'nell di Icordo de Lrderes para retirada do pro·

Usou da palavra para orientação da res- Declaração de prejudicialidade do projeto
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO iniciai .
OLIVEIRA. 27482 PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Aprova· da Emenda de Plenário nll 1, com parecer favorá-
ção do requerimento.............................................. 27482 vel. ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação Usou da palavra para orientação da res-
de requerimento de urgência para apreciação do pectlva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO
Projeto de Lei nll 4.434, de 1998, que altera dis· OLIVEIRA .

positivo da Lei rP- 98.137, de 1996, que institui o PRESIDENTE '(Heráclito Fortes) - Aprova-
Sistema Integrado de Impostos e Contribuições 910 da emenda .
das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, por atender aos pressupostos Usou da palavra pela ordem, para registro
requeridos para esta forma de tramitação............. 27482 de voto, o Sr. Deputado JOSÉ BORBA ..

Usou da palavra para orientação da res- PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO da Emenda de Redação nll 1 .

OLIVEIRA. 27482 PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) -

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Aprova. Existência de acordo sobre a matéria ..

ção do requerimento.............................................. 27482 PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Aprova.

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discus- çio da emenda .

são, em turno único, do Projeto de Lei nll 256-A, Votação e aprovação da redação final ..
de 1999, que acrescenta parágrafo ao art. 179 do Encaminhamento da matéria ao Senado
Estatuto da Criança e do Adolescente. 27482 Federal .

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, para regis.
de voto, o Sr. Deputado WILSON SANTOS. ......... 27482 tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ANTONIO

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) - ALMEIDA, RICARDO BARROS, JOÃO
Desistência da discussão da matéria. 27482 FASSARELLA ..

Usou da palavra para discussão da matéria PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discus·
a SrM Deputada LUIZA ERUNDINA. 27483 sAo, em turno I1nlco, do Projeto de Lei nll 189-A,

de 19&1, lobre a seleção de locais, a construção,
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer· o llcencflmento, a operação, a fiscalização, os

ramento da discussão. Existência de emenda ao ~, • remuneração, a responsabilidade civil e
projeto. 27483 H garMliaI dos depósitos de rejeitas radioativos

Usou da palavra pela ordem, para registro • dS outras providências ..
de voto, o Sr. Deputado NEIVA MOREIRA. 27484

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda de Plenário, em substituição à Comis
são de Seguridade Social e Famnia, o Sr. Depu.
tado DJALMA PAES. 27484

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda de Plenário, em substituição à Comls·
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado GEQVAN FREITAS. 27484

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
do Substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 27484

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA, PROFESSOR
LUIZINHO, INOC~NCIO OLIVEIRA. 27484

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Aprova·
ção do Substitutivo. 27485



27493

27494

27494

27493

27494

27495

27495

27495

27495

27500

27497

27500

27497

27500

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS.......

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Informa
ção ao Plenário sobre retificação da emenda de ple
nário de autoria do Deputado Chico da Princesa......

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Viação e
Transportes, o Sr. Deputado EDINHO ARAÚJO....

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, o Sr.
Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO........

GESSIVALDO ISAfAS (Pela ordem.) - Re
tificação do parecer com relação à Emenda de
Plenário nl! 2 .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR. .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
e aprovação de requerimento de preferência para
votação do substitutivo adotado pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
e aprovação do substitutivo adotado pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
e aprovação das Emendas nl!s 1 e 2, com pare-
cer favorável .

Declaração de prejudicialidade das demais
emendas .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
e aprovação da redação final. Retorno da matéria
ao Senado Federal. .

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Congratulações à Casa pela votação da matéria..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Transfe
rência da votação dos demais itens da pauta
para terça-feira da próxima semana .

Apresentação de proposições: CORONEL
GARCIA; RONALDO VASCONCELLOS; ENIO
BACCI; JOSÉ CARLOS COUTINHO; AVENZOAR
ARRUDA; PEDRO PEDROSSIAN; POMPEO DE
MAnOS; ALOIZIO MERCADANTE; SIMÃO
SESSIM; RUBENS BUENO; CLEMENTINO

27487

27488

27488

27488

27489

27489

27490

27490

27490

27490

27491

27492

27492

27493

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, PROFESSOR LUIZINHO ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer-
ramento da discussão .

Existência de emendas ao projeto .

JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem.) - Anún
cio de apresentação de projeto de lei sobre obri
gatoriedade de conhecimento, por profissionais
dos serviços de polícia, de assistência social e
de saúde, da Linguagem Brasileira de Sinais -
LIBRAS .

27146 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

tuição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado Usou da palavra para proferir parecer às
JORGE KHOURY.................................................. 27487 emendas de plenário, em substituição à Comis

são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado DE
VELASCO. 27493

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ BORBA. ..

JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem) - Finan
ciamento da agricultura familiar na Amazônia.......

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei proibitivo da
comercialização de bebidas alcoólicas nas rodo-
vias federais .

JORGE KHOURY (Pela ordem) - Solicita
ção à Presidência do prazo de duas sessões
para emissão de parecer à emenda de plenário...

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Acolhi
mento da solicitação do Deputado Jorge Khoury,
Relator .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei nl!
5.993-A, de 1990, sobre a construção de logra
douros, de edifícios de uso público e de veículos
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência
física, nos termos dos arts. 227, § 22, e 244 da
Constituição Federal. ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer
ramento da discussão. Existência de emendas ao
projeto .

ARY KARA (Pela ordem.) - Realização, por
motoqueiros de todo o País, de romaria a Apare-
cida, Estado de São Paulo ..

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Pela or
dem.) - Improcedência de matérias jornalísticas
a respeito de veto, pelo ex-Governador Leonel
Brizola, de aliança política entre o PDT e o PT,
com vistas às eleições municipais de São Paulo,
Estado de São Paulo .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Comis
são de Seguridade Social e Família, o Sr. Depu-
tado GESSIVALDO ISAfAS .
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COELHO; DR. BENEDITO DIAS E OUTROS;
CLEMENTINO COELHO;' JAIR MENEGUELLI;
HENRIQUE FONTANA E OUTROS; GLYCON
TERRA PINTO~ ..-MII rON TEMER; EUNíCiO
OLIVEIRA; JÚLIO DELGADO E OUTROS;
MARCOS CINTRA; ELCIONE BARBALHO E
OUTROS; JANDIRA FEGHALI; RICARDO
FERRAÇO; GLYCON TERRA PINTO E OUTROS;
LUCIANO BIVAR E OUTROS; ALEXANDRE
SANTOS; ADOLFO MARINHO; MILTON MONTI;
SRS. LíDERES; ALDO REBELO; GERALDO
MAGELA; MÁRIO NEGROMONTE; VICENTE
CAROPRESO; NICE LOBÃO; PAULO OCTÁVIO;
JOSUÉ BENGTSON; SRS. LIDERES..................... 27500

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Apre
sentação de requerimento à Mesa Diretora sobre
constituição de Comissão Externa para apuração
das causas do acidente automobilfstico·oconido com
o ex-Presidente da República Juscelino Kubitschek,
na Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 165, Muni-
crpio de Resende, Estado do Rio de Janeiro. 27502

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS. ...... 27502

EDINHO ARAÚJO (Pela ordem.) - Apresen
tação à Comissão Especial, pelo Relator Eliseu
Resende, de parecer à proposta de criação da
Agência Nacional de Transportes. Anúncio de reali
zação, pela Comissão de Viação e Transportes, de
audiência pública para debate sobre concessões
da exploração de rodovias federais. 27502

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GERVÁSIO
SILVA, YVONILTON GONÇALVES. 27502

PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) 
Átos da Presidênqia sobre criação de Comissões
Especiais destina~as à análise da crise da avia
ção\çivil brasileir~; ao exame da Proposta de
Emenda à Constituição nll 609-A, de 1998; e do
Sistema Presidencialista de Governo.................... 27502

VII- ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: V'rgmo Ferraz Ribeiro........ 27526
b) Tornar sem efelfo nomeação: Jatir da

Silva Gomes Júnior, LucianQ Almeida Reis. 27527
c) Nomea~o: Sérgio E/yr Cordeiro Ramalho. 27529

d) Designação por acesso: Anamélia
Lima Rocha Moreira Fernandes. 27530

e) Designação: Fernando Lufs Brito da Silva
Argemiro Dias da Costa, e Paulo César Ferraz. ...... 27531

3 - Errata
a) Seção de Publicação no Diário da Câ

mara dos Deputados (OCO nll 208, de 11-12-99,
página 61284, coluna 2) : ,. 27533

I

COMISSÕES

4 - ATAS DAS COMISSÕES·
a) Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, 23!l Reunião (Ordinária), em 24-5·00.... 27533

b) Comissão de Finanças e Tributação, 11!l
Reunião (Ordinária), em 24-5-00.. 27535

c) Comissão Externa destinada a UEsclare
cer em que circunstância ocorreu a morte do
ex-Presidente João Goulart, em 6-12-76, na es
tância de sua propriedade, na província de Corri
entes, na Argentina" * 111 Reunião, em 24-5-00
(Instalação e Eleição do Presidente e dos Vice-
Presidentes) 27536

d) Comissão Especial destinada a Acom
panhar a Aplicação da Lei nll 9.503/97 (Aplicação
do Código de Trânsito), 911 Reunião, em 24-5-00... 27545

e) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nº 151-Al95 e apensadas (Segu-
rança Pública), * 22!l Reunião, em 24-5-00.,.......... 27558

*Atas com notas taqulgráficas
5 - PARECERES, PROJETOS DE LEI Nºs

1.010-B/88, 4.304-B/93, 4.483-Al94, 1.721-B/96,
1.827-C/96, 3.137-Al97, 3.479-Al97, 3.861-Al97,
3.889-Al97, 4.087-Al98, 4.366-Al98, 4.823-Al98,
4.857-B/98, 68-Al99, 200-Al99, 254-B/99,
424-Al99, 470-Al99, 644-Al99, 681-Al99,
695-Al99, 714-A/99, 1.009-A/99, 1.181-Al99,
1.294-Al99, 1.297-B/99, 1.344-Al99, 1.477-Al99,
1.528-Al99, 1.637-Al99, 1.724-Al99, 2.011-Al99,
2.052-Al99, 2.107-Al99, 2.196-Al99, 2.301-AlOO,
2.327-AlOO, 2.391-AlOO, 2.401-AlOO; PDC nº
390-AlOO. 27562

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e

Interior, nl! 5, em 24-5-00. 27718

b) Comissão de Economia, -Indústria e Co-
mércio, nll 7, em 24-5-00. 27718

c) Comissão de Rnanças e Tributação, nº 10,
em 24-5-00. 27718

7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, n2 7, em 24-5-00. 27719

b) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, nll 5, em 24-5-00. 27719

c) Comissão de Finanças e Tributação, nll 8,
em 24-5-00 '........... 27719

8-MESA
9 - LíDERES E VICE-LrDERES
10- DEPUTADOS EM EXERCrCIO
11 - COMISSÕES
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Ata da 921 Sessão, em 24 de maio de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes,

19 Vice-Presidente; Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente;
Jaques Wagner, 39 Secretário; Rubens Bueno, Dr. Evilásio,
Themfstocles Sampaio, § 2º do art. 18 do Regimento Interno

As 14HORAS COMPARECEM OSSENHORES:

Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad

Jaques Wagner
Efraim Morais
Glovanni Queiroz
Gonzaga Patriota

Roraima
AIRTON CASCAVEL PPS
ALMIRSA PPB
FRANCISCO RODRIGUES PF~

ROBERJO ARAUJO Pl.
SALOMAO CRUZ PPB
Presentes de Roraima: 5

Amap6

ANTONIO FEIJAO PST
DR. BENEDITO DIAS PPB
EDUARDO SEABRA PTB
EVANDRO MILHOMEN PSB
FATIMA PELAES PSDB
JURANDIL JUAREZ PMDB
SERGIO BARCELLOS PFL
Presentes de Amapi: 7

Pari
ANIVAI.DO VALE PSDB
BABA PT
ELCIONE BARBALHO PMDB
GERSON PERES PPB
JORGE COSTA PMDB
JOSE PRIANTE PMDB
JOSUE BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PFL
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RENILDO LEAL PTB
VALDIR GANZER PT
VIC PfRES FRANCO PFL
ZENALDO COUTINHO PSDB
P",sentes de Pará: 15

Amazonas

ARTHUR VIRGILlO PSDB
ATIU\ LINS PFL
EULER RIBEIRO PFL
FRANCISCO GARCIA PFL
PAUDERNEY AVELlNO PFL

SILAS CAMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PedoS
Presentes de Amazonas: 7

Rondonia
AGNALDO MUNIZ PPS
CONFUCIO MOURA PMDB
EURIPE;DES MIRANDA POT
EXPEOJTO JUNIOR PFL
MARINHA RAUPP PSOS

NILTON CAPIXABA PTB
OSCAR ANDRADE PFL
SERGIO CARVALHO PSOS
Presentes de Rondonla: 8

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO PFl
JOAOTOTA PPB
JOSE ALEKSANDRO PSL
MARCIO BITTAR PPS
MARCOS AFONSO PT
NILSON MOURAO PT
SERGIO BARROS PSOB

ZIU\ BEZERRA PFL
Presentes de Acre: 8
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TocantIns
ANTONIO JORGE
DARCI COELHO
JOAO RIBEIRO
KATIAABREU

OSVALDO REIS
PAULO MOURAO

RAINEL BARBOSA
UDSON BANDEIRA
Presentes de Tocantins: 8

Maranhlo
ALBERICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA

JOAO CASTELO
JOSE ANTONIO ALMEIDA
MAURO FECURY
NEIVA MOREIRA

NICELOSAO
PEDRO FERNANDES
PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA
ROBERTO ROCHA
SEBASTIAO MADEIRA
Presentes de Maranhlo: 14

Ceari

ALMEIDA DE JESUS
ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ARNON BEZERRA
EUNICIO OLIVEIRA
INACIO ARRUDA
JOSE PIMENTEL
LEO ALCANTARA

MAURO BENEVIDES
MORONI TORGAN

NELSON OTOCH
ROBERTO PESSOA
ROMMEL FEIJO
VICENTE ARRUDA
Presentes de Ceari: 14

PTB
PFL
PFL

PFL
PMDB
PSDS

PMDS
PMDS

PMDB
PPS

PFL
PFL

PSDa
PSB
PFL
PDT

PFL
PFL
PMDS

PST
PSDS
PSDS

PL

PMDB
psoe
PSOB
PMDS
PCdoS
PT
PSDS
PMOB
PFL

PSDS
PFL
PSDS
PSDB

Maio de 2000
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Piauf

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ATIlA LIRA
B,SA

CIRO NOGUEIRA

GESSIVALDO ISAIAS
JOAO HENRIQUE
MUSSADEMES

PAES LANDIM
THEMISTOCLES SAMPAIO
WELLINGTON DIAS
Presentes de Piauí: 9
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PSDB

PSDB

PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Rio Grande do Norte
BETINHO ROSADO

HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERE FERREIRA

LAIRE ROSADO
LAVOISIER MAIA

MUCIOSA
Presentes de Rio Grande do Norte: 6

Paraíba
ADAUTO PEREIRA
ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA
CARLOS DUNGA

DAMIAO FELICIANO
DOMICIANO CABRAL
INALDO LEJTAO

MARCONDES GADELHA
RICARDO RIQUE
WILSON BRAGA
Presentes de Paraiba: 10

PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL

PMDB

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB

PMDB
PSD8 ,

PFL

PSDS
PFL
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Pernambuco

ARMANDO MONTEIRO

CLEMENTINO COELHO
DJALMAPAES
INOCENCIO OLIVEIRA

JOSE MUCIO MONTEIRO
MARCOS DE JESUS

PEDRO EUGENIO

SALATIEL CARVALHO
SERGIO GUERRA

Presentes de Pernambuco: 9

Alagoas
ALBERICO CORDEIRO
AUGUSTO FARIAS
JOAOCALDAS
JOAQUIM BRITO

JOSE THOMAZ NONO

OLAVO CALHEIROS
Presentes de Alagoas: 6

Sergipe
ADELSON RIBEIRO
AUGUSTO FRANCO
CLEONANCIO FONSECA
JORGE ALBERTO
JOSE TELES
MARCELO DEDA

PEDRO VALADARES
Presentes de sergipe: 7

Bahia
AROLDO CEDRAZ
CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
FELlX MENDONCA
GERALDO SIMOES

PMDB
PPS
PSB
PFL
PFL
PSDB

PPS

PMDS
PSDS

PTB
PPB
PL
PT
PFL

PMDS

PSC
PSDS
PPB
PMDB
-PSDS

PT
PSS

PFL
PFL

PMOB
PTB

'PT
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GERSON GABRIELLI
HAROLDO LIMA
JAIME FERNANDES
JAIROAZl
JOAO ALMEIDA
JOAOLEAO
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE KHOURY
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSe LOURENCO
Jose RONALDO
JUTAHY JUNIOR
LEUR LOMANTO
LUIZ MOREIRA
MARIO NEGROMONTE
NELSON PELLEGRINO
NILO COELHO
PAULO MAGALHAES
REGINALDO GERMANO
ROLAND LAVIGNE
SAULO PEDROSA
URSICINO QUEIROZ
WALDIR PIRES
WALTER PINHEIRO
P.....ntes de Bahia: 29

Mln•• Gerals
ADEMIR LUCAS
ARACELY DE PAULA
CABO JUUO
CLEUBER CARNEIRO
CUSTODIO MATTOS
DANILO DE CASTRO
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
ELlSEU RESENDE
FERNANDO DINIZ
GILMAR MACHADO
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PFL
PCdoS
PFL
PFL
PSDS
PSDS
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDS
PFL
S.PART.
PSDS
PT
PSDS
PFL
I?FL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

PSDB
PFL
PL
PFL
PSDS
PSDS
PPB
PSDa
PFL
PMOB
PT
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GLYCON TERRA PINTO
HELIO COSTA

HERCULANO ANGHINEITI
IBRAHIM ABI·ACKEL
JAIME MARTINS

JOAO FASSARELLA
JOAOMAGNO
JOSE MILITA0

JULIO DELGADO

L1NCOLN PORTEu\

MARCIO REINALDO MOREIRA

MA~COSLlMA

MARIO ASSAD JUNIOR

NARCIO RODRIGUES
ODELMOLEAO

OUMPIO P'RES
OSMANIOPEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROBERTO BRANT
ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SERGIO MIRANDA

SIU\S BRASILEIRO

VIRGILlO GUIMARAES

VIITORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA
ZAIRE REZENDE

Presentes de Minas Gerais: 42

PMDB
PMOB

PPB

PPB
PFL

PT
PT

PSeB

PMOB

PSL
PPB

?MDB
PFL

PSOS
PPB

POT

PMDB

PT
Pl
pses
PFL

PPB
PSDS
PFL

PMDB

PCdoB
PMDB

PT
PSeB
PTB
PMOB
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Espfrito Santo
FEU ROSA
JOSE_CARLO~ ELIAS

MARCUS VICENTE

MAX MAURO
NILTON BAIANO

Presentes de Espfrlto Santo: 5

PSOB
PTB
PSOB
PT8
PPB
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Rio de Janeiro

ALOIR CABRAL

ALMERINDA DE CARVALHO
AROLDE DE OLIVEIRA

AYRTON XEREZ

BISPO RODRIGUES

CARLOS SANTANA
CELSOJACOB

CORONEL GARCIA

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBERSILVA

EOUARDO PAES
EURICO MIRANDA

FERNANDO GONCALVES
IEDIOROSA

JAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHAU

JOAOMENDES

JOAO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

JOSE CARLOS COUTINHO
LUIS EOUARDO

LUIZ SERGIO
MARCIO FORTES

MATTOS NASCIMENTO

MILTON TEMER

MIRIAMREID

MIRO TEIXEIRA

PASTOR VALOECI PAIVA

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA
PAULOFEIJO

RODRIGO MAIA
RONALDO CEZAR COELHO

RUBEM MEDINA
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PSDS
PFL
PFL

PPS
PL

PT
POT

PSOB

PSOS
PSOB

POT

PTB
PPB

PTB
PMDB

PPB
PCdoB

PMOB

PDT
PT

PMDB

PFL
POT

PT

PSDB

PST

PT

PDT

POT

PSL

PSB

PPB

PSOB

PTB
PSDS

PFL
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SIMAO SeSSIM
Presentes de Rio de Janeiro: 37

PPB

Maio de 2000

810 Paulo
ALBERTO GOLDMAN
ALDO REBELO
ALOIZIO MERCADANTE
ANDRE BENASSI
ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANDIR

ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLIA
ARNALDO MADEIRA
ARYKARA
BISPO WANDERVAL
CELSO GIGLlO
CLOVIS VOLPI
CORAUCI SOBRINHO
CUNHA BUENO
DE VELASCO
DELFIM NETTO
OR. EVILASIO
DR. HELIO
OUILlO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
FERNANDO ZUPPO
GILBERTO KASSAB
JAIR MENEGUELU
JOAOPAULO
JORGE TADEU MUDALEN
'JOSE DIRCEU
JOSE GENOINO
JOSE MACHADO,

JOSE ROBERTO BATOCHIO
JULIO SEMEGHINI
LAMARTJNE POSELLA
lUIZA ERUNDINA
MALULY NETTO

PSDB
PCcloB
PT
PSOS
PT

PSDB
PSDB
PT
PT

PSDB
PPS
PL
PTS
PSDB
PFL
PPS
PSL
PPB
PSB
POT
PTS
PPS
POT
PFL
PT
PT
PMDB

PT
PT

PT
POT
PSDS
PMDB

PSB
PFL
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MARCELO BARBIERI PMOB
MEDEIROS PFL
MILTON MONTI PMOB
NELO ROOOLFO PMOB
NELSON MARQUEZELLI PTe
NEUTON LIMA PFL
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PMDB
ROBSON TUMA PFL
RUBENS FURLAN PPS
SALVADOR ZIMBALDI PSDB
SAMPAIO DORIA PSDB
VADAOGOMES PPB
VALDEMAR COSTA NETO PL
XlCO GRAZIANO PSOB
Presentes de 810 Paulo: 52

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO PFL
L1NOROSSI PSDB
OSVALDO SOBRINHO PTB
TETE BEZERRA PMDB
WILSON SANTOS PMOB
Presentes de Mato Grosso: 5

Distrito Federal

ALBERTO FRAGA PMDB
GERALDO MAGELA PT
JORGE PINHEIRO PMDB
MARIA ABADIA PSDB
PAULO OCTAVIO PFL
PEDRO CELSO PT
WlGBERTO TARTUCE PPB
Presentes de Distrito Federal: 7

Goiils
GEOVAN FREITAS PMDB

JOVAIR ARANTES PSOB
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JUQUINHA
LIDIA QUINAN
LUCIA VANIA
LUIZ BITTENCOURT
NORBERTO TEIXEIRA
PEDRO CHAVES
PEDRO WILSON
Presentes de GoiAs: 9

PSDS
PSDB
PSDB
PMDS
PMDB

PMDB
PT

Maio de 2000

Mato Grosso do Sul
JOAO GRANDAO
MARCAL FILHO
PEDRO PEDROSSIAN
WALDEMIR MOKA
P~.ntes de Mato Grosso do Sul: ..

ParanA
AFFONSO CAMARGO
ALEX CANZIANI
CHICO DA PRINCESA
DR. ROSINHA
FLAVIOARNS
GUSTAVO FRUET
IRISSIMOES
JOSE BORBA
JOSe CARLOS MARTINEZ
LUCIANO PIZZATIO
LUIZ CARLOS HAULY
NELSON MEURER
OLIVEIRA FILHO
OSMAR SERRAGLIO
PADRE ROQUE
RICARDO BARROS
RUBENS BUENO
Presentes de ParanA: 17

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
CARLITO MERSS

PT
PMOB
PFL
PMD8

PFL
PSDS
PSDB
PT
PSDS
PM08
PTS
PMDS
PTB
PFL
PSDB
PP8
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPS

PFL
PT
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EDINHO BEl

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA
HUGO BIEHL
JOAO PIZZOLATTI

JOSE CARLOS VIEIRA
LUCI CHOINACKI

RAIMUNDO COLOMBO
RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

Presentes de Santa catarina: 12
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PMDB
por
PFL

PPB
PPB

PFL
PT
PFL
PMD8
por

Rio Grande do Sul

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES
AUGUSTO NARDES

CAIO RIELA

CEZAR SCHIRMER

DARCISIO PERONDI
ENIO BACCI

ESTHER GROSSI

FERNANDO MARRONI

FETIER JUNIOR
HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ MAINARDI

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN
OSVALDO BIOLCHI

POMPEO DE MAnos

ROBERTO ARGENTA

VALDECIOLlVEIRA
VEDA CRUSIUS
Presentes de Rio Grande do Sul: 20

por
POT
PPB

PTS

PMDB
PMDB
PDT

PT

PT

PPB
PT
PPB
PT
PMOB
PSDB
PMDB
POT
PHS
PT
PSDB



Defiro. Publique-se
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lfder
do PFL, nos seguintes termos:
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I - ABERTURA DA SESSÃO destinada a investigar a ocupação de terras públicas
na região Amazônica.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
der do PSDB/PTB

o SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lista
de presença registra o comparecimento de 380 Se
nhores Deputados.

Está aberta a Sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

se$são anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. TEMfsTOCLES SAMPAIO, servindo
como 2S1 secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1SI se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM NR 696

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 11 do Regimento Interno

dessa Casa do Congresso Nacional, indico os Senho
res Deputados ÁTILA LINS ERAFAEL GUERRA para
exercerem a função de Vice-Uderes do Governo.

Brasília, 22 de maio de 2000. - Fernando Hen-
rique Cardoso.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 24-5-2000. - Presidente Heráclito

Fortes.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Lfder do Bloco
Parlamentar, PSDB, PTB, nos segulfttes termos:,
OF. PSDB/PTB/I/NSl 178/2000

Brasrlia, 18 de maio de 2000

A Sua Excelentrssimo Senhor
DeputadciMICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de 'determinar a substituição do Deputado PAULO
MOURÃO pelo Deputado Badu Picanço, como mem
bro suplente, da Comissão Parlamentar de Inquérito

oncio nll 0926-L-C-PFU2000

Brasflia, 16 de maio de 2000

A Sua Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
. Indico a Vossa Excelência o Deputado MÁRIO

ASSAD para integrar, como membro titular, a Comis
são de Ciência eTecnologia, Comunicação e Informá
tica, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, U~er do PFL.

Defiro. Publique-se
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente

Offcio nSl 0928-L-C-PFUOO

Brasrlia, 16 de maio de 2000

A Sua Éxcelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

MÁRIO ASSAD passa,a integrar, como membro su
plente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Ofrcio nº 951 ~L-C-PFU2000

Brasrlia, 18 de maio de 2000

A Sua ExcelenUssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

SALOMÃO CRUZ PPB/RR passa a integrar, como
membro titular, a Comissão de Agricultura e Política
Rural, em vaga existente.

Atencio$amente, - Deputado Inocêncio Oli·
veira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício n2 968-L-PFUOO

Brasrlia, 23 de maio de 2000

A Sua Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Parti

do da Frente Liberal que farão parte da Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº407-G, de 1996, do Sr. Lu
ciano Castro e outros, que "altera a redação do artigo
100 da Constituição Federal" (precatórios).

TITULARES
Deputado JOÃO RIBEIRO
Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
Deputado LUCIANO CASTRO
Deputado RICARDO FIÚZA
Deputado ROBERTO BRANT
Deputado RONALDO VASCONCELLOS

SUPLENTES
Deputado ANTONIO GERALDO
Deputado CLÁUDIO-CAJADO
Deputado FRANCISCO GARCIA
Deputado GILBERTO KASSAB
Deputado MUSSA DEMES
Deputada ZILA BEZERRA

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

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 968-L-C-PFU2000

Brasília, 23 de maio de 2000

A Sua Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

ROBERTO PESSOA passa a fazer parte, como mem
bro titular, da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, em substituição ao Deputado Euler Ribeiro.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 974-L-C-PFU2000

Brasília, 23 de maio de 2000

A Sua Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado RAFAEL

GRECCA para integrar, como membro suplente, a
Comissão de Minas e Energia, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OF/GABII/Nº 305
Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atençêo aos Ofícios SGM/P nº 1.029/99 e

206/2000, encaminho a Vossa Excelência a relação
com os nomes dos Deputados do Bloco
PMDB/PST/PTN, que integrarão a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de



Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar os Deputados Professor LUIZINHO
(PT/SP), FERNANDO MARRONI (PT/RS) e CARLlTO
MERSS (PT/SC), como titulares, e como suplentes os
Deputados IARA BERNARDI (PT/SP), ANTÓNIO
PALOCCI (PT/SP), para integrarem a comissão espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emen
da a Constituição nº 407-G, de 1996, do Senhor De
putado LUCIANO DE CASTRO e outros, que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucio
nais Transit6rias" (precat6rios) e apensada.

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Uder do PT.
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Lei nl! 3.561, de 1997, que "Dispõe sobre o Estatuto Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi-
do Idoso e dá outras providências" e ao apensado, dente.
para substituir as indicações anteriores. Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder

TITULARES do PT, nos seguintes termos:

Deputado CORIOLANO SALES Ofício nº 422/PT

Deputado DARCfslO PERONDI
Deputado EULER MORAIS
Deputado JOÃO MATOS
Deputado SILAS BRASILEIRO
Deputado TETÉ BEZERRA
Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO

SUPLENTES

Deputado OSVALDO BIOLCHI

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Uder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/Nº 308

Brasflia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao OHcio SGM/P n!! 365/2000, en

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/PST/PTN, que com
porão a Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição n!! 407-G,
de 1999, que "altera a redação do art. 100 da Consti
tuição Federal" (precat6rios).

TITULARES

Deputado JOÃO HENRIQUE
Deputado JORGE ALBERTO
Deputado JURANDIL JUAREZ
Deputado MILTON MONTI
Deputado OSVALDO BIOLCHI
Deputado RICARDO IZAR

SUPLENTES

Deputado ALBERTO MOURÃO
Deputado NELO RODOLFO
Outrossim, informo que as demais vagas serão

preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira

Lima, Uder do Bloco PMDBIPST/PTN.

Publique-se.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado OdeImo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

Ofício nº 149/00

Brasília, 18 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado RAFAEL GRECA (em vaga cedida ao PFL),
como titular, para integrar a Comissão Técnica de
Educação, Cultura e Desporto.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Ií
der do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Ofício nº 181/00

Brasília, 16 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado AUGUSTO NARDES, como suplente, para inte
grar a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1995,
do Senhor Deputado Eduardo Jorge e outros, que
"Estabelece o Parlamentarismo".

Atenciosamente, - Deputado Ode~mo Leão, Lí
der do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 24-S-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 186/00

Brasília, 18 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado SALOMÃO CRUZ, como suplente, para integrar
a Comissão Técnica da Amazônia e do Desenvolvi
mento Regional.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, lí
der do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 24-S-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 192/00

Brasília, 23 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado CLEOÂNCIO FONSECA, FETIER JÚNIOR e
NELSON MEURER, como titulares e os Deputados
JOÃO PIZZOLATI e LUIZ CARLOS HEINZE, como

suplentes, para integrarem a Comissão Especial des
tinada a proferir a parecer à Proposta de Emenda à
Constituição 407-G, de 1996, do Senhor Deputado
LUCIANO CASTRO e outros, que "altera a redação
do artigo 100 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Lf
der do PPB.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 194/00

Brasília 23 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado EULER RIBEIRO (em vaga cedida ao PFL),
como titular para integrar a Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e interior e como suplente a Comissão
de Seguridade Social e Família.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Publique-se.
Em 24-S-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

O Sr. Deputado Miro Teixeira, líder do PDT,
nos seguintes termos:

OF/GAB/I/Nº 177-PDT

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 36S-SGMIp, comunico

a Vossa Excelência que os Deputados JOSÉ RO
BERTO BATOCHIO e FERNANDO CORUJA integra
rão, respectivamente, na qualidade de titular e su
plente, a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº407-G,
de 1996, que "altera a redação do artigo 100 da Cons
tituição Federal" (precatórios).

Nesta oportunidade, renovo a vossa Excelên
cia protestos de estima e elevada consideração. 
Deputado Miro Teixeira, Ifder do PDT.
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Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000.- Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguin
tes termos:

OF/AlPSB/190100
Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

Deputados JOSÉ ANTÔNIO como titular e PEDRO
VALADARES como suplente da Comissão Especial
destinada a analisar à Proposta de Emenda à
Constituição nº 407-G, de 1996, do Senhor Depu
tado LUCIANO CASTRO e outros, que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal (Pre
catórios). - Deputado Alexandre Cardoso, Líder do
Bloco PSB/PCdoB.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

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

Of. nº 239/00 - BP
Brasrlia, 23 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o Bloco

PUPSL indica os Deputados Eujácio Simões PLlBA,
como titular, e Almeida de Jesus, PUCE, como suplen
te, para integrarem a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 407-G, de 1996, do Senhor Deputado Luciano Castro
e outros, que "Altera a redação do art. 100 da Constitui
ção Federal" (precatórios), e apensada.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OF. L1D/Nº 44/2000

Brasília, 15 de fevereiro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do § 1º do art. 9º, do Regimento

Interno, indico para compor o quadro de Vice-Líderes
do Partido Popular Socialista - PPS, para esta 2ª Ses
são Legislativa, os nomes dos seguintes Parlamenta
res:

Deputado REGIS CAVALCANTE, 1º Vice-Líder
Deputado PEDRO EUGÊNIO
Deputado AYRTON XEREZ e
Deputado AGNALDO MUNIZ

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

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Com vigência a partir de hoje.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. L1D/Nº 191/2000

Brasília, 19 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

Márcio Bittar, (PPS/AC), não integrará como membro
titular as seguintes Comissões Especiais:

PEC nº 137-A, de 1999 - Subteto;
PEC nº 30B-A, de 1996 - Acumulação de

Emprego Pública; e
PL nº 4.579, de 199B - Acesso a Recursos Ge

néticos.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

,
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGM/P nº 390/00, indico a

Vossa Excelência o Deputado EMERSON KAPAZ
como titular e o Deputado Rubens Bueno como su
plente, para integrarem a Comissão Especial destina
da a apreciar e proferir parecer ao PL nº203, de 1991,
do Senado Federal, que "Dispõe sobre o acondiciona
mento, a coleta, o tratamento, o transporte e a desti
nação dos resíduos de serviços de saúde" e apen
sado.

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

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sr!! Deputada Vanessa Grazziotin, 19 Vi
ce-Presidente ,da Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimeri~o Regional, nos seguintes ter
mos:

Ofício nº 152/00

Brasília, 19 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n!! 4.290/98.

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

Atenciosamente, - Deputada Vanessa Graz
ziotin, 1º Vice-Presidente.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 19 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico à Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.484/99.

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

Atenciosamente, - Deputada Vanessa Graz
ziotin, 1º Vice-Presidente.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Ronaldo Cézar Coelho,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

CF. Nº 316-P/2000 - CCJR

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº
113/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 23 de
maio do corrente, assim como as de n!!s 202 e 245/99,
apensados.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 24·5·2000. - Michel Temer, Presi

dente.



Brasília, 3 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder à revisão

do despacho concedido ao Projeto de Lei n!! 1.812199
- do Sr. Roberto pessoa - que "Dispõe sobre a proibi
ção para adoção do horário de verão".

Conforme entendimento do Relator, Deputado
Paulo Octávio, e assim entendendo essa Presidência, a
proposição em tela deverá ser apreciada no âmbito da
Comissão de Minas e Energia, anteriormente a este
Órgão Técnico, de modo que este Colegiado possa se
manifestar sobre a mesma com base em dados técni
cos atinentes ao campo temático daquela Comissão.

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

Defiro. Revejo o despacho aposto ao
Projeto de Lei nº 1.812/99, para determinar
que a comissão de Minas e Energia pronun
cia-se antes da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio. Oficie-se e, após, pu
blique-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado João Sampaio, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, nos seguintes termos:

Ofício-Preso nº 141/00

Senhor Presidente,
Foi-nos relatado pelo Gabinete do Relator o ex

travio do Projeto de Lei nº 3.974/97 - do Sr. Silas Bra-

Brasília, 16 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Do Sr. Deputado Enio Bacci, Presidente da Ciência e tecnologia, Comunicações e Informática, a
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, quem, sem dúvida alguma, cabe manifestação prévia
nos seguintes termos: sobre o tema, em face das atribuições previstas para
Ofício-Preso nº 117/00 aquela Comissão no art. 32, 11; e do mesmo Regimen

to Interno.
Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado

Ricardo Ferraço.

Ofício-Preso nº 118/00

Bras.ília, 3 de maio de 2000

ASua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
P,residente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder à revisão

cjo despacho concedido ao Projeto de Lei nº 2.300/00
7- do Sr. Clementino Coelho - que "Modifica a Lei n!!
9.279, de 14 de maio de 1996, que 'regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial, esten
dendo a proteção conferida pelo registro de marca ao
seu uso na Internet"'.

Conforme entendimento do Relator, Deputado
Ricardo Ferraço, e assim entendendo essa Presidên
cia, a proposição em tela deverá ser apreciada no âm
bito da Comissão de Ciência e Tecnologia, anterior
mente a este Órgão Técnico, de modo que este Cole
giado possa se manifestar sobre a mesma com base
em dados técnicos.

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

Defiro. Revejo o despacho aposto ao
PL nº 2.300/00, para determinar a inclusão
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática que deverá mani
festar-se antes da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio. Oficie-se ao Reque
rente e, após, publique-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi-
dente.

Ao Senhor Deputado Enio Bacci
M.D. Presidente
Comissão de Economia, Indústria e Comércio
NeJ)ta

Senhor Presidente,
Na qualidade de Relator designado para proferir

voto sobre os Projetos de Lei n!! 2.300, de 2000 e
2.535, de 2000, ambos dispondo sobre a propriedade
e os registros de domínios e outros usos de marca no
âmbito da Internet, venho solicitar de V. Ex!! que re
queira ao ilustre Sr. Presidente da Câmara dos Depu
tados, nos termos do art. 41, XX, do Regimento Inter
no, a distribuição prévia desta matéria à Comissão de



Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nº2.084/199 - do Sr. Jor
ge Pinheiro - que "dispõe sobre a concessão de des
conto para professores na compra de ingressos para
espetáculos culturais e desportivos e dá outras provi
dências", para publicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano,
Presidenta em exercício.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº P-81/2000

Brasília, 10 de maio de 2qOO

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente .
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do fi\egimento Interno, a aprova
ção do Projeto de Lei nº2.373/2000 - do Sr. Éber Silva,
que "institui o Dia da Bíblia", para publicação da referi
da proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Átila Lira, Pre
sidente em exercício.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sf! Deputada Marisa Serrano, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

Ofício nº P-83/2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
aprovação, com substitutivo do Projeto de Lei nº
1.404/99 - da srª Nair Xavier Lobo - que "Dispõe so
bre incentivo fiscal a viagens de intercâmbio cultural,
e das emendas apresentadas na Comissão, para pu-

Brasília, 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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sUeiro - que "Proíbe a venda de produtos para fumar b1licação da referida proposição e do parecer a ela
derivados do tabaco em padarias e supermercados". oferecido.

Nos termos do art. 106 do Regimento Interno da Atenciosamente, - Deputado Átila Lira, Presi-
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência a dente em excercfcio.
gentileza de autorizar a reconstituição do referido pro
jeto.

Respeitosamente, - Deputado João Sampaio,
Presidente em exercício.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. peputado Átila Lira, Presidente em
exercício da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos seguintes termos:

Ofício nº P-78/2000

Brasília, 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nº 1.859/99 - do Senado
Federal (PLS nº 245/96) - que "Dispõe sobre a prote
ção ao patrimônio fossilífero, em conformidade com o
art. 216, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras
providências", para publicação da referida proposição
e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Átila Lira, Presi
dente em exercício.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº P-79/2000
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Do Sr. Deputado Gilmar Machado, Presidente Do Sr. Deputado Manoel Castro, Presidente
em exercício da Comissão de Educação, Cultura e da Comissão de Finanças e Tributação, nos se-
Desporto, nos seguintes termos: guintes termos:

Ofício n2 P-85/2000 Of. P-n9 57/2000

Brasrlia 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n2 2.206/99 - do Sr. Paulo
Octávio - que "acrescenta dispositivo ao art. 13 da Lei
n2 9.615, de 24 de março de 1998, determinando que
as entidades nacionais de administração do desporto
sejam sediadas no Distrito Federal", para publicação
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gilmar Machado,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sra. Deputada Marisa Serrano, Presiden
ta em exercício da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto nos seguintes termos:

Ofício n9 P-86/2000

Brasília, 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nº 2.217/99 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "altera o art. 4º da Lei nº6.766, de 19 de
dezembro de 1979, e dá outras providências", para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano,
Presidenta em exercício.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 26 de abril de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

SenhOr Presidente,
No dia 18 do corrente, do Plenário da Câmara,

durante sessão presidida por V. Exa., manifestei mi
nha estranheza e, mais do que isso, preocupação, di
ante de despacho do ilustre presidente, alterando a
tramitação do Projeto de Lei n2 404/99, do Sr. José Pi
mentel, que trata da questão da instalação de porta
de segurança nas agências bancárias.

Como é do seu conhecimento, a proposição en
contra-se no momento em exame na Comissão de Fi
nanças e; daqui, em seguida, iria à consideração da
Comissão de Constituição e Justiça.

Dessa forma, permito-me ponderar a V. Exa.
quanto à conveniência do reexame desse despacho,
na conformidade, aliás, com que o prezado Presiden
te me assegurou na oportunidade de minhas conside
rações em Plenário, feitas, como não poderia ser dife
rente, na estrita defesa da eficiência dos trabalhos le
gislativos desta Casa.

No aguardo de seu elevado pronunciamento,
apresento-lhe.

Cordiais saudações, - Deputado Manoel Cas
tro, Presidente.

Indefiro o reexame do despacho de
redistribuição do PL nº 404/99, por entender
inexistir amparo regimental para tanto. Ofi·
cie-se e, após, publique-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi·
dente.

Of.P-nº 75/2000

Brasília, 17 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a



Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Of. P-31/2000
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apreciação por este Órgão Técnico, nesta data, do João Silva Filho" o aeroporto localizado na cidade de
Projeto de Lei nº 3.657/97, do Sr. Paulo Paim, e do PL Parnaíba, Estado do Piauí".
nº 1.924/99, apensado. Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,

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

Cordiais Saudações, - Deputado Manoel Cas
tro, Presidente.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

Ofício nº 74/2000-P

Brasília, 15 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
2.690-A/97.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a referido
projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carnei
ro, Presidente.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

Do Sr. Deputado Barbosa Neto, Presidente
Comissão de Viação e Transportes, nos seguin
_termos:

Of. P-30/2000

Brasília, 10 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa. que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.728/99 
do Sr. João Henrique - que "denomina "Aeroporto

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto do Lei nº 2.1 02/99 
do Sr. Clementino Coelho - que "denomina a BR-232:
Rodovia Nilo Coelho".

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente.

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Fernando Gabeira, nos se
guintes termos:

Of. nº 61/2000 - 51 ~ Legislatura

Brasrlia, 18 de maio de 2000

A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao oHcio SGM/P nº 341, de 11 de

maio de 2000, venho por meio deste indicaro Deputado
Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, para integrar
a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 72, de
1999, do Senhor Deputado Adolfo Marinho, que "es
tabelece normas de cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios na presta
ção de serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotos sanitários, nos termos do disposto



Justificação

O presente requerimento prende-se ao fato de
eu haver encaminhando à Casa dois projetos versan
do sobre a mesma matéria e igual 'conteúdo.

Como o Projeto de Lei n!! 2.313, de 2000, foi
apensado ao Projeto de Lei nº 1.068. de 1999. e
como aquele foi subscrito por quase todas as lide
ranças com assento nesta Casa para que lhe seja
concedida urgência, requeiro seja o PL nll 1.068, de
1999. retirado, prevalecendo o PL nº 2.313. de 2000,
para que seja apreciado com a maior brevidade pos
sfvel.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. 
Deputado Celso Jacob.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Clementino Coelho, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO N!! ,DE 2000

Requer a prorrogação dos trabalhos
do Grupo de Trabalho destinado a Tratar da
Transposição de Águas do rio São Francis
co e Revitalização do seu Curso, bem
como, apresentar propostas ao orçamento
que viabilizem essas ações.

Senhor Presidente,
Requer a prorrogação dos trabalhos do Grupo

de Trabalho destinado a Tratar da Transposição de
Águas do rio São Francisco e Revitalização do seu
Curso, bem como. apresentar propostas ao orçamen
to que viabilizem essas ações.

Justificação

Face a expiração do prazo de 90 (noventa)
dias, estabelecido no ato de constituição do Grupo
de Trabalho da Transposição do São Francisco,
mister que se prorrogue o prazo para encerramen
to de seus trabalhos, com o consectário relatório fi
nal. para que melhor se aprofunde os debates
acerca das bases desse projeto. o qual envolve in
teresses diversos dos estados nordestinos1 tendo
em vista a multiplicidade de demandas dos usuári
os dos recursos hfdricos da bacia hidrográfica do
São Francisco.

Com a realização da audiência pública. no últi
mo dia 15 de maio. no pólo PetrolinalPE e Juazei-
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no inciso IX e parágrafo único do art. 23 da Constitui- ao Crédito Educativo e dá outras providências", de
ção Federal" e apensado. minha autoria.

Agradeço e coloco-me à disposição.
Atenciosamente, - Fernando Gabelra, Depu

tado Federal PV(RJ).

Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer. Presi

dente.

Do Sr. Deputado Alberto Fraga, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO

Requer o apensamento do PL n2

2.858/00, que acrescenta dispositivo ao
Decreto Lei nll 2.848/1940 (Código Penal),
e Lei n2 9.034/95, incluindo a organização
criminosa dentre os crimes contra a paz
pública, ao PL n2 2.751/00.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 142, caput, do

Regimento Interno, que o Projeto de Lei n2

2.858/00, de autoria do Poder Executivo, que acres
centa dispositivo ao Código Penal Brasileiro, e alte
ra a Lei nº 9.034/95 tipificando o crime de organiza
ção criminosa dentre aqueles contra a paz pública e
dispõe sobre a utilização de meios operacionais
para prevenção e repressão às organizações crimi
nosas, respectivamente, seja apensado ao Projeto
de Lei nº 2.751/00, de ninha autoria, que versa so
bre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2000. - Deputa
do Alberto Fraga.

Prejudicado, em virtude de o PL n2
2.858/00 ter sido apensado ao PL n!! 1.353/99,
ao qual se encontra também apensado o PL
n!! 2.751. Oficie-se e. após. publique-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer. Presi
dente.

Do Sr. Deputado Celso Jacos, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO N2 /2000

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n2 1.068, de 1999, do Deputado celso Jacob.

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 104, caput, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a retirada
do Projeto de Lei n2 1.068, de 1999, que "Institui o Pro
grama Especial de Estágio Remunerado Suplementar



REQUERIMENTO

Requer a constituição de Comissão
Especial destinada a examinar o Sistema
Presidencialista de Governo.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi·

dente.

Do Sr. Deputado Damião Feliciano e outros
nos seguintes termos:

Do Sr. Deputado Coriolano Sales, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
Requeiro, nos termos regimentais, retirada de

proposição de minha autoria (PL nº 1.950/99), ora em
tramitação na Comissão de Finanças e Tributação.

Plenário, 16 de maio de 2000. - Deputado
Coriolano Sales.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!! que, no uso das prerrogativas

que lhes foram outorgadas pelo Regimento Interno
desta Casa, determine a constituição de uma Comis
são Especial destinada ao exame do Sistema Presi
dencialista de Governo, estabelecido em nossa Cons
tituição, a fim de propor-lhe os aperfeiçoamentos jul
gados necessários.

Justificação
A criação da mencionada Comissão se faz ne

cessária diante do ressurgimento, no meio político
brasileiro, .inclusive no âmbito desta Casa, de movi
mento que visa mudar o sistema de governo, toman·
do-o parlamentarista.
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ro/SA, marcada pelas posições apaixonadas e exaro rios, conhecendo as cláusulas e condições estipula-
cebadas dos participantes, só foram superadas das nesse acordo, fato que poderá proporcionar a
quando discutiu-se a possibilidade de se costurar adequação inteligente do já pactuado com as nos-
um amplo pacto entre os entes federados inseridos sas necessidades.
na bacia do São Francisco, na bacia do rio Tocantins Por isso, reputo como essencial a prorrogação
e aqueles entes que serão os receptores das águas dos trabalhos do grupo até o mês de agosto, oportuni-
do rio São Francisco, capaz de estabelecer as priori- dade que permitirá o amadurecimento dessa discus-
dades de cada Estado na execução de suas obras são, fazendo com que o projeto da transposição seja
hídricas, encontrando formas legais e racionais de um motivo de demonstração de solidariedade e res-
gestão dos escassos recursos hídricos da região do ponsabilidade entre as populações interessadas, e
Nordeste. não razão de cizânia e discórdia.

Tal pacto vem reforçado com a viagem de al- Sala das Comissões, 19 de maio de 2000. -
guns membros do Grupo do São Francisco aos Esta- Deputado Clementino Coelho.
dos Unidos, juntamente com autoridades do Ministé- . ,
rio da Integração Nacional e Governadores, onde fo- Defiro ate 31-8-00.
ram conhecer a transposição realizada nos rios Colo- Publica·se.
rado e rio Grande, no Oeste americano, sobretudo o Em 24-5-00.- Heráclito Fortes, 1º Vi-
Pacto celebrado pelos seus diversos Estados e usuá- ce-Presidente no exercicio da Presidencia.
rios, assegurando até o presente momento condições
reais e plausíveis que viabilizam os projetos de trans
posição dos Estados Unidos.

Isso posto, faz-se necessário que os debates no
Grupo continuem, em razão do salto de qualidade al
cançado com essa nova compreensão do grande pac
to entre os Estados envolvidos nessas bacias hidro
gráficas.

Os debates a partir de agora, deverão estar
balizados por novos parâmetros, explicitando-se,
clareando-se quais serão os direitos, os deveres,
as obrigações de todos aqueles que serão signatá
rios desse pacto, principalmente a União, tendo
como pontos básicos e fundamentais duas gran
des questões:

i) a garantia de que a Chesf permanecerá em
poder da União, garantindo-se que a gestão dos re
cursos hídricos, por si só complexa, não seja inviabili
zada com a alienação indireta das águas do rio São
Francisco, com a transferência do controle acionário
dessa empresa energética;

ii) e discussão em torno da interligação da bacia
do Tocantins com a bacia do São Francisco, fator es
sencial a garantia da transposição do São Francisco
para o Nordeste setentrional, pois, isso não sendo re
alizado o mais rápido possível, razões ambientais po
derão futuramente inviabilizar o projeto da interliga
ção dessas duas bacias hidrografica~.

Necessário também, que ainda· no transcorrer
desse novo prazo, outros membros do,Grupo de Tra·
balho tenham a oportunidade de ir aos Estados Uni
dos, em missão técnica, para conhecer in loco a ex
periência da transposição dos rios já mencionados,
mormente o pacto dos usuários e Estados daqueles
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Ora, o eleitorado brasileiro, em duas ocasiões
e com certeira intuição, pronunciou-se majoritaria
mente pelo presidencialismo, nos plebiscitos reali
zados em 1963 e, já na vigência da atual Carta,
1993.

Estamos convencido da maior adequação do
sistema presidencial de governo às necessidades
de um país de grande território, como o nosso, regi
onalmente muito diversificado e com imensas desi
gualdades sociais a superar, e em que o desenvol
vimento econômico e social é tarefa de que o poder
político não pode omitir-se. É o presidencialismo o
sistema mais capaz de prover o país de liderança
efetiva, unificadora, aparelhada a levar adiante um
projeto de Nação num contexto internacional cres
centemente globalizado. É, ao mésmo tempo, o sis
tema de governo que, com mais rigor do que o par
lamentarismo, materializa o princípio da separação
de poderes, um dos pilares do regime democrático,
inscrito entre as cláusulas pétreas e nossa Consti
tuição.

Pelas precedentes razões, entendemos oportu
na e imprescindível a instauração de Comissão Espe
cial, fórum mais adequado para que se promova am
pla discussão sobre o funcionamento do presidencia
lismo em nosso País para que, ao final, se assim en
tender a Comissão, esta Casa possa oferecer propos
tas concretas de reformas legislativas e institucionais,
visando o aperfeiçoamento do sistema já sufragado
pelo povo brasileiro.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2000. - Depu
tados Damião Feliciano - Paulo Lima - Philemon
Rodrigues.

Defiro. Publique-se.
Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Geraldo Magela, nos se

guintes termos:

REQUERIMENTO N2 ,DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 142 do Re

gimento Interno, a tramitação conjunta das seguintes
proposições:

- PEC n9 190/94 (Dep. Pedro Irujo)
- PEC nº 043/95 (Dep. Rita Camata)
- PEC nº 211/95 (Dep. José Janene)
- PEC nº 291/95 (Dep. Osvaldo Reis)
- PEC nº 337/96 (Dep. Raul Belém)
- PEC nº 070/99 (Dep. Ary Kara)
- PEC nll 079/99 (Dep. Geraldo Magela)

Justificação

Todas as proposições, acima relacionadas, tra
tam da instituição do voto facultativo, alterando o art.
14 da Constituição Federal. Sendo assim, para pro
piciar maior economia processual, cabe o apensa
mento de todas elas à mais antiga, para a tramitação
em conjunto.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2000. - Geral
do Magela, Deputado Federal.

Defiro a apensação da PEC n9 211/95
e seus apensados (PEC nll 337/96, nº
70199 e nº 79/99) à PEC nº 43/95. Indefiro
a apensação da PEC nº 190/94 e seus
apensados (PEC nº 291/95), em virtude de
a ela ter sido proferido o parecer da CCJR (
admissibilidade). Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Da Deputada Marinha Raupp.. nestes termos:

REQUERIMENTO

Solicita a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei Complementar n!! 20/99 e
3~/99.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação, neste órgão técnico,

os Projetos de Lei Complementar nº 20/99, do De
putado Miro Teixeira, que "Dispõe sobre o Sistema
de Moradia Popular nas áreas urbanas destinadas
aos trabalhadores de baixa renda e dá outras provi
dências", e, o 33/99, do Deputado Flávio Ams, que
"Dispõe sobre o Sistema de Aquisição de Habitação
Social- SAHS - e dá outras providências" , requei
ro a V. Ex!!, nos termos dos artigos 142º e 143º do
Regimento Interno, a tramitação conjunta das refe
ridas proposições, ambas de teor praticamente
iguais.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2000. - Deputa
da Marinha Raupp.

Defiro. Apense-se o PLP nº 33/99 ao
PLP nº 20/99. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Mauro Benevides, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Sou autor do Projeto de Lei nº 2.760100, que

"acrescenta § 6º ao art. 43 do Código de Defesa do
Consumido". Despacho, proferido por essa Presi-



Justificação

REQUERIMENTO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 243, DE 2000

(Do Sr. Pedro Canedo e outros)

Acrescenta o art. 243-A ao Título IX
Das Disposições Constitucionais

Gerais, da Constituição da República Fe
derativa do Brasil.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1º Fica acrescido ao texto constitucional o
art. 243-A, no tftulo IX - Das Disposições Constitucio
nais Gerais, com a seguinte redação:

"Art. 243-A. Todo e qualquer bem de
valor econômico em decorrência da práti
ca ou exploração de prostituição de crian
ça ou adolescente será imediatamente
confiscado e os recursos obtidos ao Fundo
de Combate à Prostituição Infan
to-JuveniL"

Art.2º Esta Emenda entrará em vigor na data de
sua publicação.

Do Sr. Deputado Paulo Paim, nos seguintes
termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Venho por meio deste, com base no artigo 104
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
querer a V. EXª a retirada de tramitação do Projeto de
Lei nº 4.701/98, de nossa autoria.

Nestes termos, peço deferimento.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu

tado Paulo Paim.

Defiro. ( RICD, art. 104 c/c art. 114,
VII). Publique-se.

Em 24-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente

Indefiro a desapensação do Projeto
de Lei nº 2.760/00 do Projeto de Lei nº
1.825/91, em virtude de a matéria ser cor
relata e de várias proposições semelhan
tes ao Projeto de Lei nº 2.760/00, tais
como os Projetos de Lei nºs 4.457/98,
4.404/98, 664/99 e 2.551/00, encontra-
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dência, determinou que aninha' proposição fosse rem-se também reunidos ao Projeto de Lei
apensada ao Projeto de Lei nº 1.825/91, de autoria nº 1.825/91. Oficie-se e, após, publi-
do Senado Federal, que "altera dispositivos da Lei que-se.
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe Em 24-5-2000. - Micel Temer, Presi-
sobre a proteção do consumidor e dá outras provi- dente.
dências".

Data venia, entendo que a apensação não
atende aos requisitos regimentais que regem o tema.
Confira-se, a propósito:

"Art. 139 .
I - antes da distribuição, o Presidente

mandará verificar se existe proposição em
trâmite que trate de matéria análoga ou
conexa; em caso afirmativo, fará a distribui
ção por dependência, determinando a sua
apensação, após ser numerada, aplican
do-se á hipótese o que prescreve o parágra
fo único do art. 142." (grifei)

É bem verdade que ambas as proposições
buscam alterar o Código de Defesa do Consumi
dor. Mas, a que veio do Senado altera o Titulo que
cuida "Das Infrações Penais", modificando penas
e enunciando novas circunstâncias de agravamen
to da pena. Já o meu projeto determina, como
condição prévia para inclusão do nome do deve
dor em cadastro, banco de dados ou congênere, a
efetivação do protesto do Utulo ou documento de
dívida. Um pune o infrator; o outro protege o usuá
rio. Um trata de utilização de peças usadas, sem o
consentimento do dono; o outro regula o funciona
mento dos bancos de dados e a negativação do
crédito.

Entendo que essas matérias não são nem
análogas nem conexas, embora ambas estejam
contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ade
mais, não existem outras proposições apensadas
que poderiam permitir um exame mais amplo e sis
temático de uma possível reformulação desse di
ploma legal.

Diante do exposto, é o presente para solicitar a
reconsideração do despacho inicial, para que o PL
nº 2.760/00 tenha tramitação própria.

Brasília, 3 de maio de 2000. - Deputado Mauro
Benevides.
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TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 243. As glebas de qualquer região do
País onde forem localizadas culturas ilegais de
plantas psicotrópicas serão imediatamente expro
priadas e especificamente destinadas ao assenta
mento de colonos, para o cultivo de produtos ali
mentícios e medicamentosos, sem qualquer inde
nização ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilíci
to de entorpecentes e drogas afins será confiscado e
reverterá em benefício de instituições e pessoal espe
cializados no tratamento e recuperação de viciados e
no aparelhamento e custeio de atividades de fiscali
zação, controle, prevenção e' repressão do crime de
tráfico dessas substâncias.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos lo
gradouros, dos edifícios de uso público e dos veícu
los de transporte coletivo atualmente existentes a
fim de garantir acesso adequado às pessoas porta
doras de deficiência, conforme o disposto no art.
227, § 22 •

Seção VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

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

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

A prostituição infanto-juvenil está disseminada 11 - do Presidente da República;
por todo o País, em todas as classes sociais, através 111- de mais da metade das Assembléias legislati-
das fronteiras, em verdadeira cadeia internacional, vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
onde crianças e adolescentes são traficados, vendi- uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
dos e leiloados como objetos. § 1!! A Constituição não poderá ser emendada

Quadrilhas especializadas atuam junto aos ho- na vigência de intervenção federal, de estado de defe-
téis, boates, motéis, taxistas, doleiros, embarcações sa ou de estado de sítio.
e outros, captando, treinando e escravizando crian- § 2º A proposta será discutida e votada em cada
ças e adolescentes para a prostituição, fatos apura- Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-
dos na Comissão Parlamentar de Inquérito, criada em derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-
1993 e realizada nesta Casa. tos dos votos dos respectivos membros.

Meninos e meninas encontram-se prostituídos, § 3º A emenda à Constituição será promulgada
alguns de tenra idade, impelidos pela fome ou pela pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
fuga da violência doméstica, incesto, estupro e porno- Federal, com o respectivo número de ordem.
turismo e outros fatores. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta

Os exploradores variam desde quadrilhas espe- de emenda tendente a abolir:
cializadas até os próprios pais ou responsáveis, poli- I - a forma federativa de Estado;
ciais, agências de turismo e de modelos e traficantes 11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
de drogas. 111_ a separação dos Poderes;
, A pr~sente Prop?sta de Emenda ~ Constituição IV _ os direitos e garantias individuais.

vls,a: medl~nte o confl~co dos bens utilizados nessa , § 5º A matéria constante de proposta de emenda
pratica hedionda, penalizar os expl~rador~s ,e~bter re- rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje-
cursos para o Fundo de Combate a Prostltulçao Infan- to de nova proposta na mesma sessão legislativa.
to-Juvenil.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pa
res para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Canedo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUprON PFL PR
2 ADElSON RIBEIRO PSC se
3 AÉCIO NEVES PSOB MG
4 AGNALDO MUNIZ PPS RO
5 AIRTON ROVEDA PSOS PR
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7 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
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10 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
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13 ANA CATARINA PMDB RN
14 ANIVAl.DO VALE PSDB PA
15 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
16 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
11 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
18 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

19 ANTONIO FEIJÃO psr AP
20 ANTONIO GERALDO PFL PE
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22 ANTONIO JORGE PTB TO
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24 ANTONIO PALOCCI PT SP
25 ARACELY DE PAULA PFL MG
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27 ARMANDO ABIUO PMOB
28 ARMANDO MONTEIRO PMDB
29 ARNALDO FARJA DE sA PPB
30 ARNALDO MADEIRA PSOB
31 ARNON BEZERRA PSDB
32 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
33 AROLDO CEDRAZ PFL
34 ARTHUR VIRGIllO PSDB
35 ARY KARA PPB
36 ÁTILA LINS PFL
37 ÁTILA LIRA PSDB
38 AUGUSTO FARIAS PPB
39 AUGUSTO FRANCO PSDB
40 AUGUSTO NARDES PPB
41 AVENZOAR ARRUDA PT
42 AYRTONXE~ PPS
43 B. SÁ PSDB
44 BABA PT
45 BACU PICANÇO PSDB
46 BARBOSA NETO PMOB
47 BEN-HUR FERREIRA PT
48 BETlNHO ROSADO PFL
49 BISPO WANDERVAL PL
50 CABO JÚLIO Pl
51 CARLITO MERSS PT
52 CARLOS DUNGA PMDB
53 CARLOS SANTANA PT
54 CELSO GIGLrO PTB
55 CELSO RUSSOMANNO PPB
56 CESAR BANDEIRA PFL
57 CHICO DA PRINCESA PSDB
58 CHIQUINHO FEITOSA PSDB
59 crRO NOGUEIRA PFL
60 CLAUDIO CAJADO PFL
61 CLEONÂNCIO FONSECA PPB
82 CLOVIS VOLPI PSDB
63 CORAUCI SOBRINHO PFL
64 COSTA FERREIRA PFL
8S CUNHABUENO PPB
66 CUSTÓDIO MATTOS PSOB
67 DAMIÃO FELlCIANO PMDB
68 DANILO DE CASTRO PSDB
69 DARCI COELHO PFL
70 OARCrSIO PERONDI PMDB
71 DE VELASCO PSl;.",
72 DrNO FERNANDES PSDB
73 DJALMA PAES PSB
74 DR. HELENO PSDB

PB
PE
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SP
CE
RJ
BA
AM
SP
AM
PI
AL
SE
RS
PB
RJ
PI
PA
AP
GO
MS
RN
SP
MG
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PB
RJ
SP
SP
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CE
PI
BA
se
SP
SP
MA
SP
MG
PB
MG
TO
RS
SP
RJ
PE
RJ
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15 DR. H~L10
76 OR. ROS1NHA
77 OUIUO PlSANESCHI
18 EBERSILVA
19 EDINHO BEZ
80 EDISON ANDRINO
81 EDMAR MOREIRA
82 EDUARDO JORGE
83 EDUARDO SEASRA
84 EFRAIM MORAIS
85 ELISEU MOURA
88 ELISEU RESENDE
87 ESTHER GROSSI
88 EUJÂCIO SIMOES
89 EULER MORAIS
90 EULER RIBEIRO
91 EURICO MIRANDA
92 EUR1PEOES M1RANDA
93 EXPEDITO JONIOR
94 FÁTIMA PELAES
95 FélIX MENDONÇA
96 FERNANDO DINIZ
97 FERNANDO FERRO
98 FERNANDO GONÇALVES
99 FERNANDO ZUPPO
100 FETTERJÚNIOR
101 FEU ROSA
102 FLAVIO ARNS
103 FLAVIO DERZI
104 FRANCISCO GARCIA
105 FRANCISCO RODRlGUII
108 GASTA0 VIEIRA
107 GEODEL VIEIRA UM.,
108 GEOVAN FREITAS 
109 GERALDO MAGELA
110 GERALDO SIMOeS
111 GERMANO RlGOlTO
112 GERSON PERES
113 GILBERTO KASSAB
114 GLYCON TERRA PINTO
115 GONZAGA PATRIOTA
116 GUSTAVO FRUET
117 HAROLDO UMA
118 HáloCOSTA
119 HENRIQUE EOUAADO flLVES
120 HENRIQUE FONTANA
121 HERAcLlTO FORTES
122 HERCUlANO ANGHINEm

POT
PT
PT8
POT
PMDB
PMDB
PPB
PT
PTB
PFL
PP8
PFL
PT
Pl.
PMDB
PFL
PPB
PDr
PFL
psoa
PTB
PMDB
PT
PTB
PDr
PPB
PSDa
psoa
PMDB
PFL
PFL
PMOS
'MOI'
PMOI
PT
PT
PMDI
PPB
PPL
PMDB
PSI
PMDB
PedoB
PMOI
PMDI
PT
PFL
PPB
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SP
PR
SP
RJ
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MG
SP
AP
PB
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MG
RS
BA
GO
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RO
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BA
MG
PE
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SP
RS
ES
PR
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AM
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MA
BA
GO
DF
BA
RI
PA
SP
MG
PE
PR
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RN
RS
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MG
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123 IBER~ FERREIRA
124 IBRAHIM ABI..ACKEL
125 IlOEFONÇO CORDEIRO
126 INALOO LEITAo
127 INQC~CIO OLIVEIRA
128 IRIS'SIMOES
129 JA'ME FERNANDES
130 JAIME MARTiNS
131 ,JAIR BOLSONARO
132 JAIR MENEGUELLI
133 JAIRO AZI
134 JANDIRA FEGHALI
136 JOÃO CALDAS
136 JOÃO CASTELO
137 JO~O·, COLAÇO
138 JOÃO'FASSAREUA
139 JOAO HENRIQUE
140 JOÃO HERRMANN NETO
141 JO~O LeAO
142 JOAO MAGALHAES
143 JOÃO MAGNO
144 JOÃO RIBEIRO
145 JOAOTOTA ,
146 JOAQUIM FRANCISCO
147 JOEL DE HOLLANDA
148- JORGE ALBERTO
149, JORGE COSTA
150 JORGE KHOURY
151 JORGE PINHEIR:O
162 JOSa ALEKSANDRO
163 JOS~ BORBA
164 JOSt: CARLOS ALELUIA
155 JOS~ CARLOS COUTINHO
156 JOSa CARLOS EUAS
157 JOSe CARLOS MARTINEZ
158 JOSaCHA~S
159 JOSeOEABREU
160 JOS~ DIRCEU
161 JOS~ GENOfNO
162 JOSt: JANENE
183 José UNHARES
164 JOSé'MILITAO
165 JQSa'MÚCIO MONTEIRO
186 JOsé ROCHA'
187 José RONALDO
168 JOSt: TELES
169 JOSt::rHOMAZ NONO
170 JOVASR ARANTES

PPB
PPB
PFL
PSI)B
PFL
PTB
PFl
PFl.
PF;'B
pr'
PFL
PCcIoB
PL
PSDe
PMDB
PT
PMDB
PPS
PSDB
PMDB
PT
PFL
PPB
PFL
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PMDB
PSL
PMOB
PFL
PFL
PTB
PTB '
PMOB
PTN
PT

-PT
PPB,
PP8
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDS'
PfL
PSOB

RN
MG
AC
PB
PE
PR
BA
MG

RJ
sp·
BA
RJ
AL
MA
PE
MG
PI
SP
BA
MG

MG
TO
AO
PE
PE
SE
PA
BA
DF
AC
PR
BA
RJ
ES
PR
PE
SP
SP
SP
PR
CE
MG

PE
BA
BA
SE
AL
GO
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171 JÚLIO DELGADO PMOB MG
172 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
173 JUTAHY JUNIOR PSDS BA
114 LAIRE ROSADO PMOB RN
175 LAURA CARNEIRO PFL RJ

176 L1:0 ALCANTARA PSDB CE
177 LEUR lOMANTO PFL BA
178 L1DIA QUINAN PSDB GO
179 LINCOLN PORTELA PSL MG

180 LÚCIA VANIA PSOB GO
181 LUIS BARBOSA PFl RR
182 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
183 LUIZ SITTENCOURT PMOS GO
184 LUIZ CARLOS HAULY PSOB PR
185 LUIZ FERNANDO PPB AM
186 LUIZ MAINARDI PT RS

187 LUIZ MOREIRA S.PART. BA

188 LUIZ PIAUHYUNO PSDS PE
189 LUIZS~RGIO PT RJ
190 MALULY NETTO PFL SP

191 MANOEL CASTRO PFL BA
192 MANOEL SALVIANO PSDB CE

193 MARCELO BARBIERI PMOS SP
194 MARCELO OéDA PT SE
195 MARCIO FORTES PSDB RJ
198 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB MG

197 MARCONDES GADELHA PFL PB

198 MARCOS CJNTRA PL SP

199 MARCOS OEJESUS PSOS PE

200 MARCOS ROllM PT RS

201 MARCUS VICENTE PSDS ES

202 MARIA ABADIA PSOB DF

203 MARIA ELVIRA PMDB MG

204 MARIO DE OLIVEIRA PMDB MG

205 MÁRIO NEGROMONTE PSDS BA

208 MARISA SERRANO PSDB MS

207 MAURO BENEVIDES PMOB CE
208 MAX ROSENMANN PSOS PR

209 MEDEIROS PFL SP

210 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

211 MILTON TEMER PT RJ

212 MIRO TEIXEIRA POT RJ
213 MORONI TORGAN PFL CE

214 MUSSA DEMES PFL PI

215 NARCIO RODRIGUES PSDS MG

216 NELO ROOOLFO PMOB SP

217 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

218 NELSON paLEGR\NO PT BA
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219 NELSON TRAD
220 NEUTON LIMA
221 NEY l<t>PES
222 NICE LOBÃO
223 NILSON PINTO
224 NILTON BAIANO
225 NORBERTO TEIXEIRA
226 ODEl.!MO LEÃO
227 OSMÂNIO PEREIRA
228 OSVALDO BIOLCHI
229 OSVALDO REIS
230 OSVALDO SOBRINHO
231 PAES LANDIM
232 PAStOR VALDECI PAIVA
233 PAULO BAlTAZAR
234 PAU~O BRAGA
235 PAULO DELGADO
236 PAULO FE\JÓ

237 PAULO KOBAYASHI
238 PAULO LIMA
239 PAULO MAGALHÃES
240 PAULO MARINHO
241 PAULO MOURÃO
242 PAULO OCTÁVIO
243 PEDRO CANEDO
244 PEDRO CELSO
245 PEDRO CHAVES
246 PEDRO CORRt:A
247 PEDRO HENRY
248 PEDRO IRUJO
249 PEDRO NOVAIS
2~ PEDROPEDROSS~N

251 PEDRO VAlADARES
252 PEDRO WILSON
253 PHILEMON RODRIGUES
254 PROFESSOR LUIZINHO
255 RAFAEL GUERRA
256 RAIMUNDO COLOMBO
257 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
258 REMI TRINTA
259 RENATO SILVA
260 RENATO VIANNA
261 RICARDO BARROS
262 RICARDO FIUZA
263 RICARDO IZAR
264 RICARDO RIQUE
265 RICARTE DE FREITAS
266 RITA CAMATA

PTB
PFL
PFl
PFL
PSOS
PPB
PMDB
PPB
PMDB
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PSL
PSB
PFL
PT
PSOS
PSIOS
PMOB
PFL
PFL
PSOS
PFL
PSOB
PT
PMOB
PPB
PSOS
PMDB
PMDB
PFL
PSB
PT
PL
PT
PSDS
PFL
PSOB
psr
PSDB
PMDB
PPB
PFl '
PMDB
PSOB
PSDB
PMDB

MS
SP
RN
MA
PA
ES
GO
MG
MG
RS
TO
MT
PI
RJ
RJ
BA
MG
RJ
SP
SP
BA
MA
TO
DF
GO
DF
GO
PE
MT
BA
MA
MS
SE
GO
MG
SP
MG
SC
CE
MA
PR
SC
PR
PE
SP
PB
MT
ES
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287 ROBÉRJO ARAÚJO PL RR
268 ROBERTO ARGENTA PHS RS
269 ROBERTO BALESTRA PPB GO
270 ROBERTO BRANT PFL MG
271 ROBERTO ROCHA PSDB MA
272 RODRIGO MAIA PTe RJ
273 ROLAND LAVIGNE PFL BA
274 ROMEL ANIZIO PPB MG
275 ROMEU QUEIROZ PSOB MG
276 ROMMEL FEIJÓ PSDa ce
2n RONALDO CAIADO PFL GO
278 RONALDO CEZAR COELHO PSDB RJ
279 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
280 RUBEM MEDINA PFL RJ
281 SALATJEL CARVALHO PMDB PE
282 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
283 SANTOS FILHO PFL PR
284 SARAIVA FELIPE PMOB MG
285 SAULO PEDROSA PSOB BA
288 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
287 SERAFIM VENZON POT SC
288 Sé:RGIO BARCELlOS PFL AP
289 SÉRGIO BARROS PSDB AC
290 SÉRGIO CARVALHO PSDS RO
291 SÉRGIO GUERRA PSDB PE
292 SÉRGIO MIRANDA POdoB MG
293 SEVERINO CAVALCANTI PPS PE
294 SILAS CÂMARA PTB AM
295 SILVIO TORRES PSOS SP
298 SIMÃO SESSIM PPB RJ
297 TELMA DE SOUZA PT SP
298 TETé BEZERRA PMDB MT
299 THEMlsTOClES SAMPAIO PMOB p,
300 UDSON BANDEIRA PMDB TO
301 URSICINO QUEIROZ PFL BA

302 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
303 VALDIR GANZER PT PA
304 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
305 VIC PIRES FRANCO PFL PA
30& VICENTE ARRUDA PSDB CS
307 VICENTE CAROPRESO PSDB se
308 VILMAR ROCHA PFL GO
309 VfRGIl/O GUIMAAAES PT MG
310 VITTORIO MEDIOLI PSOB MG
311 VIVALDO BARBOSA por RJ
312 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
313 WALDIR PIRES PT BA
314 WALOOMIRO FIORAVANTE PT RS
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315 WAL.TER PINHEIRO PT BA
316 WANDERL.EY MARTINS POT RJ
317 WELlNTON FAGUNDE5 PSDB MT
318 WERNER WANDERER PFL PR
319 WIGBERTO TARTUCE PPB DF
320 WILSON SANTOS PMDB MT
321 XICO GRAZIANO PSOB SP
322 VEDA CRUSIUS PSDB RS
323 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
324 ZENALOO COUTINHO PSOB PA
325 ZEZé PERRELLA PFL. MG
326 ZILA BEZERRA PFL AC
327 ZULAI~COBRA PSOB SP

Assinaturas que Não Conferem
1 ALOfzlO SANTOS PSOB ES
2 BISPO RODRIGUES PL RJ
3 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
4 FERNANDO GABEIRA PV RJ
5 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
6 JOÃO ALMEIDA PSOB BA.
7 JUQUINHA PSDB GO
8 LAVOISIER MAIA PFL RN
9 LUIZ RIBEIRO PSOB RJ
ia MAGNO MALTA PTB ES
11 NEIVA MOREIRA POT MA
12 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
13 OSVALDO COELHO PFL PE
14 PAUOERNEY AVELlNO PFL AM
15 PEDRO EUG~NIO PPS PE
16 ROBSON TUMA PFL SP

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MOTA P'MOB CE
2 CARLOS MELLES PFL MG

3 ELTON ROHNELT PF,L RR
4 ENIVALDO RIBEIRO ~~B PB
5 IGOR AVELINO PMOB TO
6 IVANIO GUERRA PFL PR

7 JosÉANIBAL PSOB ·'SP
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AssinatUras Repetidas
1 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
2 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
3 ANTONIO CARLOS PANN~NZIO PSDB SP
4 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
5 ÁTlLAURA PSOB Pl
6 AYRTON XERt:z PPS RJ
7 B.sA PSOB PI
8 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
9 DE VELASCO PSL SP
10 DJALMAPAES PSB PE
11 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
12 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

13 FERNANDO GABElRA PV RJ
14 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
15 GUSTAVO FRUET PMOB PR
16 HENRIQUE FONTANA PT RS

17 tGORAVELlNO PMDB TO
18 JAIME FERNANDES PFL BA
19 JAIROAZI PFL BA
20 JORGE PlNHEIRO PMDB DF
21 JOSÉ UNHARES PPB ce
22 LINCOLN PORTELA PSL MG

23 LUIZ BllTENCOURT PMDB GO
24 NEUTONLlMA PFl. SP

25 NILSON PINTO PSDB PA

28 OSVALDO REIS PMD8 TO

27 PAULO OCTÁVIO PFL DF
28 PEDRO CANEDO PSOB GO

29 PHILEMON RODR1GUES PL MG
/

30 RICARDO IZAR PMOB SP
ROB~R'O ARAÚJO

1

31 PL RR
32 ROMEL ANIZ1Q PPB MG

33 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO

34 WERNER WANDERER PFL PR
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Oficio nO ).:10 100 Brasflia, 18 de maio de 2000.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Sr. Deputado PEDRO CANEDO E OUTROS, que "Acrescenta o aft. 243·A
ao Titulo IX • Das Disposições Constitucionais Gerals, da Conatltulçlo Federal".
contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

327 assinaturas confirmadas;
016 assinaturas não confinnadas;
007 deputados licenciados:
034 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.

~df'/2C~~
CLAUDIA"~~. DE SI~<I:-

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA



VIII - Lei disporá sobre a indenização,
do tipo serviço social, a que se submeterá o
educando concludente de curso superior em
instituição pública de ensino".

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. 
Deputado Gessivaldo Isaías

Justificação

1) Da Intenção;

É notório em toda nossa sociedade que, atual
mente, os educandos em universidades Federais,
inclusive fulcrado em pesquisas e reportagens, são
de classe média alta e classe rica em geral. São es
tes que conseguem cursar um segundo grau em ins
tituições particulares, posto que as instituições de
ensino público a nível médio, apesar de contarem
com um ensino boa qualidade, são escassos, não
atendendo a toda a população de prováveis usuá
rios. Os que dispoem de recursos também pagam
"cursinhos" caros e apreendem os macetes". É este
o perfil da grande maioria dos jovens que cursam as
universidades públicas, com recursos, abastados, e
que poderiam pagar pelos seus estudos, enquanto o
jovem carente, não consegue ingressar. Tem este
último que trabalhar de dia e estudar, as vezes mal,
a noite, ou até de madrugada como em algumas fa
culdades do Nordeste. Para que nossas universida-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO des possam continuar proporcionando um ensino
N2 245, DE 2000 público que gere ou tente propiciar equilíbrio social,

(Do Sr. Gessivaldo Isaías e Outros) sem descriminar a qualquer candidato, o que e
Dá nova redação aos arts. 206 e 208 constitucionalm:nte vedado, (não s~ podem fi~ar

da Constituição Federal, que tratam do classes e quantIdades de vagas destinadas...) o J~-
ensino superior em estabelecimentos pú- vem que pode e tem recursos para cursar uma Unl-
blicos. versidade privada, entraria sabendo que, na pública,

(Apense-se a Proposta de Emenda à terá que ao final do curso, indenizar a sociedade, os
Constituição n2 123, de 1995.) mais carentes em geral, que não tiveram como ele,

. a chance de pelo menos lutar pela vaga.
As mesas da Câmara dos Deputados e do 2) D I d . -. F .

Senado Federal, nos termos do art. 60 da constitui- a n emzaçao. orma,
ção federal, Rromulgam a seguinte emenda ao texto Sem discriminação, e sim com o intuíto de
Constitucion~l: equilibrar, por igualdade, os que podem presumida-

Art. 1!! Suprima-se do art. 206 da Constituição mente emprestar horas de seu trabalho aos mais
Federal, o inciso IV: carentes, nada mais justo então, que o jovem abas-

" tado que estuda com recursos da sociedade através
Art. 206. de impostos, que mantém as universidades públi-
.............................................................. cas, indenize posteriormente esta mesma socieda-
IV - (Suprimir)." de, em forma de prestação de serviços sociais por

Art. 2º Fica criado o inciso VIII do art. 208 da no mínimo um ano, a ser regulado por lei específica,
Constituição Federal, que passa a vigorar com a se- gerando um equilíbrio filantrópico e humanitário com
guinte redação: a população mais carente. Este jovem, ao se formar,

"Art. 208. poderia "doar' de seu trabalho, digamos dois dias
por semana, em meio expediente, ainda a ser regu-
lado pelos estados e prefeituras dos municípios, aos
cidadãos carentes, e entidades sociais filantrópicas,
quer na forma de atendimento médico, quer na for
ma de trabalhos de engenharia e arquitetura, em
construção de casas populares, quer na técnica de
lavoura de terra e cultivo em geral etc.

3) Da Dúvida Jurídica: Direito Adquirido I ne
cessidade de alteracão e Fixacão Constitucional?

Certamente excluídos desta indenização com
pulsória, deixando-lhe, voluntária, os comprovada
mente carentes, e aos inclusive admitidos antes da
regulamentação da PEC, que por adquirirem o direi
to de se formarem gratuitamente, mesmo não sendo
carentes, as custas do Estado.

3.1) Da Mudança do Texto Constitucional;

O assunto em si, sobre a indenização social a
que se submeteriam necessita ser regulado em arti
go constitucional, posto não ser possível de tal mo
dificação estrutural ao nível da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996
- que somente regulamenta a Constituição Federal
e os direitos nela elencados).

Sobre o art. 206, inc. IV, tal inciso merece ser su
primido, posto o assunto já ser regulado no árt. 208,
no que tange a ensino fundamental obrigatório e gra
tuito e do ensino médio gratuito, quando em estabelé
cimentos públicos. Tal direito de per si, já subsiste re-
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dundante no art. 208. Direito inclusive, que não deve que será objeto ainda da devida alteração, em inciso
ser objeto de abolição. No que tange ao ensino supe- do art. 208, afim de se evitar demanda~ judiciais pos-
rior em instituições públicas, sobre a sua gratuidade teriores, posto que um ensino de terceiro grau de ca-
ou não, tal inciso foi intencionalmente suprimido ten- ráter indenizatório (terceiro grau, frisado, somente)
do em vista o seu futuro critério indenizatório, como não iria coadunar com o texto de, - um'ensino em ins-
que um tipo de serviço social" a ser regulado em lei, tituições públicas gratuito...

SGM • SECAP (7503)
30/05/00 11:54:26

Conferência de Assinaturas
P6giDa: 001 I

Confirmadas 182
Nlo Conferem 007
licenciados 005
Repetidas 019
lIegrvefs 000
Retiradas 000

Tipo da Proposfçlo: PEC

Autor da Proposiçl1o: GESSIVALDO ISAIAS E OUTROS

Data de Apresentaçlo: 18/05/00

Ementa: Dá nova redação aos BIt. 206 e 208, da Constituição Federal, que
tratam do ensino superior em estabelecimentos públicos.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ADOLFO MARINHO PSDB CE
3 AFFONSO CAMARGO PFL PR
4 AGNALDO MUNIZ PPS RO
5 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
6 ALBERTO FRAGA PMDB DF
7 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
8 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
9 ALCEU COLlARES PDT RS
10 ALO/R CABRAL PSDB RJ
11 ALEX CANZIANI PSOB PR
12 ALEXANDRE SANTOS PSDB RJ
13 ALMEIDA DE JESUS PL CE

14 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
15 ANGELA GUADAGNIN PT SP

16 ANIBAL GOMES PMDB CE

11 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

18 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

19 ANTONIO GERALDO PFL PE
20 ANTONIO JORGE PlB TO

21 AA.NON BEZERRA PSDB CE
22 AROLDE DE OLIVEIRA PFL FtJ
23 AROLDO CEDRAZ PFL BA

24 ÁTILA LINS PFL AM

25 ÁTILA LIRA PSDB PI

26 AUGUSTO NARDES PPB RS
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27 B.SÁ PSDB PI
28 BETlNHO ROSADO PFL RN
29 BISPO RODRIGUES Pl RJ
30 BISPO WANDERVAL PL SP
31 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
32 CABO JÚLIO PL MG
33 CAlORIELA PTB RS
34 CARLOS BATATA PSDB PE
35 CELCITA PINHEIRO PFL MT
36 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
37 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
38 CORIOLANO SALES PMDB BA
39 COSTA FERREIRA PFL MA
40 DAMIAO FElICIANO PMDB PB
41 DARCI COELHO PFl TO
42 DARClslO PERONDI PMDB RS
43 DE VELASCO PSL SP
44 DR. EVILÁSIO PSB SP
45 EDINHOBEZ PMDB SC
46 EDISON ANDRINO PMDB SC
47 EDMAR MOREIRA PPB MG
48 EOUARDO BARBOSA PSOB MG
49 EDUARDO CAMPOS PSB PE
50 EDUARDO PAES PTB RJ
51 ELlSEU MOURA PPB MA
52 ELlSEU RESENDE PFl MG
53 ESTHER GROSSI PT RS
54 EULER RIBEIRO PFL AM
55 EUNlclO OLIVEIRA PMOB CE
56 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
57 EXPEDITO JONIOR PFL RO
58 FI:L1X MENDONÇA PTB BA
59 FERNANDO DINIZ PMOB MG
60 FERNANDO GABEIRA PV RJ
61 FEUROSA PSDB ES
62 GEDDEl VIEIRA LIMA PMOB BA

63 GEOVAN FREITAS PMDB GO

64 GERSON PERES PPB PA
65 GESSIVALDO ISAlAS PMOB PI
66 GILBERTO KASSAB PFL SP
67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
68 GUSTAVO FRUET PMDB PR
69 HJ:UO COSTA PMOB MG

70 IARA BERNf.\RDI PT SP
71 I~DIOROSA PMOB RJ

72 INALDO lEITÃO PSOB PB

73 IRrSSIMOES PTB PR

74 JAIME MARTINS PFl MG
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75 JAIR BOLSONARO PPB RJ
76 JOÃO FASSARELLA PT MG
n JOAO HENRIQUE PMDB PI
78 JOAOLEAO PSDB BA
79 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
80 JOAOMENDES PMOB RJ
81 JOEl DE HOlLANDA PFL PE
82 JORGE ALBERTO PMOB SE
83 JORGE COSTA PMOB PA
84 JORGE KHOURY PFL BA
85 JORGE PINHEIRO PMDB DF
86 JOS': ALEKSANORO PSL AC
87 JOS':BORBA PMDB PR
88 JOS': CARLOS COUTINHO PFL RJ
89 JOS':JANENE PPB PR
90 JOSÉ MILITA0 PSOB MG
91 JOSÉ THOMAZ NONO PFl AL
92 JOVAIR ARANTES PSDB GO
93 JÚLIO DELGADO PMDB MG
94 JÚLIO REDECKER PPB RS
95 JUQUINHA PSDB GO
96 LAIRE ROSADO PMDB RN
91 LINCOLN PORTELA PSL MG
98 LlNOROSSI PSDB MT
99 LUCIANO CASTRO PFl RR
100 LUIS BARBOSA PFL RR
101 Luis EDUARDO POT RJ
102 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
103 LUIZ FERNANDO PPB AM
104 LUIZ MOREIRA S.PART. BA
105 LUIZ PIAUHYLINO PSDB PE
106 MARÇAL FILHO PMDB MS
101 MARCIO MATOS PT PR
108 MARCOS CINTRA PL SP
109 MARCOS DE JESUS PSDB PE
110 MARCOS LIMA PMOB MG
111 MARIA DO CARMO LARA PT MG
112 MARIA ELVIRA PMOB MG
113 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
114 MAURO BENEVIDES PMOB CE
115 MEDEIROS PFL SP
116 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
117 MOACIR MICHELETTO PMOB PR
118 MUSSA DEMES PFL PI
119 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
120 NEIVA MOREIRA POT MA

121 NELO ROOOLFO PMOB SP
122 NELSON MARQUEZEUI PTB SP



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAIDOS Quinta-feira 25 27189

123 NELSON PROENÇA ~MDB RS
124 NEUTON LIMA 'i'FL SP
125 NORBERTO TEIXEIRA PMOB GO
126 oofllo BALBINOTTI PSOB PR
127 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
128 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
129 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
130 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
131 OSVALDO REIS PMDB TO
132 OSVALDO SOBRINHO PTB MT
133 PAES LANDIM PFL PI
134 PASTOR VALOECI PAlVA PSL RJ
135 PAULO FEIJ6 PSDB RJ
136 PAULO JOSÉ GOUVI:A PL RS
137 PAULO MAGALHÃES PFL BA
138 PAULO PAIM PT RS
139 PEDRO CANEDO PSDB GO
140 PEDRO CHAVES PMOB GO
141 PEDRO IRUJO PMOB BA
142 PEDRO NOVAIS PMOB MA
143 PHILEMON RODRIGUES PL MG
144 RAFAEL GRECA PFL PR
145 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
146 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
147 RENATO SILVA PSDS PR
148 RENATO VIANNA PMDB SC
149 RICARDO BERZOINI PT SP
150 ROBERTO BRANT PFL MG
151 ROBERTO ROCHA PSDB MA
152 RODRIGO MAIA PTB RJ
153 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
154 RONALDO CAIADO PFL GO
155 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
156 RUBENS BUENO PPS PR
157 RUBENS FURLAN PPS SP
158 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
159 SANTOS FILHO PFL PR
160 SARAr.JA FELIPE PMDB MG
161 SAULO PEDROSA PSDB BA
162 SÉRGIO BARROS PSDB AC
163 SÉRGIO REIS PSDB SE
164 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
'165 SILAS cAMARA PTB AM
166 SYNVAL GUAZzELLI PMDB RS
167 TELMA.DE SÓUZA PT SP
168 TETÉ BEZERRA PMOB MT
169 THEMfsTOCLES SAMPAIO PMDB PI
170 VAlDECIOLlVEIRA PT RS
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171 VICENTE CAROPRESO
172 VITTORIO MEDIOLI
173 WAGNER SALUSTIANO
174 WALDEMIR MOKA
175 WALDIR SCHMIDT
176 WALTER PINHEIRO
177 WANDERLEY MARTINS
178 WELINTON FAGUNDES.
179 WELLINGTON DIAS
180 WILSON SANTOS
181 VEDA CRUSIUS
182 ZÉ GOMES DA ROCHA

PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PT
por
PSOS
PT
PMOB
PSDB
PMDB

se
MG
SP
MS
RS
BA
RJ
MT
PI
MT
RS
GO

Assinaturas que Não Conferem
1 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

2 GLYCON TERRA PINTO PMOB MG

3 JORGE WILSON PMOB RJ

4 JURANDIL JUAREZ PMOB AP
5 MARCELO BARBIERI PMDB SP

6 NELSON MARCHEZAN PSDS RS
7 RENILDO LEAL PTB PA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MaTA PMOB CE
2 CORNÉLIO RIBEIRO POT RJ

3 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
4 IGOR AVELINO PMDB TO
5 RICARDO NORONHA PMOB DF
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Assinaturas Repetidas
1 ~DIRCABRAL PSOB RJ
2 AN(BAL GOMES pMOB CE
3 ANTONIO JOSÉ MOTA PMpa CE
4 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
5 DE VELASCO .PSL SP
6 EUN(CIO OLIVEIRA PMDB CE
7 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
8 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
9 JORGE PINHEIRO. PMDB DF
10. JOSÉALEKSANDRO PSL AC
11 LINCOLN PORTELA ~SL MG

:

12 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO
13 MARCOS CINTRA PL SP
14 MARCOS CINTRA PL· SP
15 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
16 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
17 PAULO JOSÉ GOUV~ PL RS
18 PEDRO CHAVES PMOB GO
19 RENATO VIANNA PMOB SC



CAPrrULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I
Da Educação

BrasRía, 30 de maio de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUIÇAO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 1-de um terço, no mfnimo, dos membros da Câ-
Seção de Registro e Controle e de mara dos Deputados ou do Senado Federal;

Análise de pr~posição 11- do Presidente da República;
Ofrcio ni 120/00 ;11- de mais da metade das Assembléias Legislati-

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

§ 1i A Constituição não poderá ser emendada
navigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sftio.

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

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

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

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto. secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 52 A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TfrULO VIII
Da Ordem Social

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

Emenda à Constituição do Sr. Deputado GESSIVAL
DO ISAfAS e Outros, que "Dá nova redação aos art.
206 e 208, daConstituição Federal, que tratam do en
sino superior em estabelecimentos públicos", contém
número suficiente de signatários, constando a referi
da proposição de:

182 assinaturas confirmadas;
7 assinaturas não confirmadas;
5 deputados licenciados;
19 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - CIIludla Neves C. deSouza,

chefe.

................................~ ••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TfTULO IV
Da'Organizaçlo doa Poderes

CAPfTULOI
Do Poder Legislativo

........... ~ .
Seção VIII

Do Processo Legislativo

.....•..............................................................................
Subseção"

Da Emenda à Constltulçio

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

Art. 206. O ensino será ministrado com base
nos seguintes princfpios:

1- igualdade de condições para o acesso eper
manência na escola;

11 - liberdade de aprender, ensinar, 'pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;

111- pluralismo de idéias e de concepções peda
gógicas, e coexistência de instituições públicas e pri
vadas de ensino;

IV- gra~lJidade do ensino público em estabeleci
mentos ofici~is;..

V - val.orização dos profissionais do ensino, ga
rantidos. na forma da lei, planos de carreira para o
magistério público, com piso salarial profissional e in
gresso exclusivamente por concurso público de pro
vas e Utulos;



PROJETO DE LEI N1I3.012, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera dispositivo da Lei nll 8.436, de
25 de junho de 1992, modificada pela Lei
nIl 9.288, de 111 de julho de 1996, que insti
tucionaliza o Programa de Crédito Edu
cativo para estudantes carentes.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 2.240,
de 1996)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 5º, 111, da Lei n9 8.436, de 1992,

modificada pela Lei nll 9.288, de 1º de julho de 1996
com a seguinte redação:

"Art. 59 ..

LEI N9 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TrTULO I
Da Educação

Art. 19 A educação abrange os processos formati
vos que se desenvolvem na vida familiar, na convivên-
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*Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional cia humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
níl 19, de 4-6-1998. pesquisa, nos movimentos sociais e organizações

VI - gestão democrática do ensino público, na da sociedade civil e nas manifestações culturais.
forma da lei; § 19 Esta lei disciplina a educação escolar, que

VII- garantia de padrão de qualidade. se desenvolve, predominantemente, por meio do en
sino, em instituições próprias.

§ 2!! A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.

TrTULO 11
Dos princípios e fins da Educação Nacional

Art. 29 Aeducaçáo, dever da famflia edo Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno de·
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer·
cício da cidadania esua qualificação para otrabalho.

Art. 39 O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

1- igualdade de condições para o acesso e per
manência na escola;

11 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

111- pluralismo de idéias e de concepções peda·
gógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e priva

das de ensino;
VI- gratuidade do ensino público em estabeleci

mentos oficiais;
VII - vaporização do profissional da educação

escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na

forma desta lei eda legislação dos sistemas de ensino;

Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

*Incisp I com redação dada pela Emenda ConstitucIonal
níl 14, de 12-9-1996.

11 - progressiva universalização do ensino mé·
dio gratuito;

*Inciso 11 com redação dada pela Emenda Constitucional
níl 14, de 12-9-1996.

111- atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola ás cri·
anças de zero a seis anos de idade;

V- acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci
dade de cada um;

VI- oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fun·
damental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

§ 19 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

§ 29 O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha
mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

111 - na destinação de cinqüenta por 11 - (Vetado.)
cento da renda líquida dos concursos de 111- na destinação de trinta por cento da renda
prognósticos administrados pela Caixa Eco- líquida dos concursos de prognósticos administrados
nômica Federal, bem como dos recursos da pela Caixa Econômica Federal, bem como dos recur-
premiação não procurados pelos contempla- sos da premiação não procurados pelos contempla-
dos dentro do prazo de prescrição;" dos dentro do prazo de proscrição;

IV - na reversão dos financiamentos concedi
dos; e

V - em outras fontes.

Justificação

O Programa do Crédito Educativo, instituído pela
Lei nº8.436, de 25 de junho de 1992, tinha por objetivo
atender os estudantes dos cursos universitários de
graduação, com recursos insuficientes, próprios ou fa
miliares. para o custeio de seus estudos. Ao longo dos
anos, o programa começou a apresentar algumas defi
ciências. Por iniciativa de vários parlamentares foram
apresentados cerca de 40 projetos com a finalidade de
sanar as dificuldades encontradas, aperfeiçoar a lei em
vigor e adequá-Ia aos novos tempos.

No ano passado, foi enviado ao Congresso, pelo
Poder Executivo, a Medida Provisória nº 1.827/99, cri
ando o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensi
no Superior (FIES), que extinguia o Crédito Educativo
e limitava o benefício a um simples contrato bancário
entre o estudante e a instituição financeira.

A tramitação da medida provisória não impede a
tramitação dos projetos apresentados e pode inclusive
provocar o debate do que é necessário fazer para auxiliar
os estudantes carentes a prosseguir em seus estudos.

Entendemos viável a convivência dos dois pro
gramas: Crédito Educativo, com as reformulações ne
cessárias, e o Programa de Financiamento ao estu
dante de Ensino Superior (FIES).

Apresentamos esta proposta de alteração do
art. 5º aumentando destinação dos recursos advindos
dos concursos de prognósticos da Caixa Econômica
Federal, justamente para atendermos o maior núme
ro possível de jovens batalhadores que precisam do
nosso apoio na luta permanente por maior formação.

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado Mar
çal Filho.

LEI NS! 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

Institucionaliza o Programa de Cré
dito Educativo Estudantes Carentes.

Art. 5º Os recursos do Programa de Crédito
Educativo terão origem:

I - no orçamento do Ministério da Educação e
do Desporto;

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.288, de
1º-7-1996.

§ 1º (Vetado.)

*§ 1º com redação dada pela Lei nº 9.288, de 111-7-1996.

§ 2º Na distribuição das vagas para o financia-
mento dos encargos educacionais, de que trata o in
ciso I do § 2º do art. 2º desta lei, sera dada priorida
de para as instituições de ensino superior que man
tenham programa de crédito educativo com recursos
próprios.

*§ 2º com redação dada pela Lei nº 9.288, de 1º-7-1996.

LEI Nº 9.288, DE 1!! DE JULHO DE 1996

Altera dispositivos da Lei n!! 8.436,
de 25 de junho de 1992 que institucionali
za o Programa de Crédito Educativo para
Estudantes Carentes.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 5º e 7º da Lei nº 8.436, de 25

de junho de 1992, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2º (Vetado.)
§ 1º A seleção dos candidatos ao Cré

dito Educativo será feita na instituição em
que se encontram matriculados, por comis
são constituída pela direção da instituição e
por representantes, escolhidos democratica
mente, do corpo docente e discente do esta
belecimento de ensino.

§ 2º O crédito educativo abrange:
I - o financiamento dos encargos edu

cacionais entre cinqüenta por cento e cem
por cento do valor da mensalidade ou da se
mestralidade, depositado pela Caixa Econô-



MEDIDA PROVISÓRIA N!! 1.972-13,
DE 4 DE MAIO DE 2000

O Presidente da República, no uso dê atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória com força de lei:

CAPíTULO I
Do fundo de Financiamento ao Estudante de

Ensino Superior - FIES

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta medida
provisória, o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior- FIES, de natureza contábil, des
tinado à concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação positivo de acordo com re
gulamentação própria, nos processos conduzidos
pelo Ministério da Educação.

Parágrafo único. A participação da União no fi
nanciamento ao estudante de ensino superior não
gratuito dar-se-á, exclusivamente, mediante contri
buições ao Fundo instituído por esta medida provisó
ria ressalvado o disposto no art. 14.

Dispõe Sobre o Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

CAPíTULO I
Do Fundo de Financiamento ao Estudante do

Ensino Superior - FIES

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta medida
provisória, o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior - FIES, de natureza contábil, des
tinado à concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação positivo de acordo com re-

. gulamentação própria, nos processos conduzidos
pelo Ministério da Educação.

IV - (Vetado.)"

Art. 7º Os financiamentos serão conce
didos mediante contrato de abertura de cré
dito, nas seguintes condições:

I - liberação em parcelas mensais ou
semestrais por prazo não superior à dura
ção média do curso, estabelecida pelo Mi
nistério da Educação e do Desporto:

11 - um ano de carência, contado a
partir do término ou da interrupção do cur
so;

111 - amortização em pagamentos men
sais em prazo máximo equivalente a uma
vez e meia o período de utilização do crédi
to, a contar do término do prazo de carên
cia:

rio.
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mica Federal na conta da instituição de en- MEDIDA PROVISÓRIA N!! 1.827-1, DE 24 DE
smo superior participante do programa; JUNHO DE 1999

11- (Vetado.) Reeditada pela Medida ProvIsória nIl 1.972-13,
§ 3º (Vetado.) de 4 de maIo de 2000

Art. 5º Os recursos do Programa de Dispõe sobre o Fundo de Financia-
Credito Educativo terão origem: mento ao Estudante do Ensino Superior

I - no orçamento do Ministério da Edu- e dá outras providências.
cação e do Desporto:

11 - (Vetado.)
111 - na destinação de trinta por cento

da renda líquida dos concursos de prognós
ticos administrados pela Caixa Econômica
Federal, bem como dos recursos da pre
miação não procurados pelos contemplados
dentro do prazo de prescrição;

IV - na reversão dos financiamentos
concedidos; e

V - em outras fontes.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º Na distribuição das vagas para o

financiamento dos encargos educacionais,
de que trata o inciso I do § 2º do art. 2º des
ta lei, será dada prioridade para as institui
ções de ensino superior que mantenham
programa de crédito educativo com recursos
próprios.

8asília, 1º de julho de 1996; 175º da Indepen
dência e 108!! da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-



Seção /I
Da gestão do Fies

Art. 3º A gestão do Fies caberá:
I - ao Ministério da Educação, na qualidade de

formulador da política de oferta de financiamento e de
supervisor da execução das operações do Fundo; e

11-à Caixa Econômica Federal, na qualidade de
agente operador e de administradora dos ativos e
passivos, conforme regulamento e normas baixadas
peloCMN.

§ 1º O Ministério da Educação editará regula
mento que disporá, inclusive, sobre:

I - as regras de seleção de estudantes a serem
financiados pelo Fies;

/I - os casos de suspensão temporária e encer
ramento dos contratos de financiamento:

111 - as exigências de desempenho acadêmico
para a manutenção do financiamento.

§ 2º O Ministério da Educação poderá contar
com o assessoramento de conselho, de natureza
consultiva, cujos integrantes serão designados pelo
Ministro de Estado.

§ 3º De acordo com os limites de crédito estabe
lecidos pelo agente operador, as instituições financei
ras poderão, na qualidade de agente financeiro, con
ceder financiamentos com recursos do Fies.

CAPrTULO /I
Das Operações

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies
até setenta por cento dos encargos educacionais co
brados dos estudantes por parte das instituições de
ensino superior devidamente cadastradas para esse
fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação

Seção I
Das receitas do Fies
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Parágrafo único. A participação da União no fi- I - até zero vírgula dois por cento ao ano ao
nanciamento ao estudante de' ensino superior não agente operador, pela gestão do Fundo, calculado so-
gratuito dar-se-á, exclusivamente, mediante contri- bre suas disponibilidades:
buições ao Fundo instituído por esta medida provisó- /I - até zero vírgula três por cento ao ano ao
ria, ressalvado o disposto no ~rt. 14. agente operador, pela gestão do Fundo, calculado SOM

bre o saldo devedor dos repasses as instituições fi
nanceiras;

111 - até um vírgula cinco por cento ao ano aos
agentes financeiros, calculado sobre o saldo devedor,
pela administração dos créditos concedidos e absor
ção do risco de crédito efetivamente caracterizado, no
percentual estabelecido no inciso V do art. 52.

§ 4º O pagamento das obrigações decorrentes
das operações de que trata o inciso I do § 1º terá pre
cedência sobre todas as demais despesas.

Art. 2º Constituem receitas do Fies:
I - dotações orçamentárias consignadas ao

Ministério da Educação, ressalvado o disposto no
art. 14;

/1- trinta por cento da renda líquida dos concur·
sos de prognósticos administrados pela Caixa Econô
mica Federal, bem como a totalidade dos recursos de
premiação não procurados pelos contemplados den
tro do prazo de prescrição, ressalvado o disposto no
art. 14;

1/1- encargos e sanções contratualmente cobra
dos nos financiamentos concedidos ao amparo desta
medida provisória:

IV - taxas e emolumentos cobrados dos partici
pantes dos processos de seleção para o financiamen
to;

V - encargos e sanções contratualmente cobra·
dos nos financiamentos concedidos no âmbito do
Programa de Crédito Educativo, de que trata a Lei
nº 8.436, de 25 de junho de 1992, ressalvado o dis
posto no art. 14;

VI- rendimento de aplicações financeiras sobre
suas disponibilidades; e

VII - receitas patrimoniais.
§ 1!! Fica autorizada:

I - a contratação, pelo agente operador do Fies,
de operações de crédito interno e externo na forma
disciplinada pelo Conselho Monetario Nacional 
CMN;

II - a transferência ao Fies des saldos deve
dores dos financiamentos concedidos no âmbito do
Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei
nº 8.436, de 1992;

111- a alienação, total ou parcial, a instituições fi
nanceiras credenciadas para esse limite pelo dos ati
vos de que trata o inciso anterior e dos ativos repre
sentados por financiamentos concedidos ao amparo
desta medida provisória.

§ 2º As disponibilidades de caixa do Fies deve·
rão ser mantidas em depósito na conta única do Te
souro Nacional.

§ 3º As despesas administrativas do Fies, con
forme regulamentação do CMN, corresponderão a:



Art. 7º Fica a União autorizada a emitir, em fa
vor do Fies, títulos da dívida pública, até o limite de
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

§ 1º Fica ainda autorizada a União a emitir par
cela adicional de trtulos, até o limite de
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), para fa
zer face ao montante correspondente à opção de
que trata o parágrafo único do art. 14.

§ 2º Os títulos a que se referem o caput e o § 1º
serão representados por certificados de emissão do
Tesouro Nacional, com características definidas em
ato do Poder Executivo.

§ 3º Os certificados a que se refere o parágrafo
anterior serão emitidos sob a forma de colocação di
reta, ao par, mediante solicitação expressa do Fies á
Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 4º Os recursos em moeda corrente entregues
pelo Fies em contrapartida à colocação direta dos
certificados serão utilizados exclusivamente para
abatimento da dívida pública de responsabilidade do
Tesouro Nacional.

Art. Bº Em contrapartida à colocação direta dos
certificados, fica o Fies autorizado a utilizar em paga
mento os créditos securitizados recebidos na forma
do art. 12.

Art. 9º Os certificados de que trata o artigo ante
rior serão destinados pelo Fies exclusivamente ao pa
gamento ás instituições de ensino superior dos encar
gos educacionais relativos ás operações de financia
mento realizadas com recursos do Fies.

Art. 10. Os certificados recebidos pelas institui
ções de ensino superior na forma do artigo anterior
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aos cursos de graduação em que estejam regular- realizar amortizações extraordinárias do financia-
mente matriculados. mento.

§ 1º O cadastramento de que trata o caput des- § 3º Excepcionalmente, por iniciativa da institui-
te artigo far-se-á por curso oferecido, sendo vedada a ção de ensino superior à qual esteja vinculado, pode-
concessão de financiamento nos cursos com avalia- rá o estudante dilatar em até um ano o prazo de que
ção negativa nos processos conduzidos pelo Ministé- trata o inciso I do caput deste artigo, em cuja hipótese
rio da Educação. o prazo maximo de parcelamento da amortização fi-

§ 2º Poderá o Ministério da Educação, em cará- cará limitado a uma vez e meia o de duração regular
ter excepcional, cadastrar, para fins do financiamento do curso.
de que trata esta Medida Provisória, cursos para os Art. 6º Em caso de inadimplemento das presta-
quais não haja processo de avaliação concluído. ções devidas pelo estudante financiado, a instituição

§ 3º Cada estudante poderá habilitar-se a ape- referida no § 3º do art. 3º promoverá a execução das
nas um financiamento destinado à cobertura de des- garantias contratuais, conforme estabelecido pela
pesas relativas a um Único curso de graduação, sen- ins~ituição de que trata o. incis~ I~ do.c~p~t do mes~o
do vedada a concessão a estudante que haja parti- artigo, repassando ao Fies e a InstltUlçaO de ensino
cipado do Programa de Educativo de que trata a Lei superior a parte concernente ao seu risco.

nº 8.436, de 1992. CAPfTULO 111
Art. 5º Os financiamentos concedidos com re- Dos Títulos da Dívida Pública

cursos do Fies deverão observar o seguinte:

I - prazo: não poderá ser superior à duração re
gular do curso;

11 - juros: a serem estipulados pelo CMN, para
cada semestre letivo, aplicando-se desde a data da
celebração até o final da participação do estudante no
financiamento:

111 - oferecimento de garantias adequadas pelo
estudante financiado;

IV - amortização: terá inicio no mês imediata
mente subseqüente ao da conclusão do curso, ou an
tecipadamente, por iniciativa do estudante financiado,
calculando-se as prestações, em qualquer caso:

a) nos doze primeiros meses de amortização,
em valor igual ao da parcela paga diretamente pelo
estudante financiado à instituição de ensino superior
no semestre imediatamente anterior;

b) parcelando-se o saldo devedor restante em
período equivalente a até uma vez e meia o prazo de
permanência na condição de estudante financiado:

V - risco: os agentes financeiros e as institui
ções de ensino superior participarão do risco do fi
nanciamento nos percentuais de vinte por cento e cin
co por cento, respectivamente, sendo considerados
devedores solidários nos limites especificados.

§ 1º Ao longo do período de utilização do finan
ciamento o estudante financiado fica obrigado a pa
gar, trimestralmente, os juros incidentes sobre o fi
nanciamento, limitados ao montante de R$50,00 (cin
qüenta reais).

§ 2º É permitido ao estudante financiado, a qual
quer campo, observada a regulamentação do CMN,



Cria incentivo fiscal, na área do
Imposto sobre a Renda, para a contrata
ção de jovens carentes.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 2.119,
de 1999.)

PROJETO DE LEI Nº 3.014, DE 2000
(Do Sr. Nilton Baiano)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas jurídicas contribuintes do

Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natu
reza poderão deduzir, do imposto devido, o valor das
despesas realizadas com a contratação de jovens,
entre dezesseis e vinte e um anos, provenientes das
ruas ou de instituições beneficentes de assistência
social.

§ 1º Para fazer jus à dedução a que se refere
este artigo a empresa deverá contratar número de
empregados que atendam a condição estabelecida
no caput equivalente a no mínimo 5% (cinco por cen
to) do seu quadro de pessoal.

§ 2º A dedução instituída neste artigo fica limita
da a 1% (um por Cento) do imposto devido.

" ~rt. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
''-

blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O Brasil vem enfrentando, desde a implantação
do Plano Real, uma das mais ~érias crises de empre
go de sua história. Os índices estatísticos, variando
conforme a fonte, indicam que entre sete e dezenove
por cento da população economicamente ativa não
consegue, hoje, um posto de trabalho. Trata-se, qual
quer que seja o número mais próximo da realidade,
de um volume muito significativo.

E entre os grupos sociais com maiores dificulda
des para conquistar um espaço nesse mercado tão
restrito encontra-se justamente o dos jovens à procu
ra do primeiro emprego - e, mais especificamente, os
jovens carentes, sem qualificação profissional espe
cífica. Não é novidade o paradoxo cruel que se lhes
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serão utilizados exclusivamente para pagamento de ciários no Programa de Crédito Educativo de que tra-
obrigações previdenciárias junto ao Instituto Nacional ta a lei nº 8.436. de 1992.
do Seguro Social- INSS, ficando este autorizado a Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados
recebê-los. com base na Medida Provisória nº 1.972-12, de 6 de

Art. 11. A Secretaria do Tesouro Nacional resga- abril de 2000. .
tará mediante solicitação formal do INSS, os certifica- Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na
dos destinados aquele Instituto na forma do artigo an- data de sua publicação.
terior. Brasilia, 4 de maio de 2000; 179º da Inde-

Art. 12. Para fins da alienação de que trata o inci- pendência e 112º da República. - FERNANDO
so "I do § 1º do art. 2º, fica o Fies autorizado a receber HENRIQUE CARDOSO.
em pagamento créditos securitizados de responsabi
lidade do Tesouro Nacional, originários das opera
ções de securitização de dívidas na forma prevista na
alínea b do inciso II do § 2º do art. 1º da Medida Provi
sória nº 1.981-44, desta data.

Parágrafo único. Para efeito do recebimento dos
créditos securitizados na forma prevista no caput
será observado o critério de equivalência econômica
entre os ativos envolvidos.

Art. 13. As operações a que se referem os arts.
8º a 11 serão realizadas ao par.

CAPíTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 14. Nos exercidos de 1999 e seguintes, das
receitas referidas nos incisos I, 11 e V do art. 2º serão
deduzidos os recursos necessários ao pagamento
dos encargos educacionais contratados no âmbito do
Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei
nº 8.436, de 1992. I

Parágrafo único. É permitido aos estudantes
beneficiários do Programa referido no caput deste
artigo optar, até 30 de junho de 2000, pelo financia
mento de que trata esta medida provisória obser
vado o disposto na parte final do art. 1º e no § 1º do
art. 4º.

Art. 15. Excepcionalmente, no exercício de
1999. farão jus ao financiamento de que trata esta
medida provisória, com efeitos a partir de 1 de maio
de 1999, os estudantes comprovadamente carentes
que tenham deixado de beneficiar-se de bolsas de
estudos integrais ou parciais concedidas pelas insti
tuições referidas no art. 4º da lei nº 9.732, de 1998,
em valor correspondente á bolsa anteriormente rece
bida.

Parágrafo único. Aos financiamentos de que tra
ta o caput deste artigo não se aplica o disposto na
parte final do art. 1º e no § 1º do art. 4º.

Art. 16. Fica vedada, a partir da publicação
desta medida provisória, a inclusão de novos benefi-



1988

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

DECRETO LEGISLATIVO N2 179, DE 1999

TíTULO"
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Aprova os textos (*) da Convenção
138 e da recomendação 146 da Organiza
ção Internacional do Trabalho (OIT) so
bre Idade Mínima de admissão ao empre
go, adotadas em junho de 1973, em Ge
nebra.

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

"'Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda ConstItu
cional n1l 20, de 15-12-1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os textos da Convenção

138 e da Recomendação 146 da Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de
Admissão ao Emprego.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Sena
do Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo o seguinte:
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apresenta, com as exigências - bastante difundidas LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
entre os empregadores - de alguma experiência an- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
terior, experiência essa que é impossível, para quem CeDI
procura o primeiro emprego.

Esses jovens, ao permanecerem nas ruas, tor
nam-se alvo fácil para a exploração por criminosos de
toda espécie. compõem um farto bolsão de
mão-de-obra barata e descartável para traficantes,
rufiões, assaltantes, "pais de rua" e ladrões, entre mu
itos outros.

Impõe-se, nesse contexto, incentivar a oferta de
vagas de trabalho dirigidas a essas pessoas: jovens,
sem escolaridade, sem experiência, cujo único predi-
cado esteja na disposição para trabalhar e superar o
seu infortúnio social.

Eis por que houvemos por bem propor a institui
ção de um benefrcio fiscal destinado às empresas
que oferecerem vagas a essas pessoas.

A limitação quanto aos dezesseis anos de idade
mínima decorre do mandamento constitucional: com
efeito, conforme passou a determinar o inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição, após a promulgação da
Emenda Constitucional n2 20, de 15-12-98 - em con
sonância com o que estipula a Convenção nº 138 da
OIT - Organização Internacional do Trabalho - essa é
a nova idade mínima para o trabalho, em nosso País,
salvo na condição de aprendiz.

Ao se propor a redução diretamente no valor do
imposto devido, teve-se em mente o objetivo de
abranger também os contribuintes tributados com
base no lucro presumido ou arbitrado, dando pers
pectivas de maior eficácia para a norma em tela.

Se é verdade, finalmente, que a instituição de
incentivos fiscais tem encontrado grande resistên
cia no Executivo, pelas razões mais diversas, de
ve-se considerar, em contrapartida, que, diante da
magnitude do problema do desemprego, principal
mente entre os jovens, e tendo em vista que o Go
verno até agora não tem sido capaz de propor solu
ções viáveis para resolver a qúestão, nada mais jus
to do que oferecer à iniciativa privada um estimulo
eficaz para que se disponha a superar mais esse
desafio.

Diante do exposto, e na certeza de que a apro
vação da norma ora proposta irá trazer o incremento
da oferta de empregos para os jovens carentes,
conclamamos os ilustres colegas a prestarem o seu
apoio ao projeto que ora lhes submetemos à aprecia
ção.

Sala das Sessões, 16 de maio 2000. - Depu
tado NUton Baiano.



PROJETO DE LEI NR 3.016, DE 2000
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Dispõe sobre o registro de transa
ções de acesso a redes de computadores
destinados ao uso público, inclusive a in
ternet.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os provedores de acesso a redes de

computadores destinadas ao uso público, inclusive a
internet, deverão manter controle dos usuários de
seus sistemas e registro das transações efetuadas,
nos termos desta lei.

Art. 22 Consideram-se provedores de acesso,
para os efeitos desta lei:

I - as empresas e instituições autorizadas a
prestar serviço de acesso à internet;

11 - os estabelecimentos educacionais, as insti
tuições de ensino e pesquisa e demais entidades que
ofereçam serviços de acesso, interconexão ou rotea
mento de tráfego de rede de computadores destinada
ao uso público, inclusive a internet;

11I- os órgãos e entidades da administração pú
blica direta e indireta que estejam interconectados à
rede de computadores destinada ao uso público, in
C10sive a internet.

Art. 32 É obrigatório o registro de cada transação
iniciada ou recebida pelo provedor de acesso, deven
do conter a identificação da origem da transação e do
seu destinatário, o horário de infcio e conclusão e a
quantidade de dados enviados ou recebidos.

Art. 411 Os provedores de acesso deverão man
ter cadastro de seus usuários permanentes e eventu
ais, atualizado periodicamente, incluindo o nome ou
razão social, endereço, número de registro no Cadas
tro de Pessoas Ffsicas ou no Cadastro Geral de Con
tribuintes da Secretaria da Receita Federal e, quando
for o caso, identificação da linha telefônica usualmen
te utilizada para acesso discado à rede.

Art. 52 Para cada conexão efetuada por um
usuário, o provedor de acesso registrará o endereço
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cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na- de rede correspondente, o horário de inrcio e término
cional. da conexão e a origem da chamada.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na Art. 62 As informações de que trata esta lei deve-
data de sua publicação. rão permanecer em arquivo, podendo ser requeridas

Senado Federal, 14 de dezembro de 1999. - pela autoridade judiciária.
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente. § 1ºAs informações de que trata o art. 32 desta

lei deverão ser preservadas por um prazo mínimo de
seis meses.

§ 22 As informações de que tratam os arts. 42 e
52 desta lei deverão ser preservadas por um prazo mí
nimo de três anos.

§ 32 Caberá ao provedor de acesso a guarda
das informações, devendo este, no caso de falência
ou encerramento das atividades, encaminhá-Ias à au
toridade judiciária para arquivamento.

§ 42 É vedada a divulgação das informações de
que trata esta lei, a não ser pordeterminação judicial.

Art. 72 A desobediência às disposições desta lei
caracteriza infração, sujeita à pena de multa de dois
mil a seis mil reais, acrescida de um terço na reinci
dência.

Art. 82 O Poder Executivo regulamentará esta lei
em sessenta dias, contados da data da sua publica-'
ção.

Art. 92 Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data da sua publicação.

Justificação

Os crimes cometidos pela internet, a rede mun
dial de computadores, multiplicam-se a cada dia. A re
cente disseminação do vrrus "I Love Vou", que provo
cou danos de bilhões de dólares em computadores
de todo o mundo, ilustra a fragilidade da rede aos ata
ques de pessoas mal-intencionadas.

A internet é, também, um caminho eficaz para
diversos tipos de estelionato, lavagem de dinheiro,
pornografia infantil, violações a direitos autorais, di
vulgação de informações sobre preparo de drogas,
confecção de armas, propagandas ou comportamen
tos ilegais ou que violem direitos fundamentais, entre
outras modalidades de crime.

Cabe, pois, criar mecanismos que assegurem
uma investigação eficaz desses casos. O rastreamen
to das mensagens na internet, recurso importante
para o esclarecimento de tais ocorrências, seria facili
tado se os computadores destinados a prover acesso
ea trafegar mensagens da rede mantivessem registro
regular e sistemático das suas atividades. A autorida
de policial conseguiria, então, detectar com maior fre
qüência a origem da mensagem relacionada à infra
ção ou do programa causador de danos.



Dispõe sobre o pagamento de royal
ties ou compensação financeira pela pro
dução de petróleo e gás natural na plata
forma continental.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 663,
de 1999.)

O Congresso Nacional, nos termos dos arts.
4B, 61 e 66 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1ºEsta Lei dispõe sobre o pagamento de ro
yalties, ou compensação financeira, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da admi
nistração direta da União, nos termos do § 1º do art. 2º
da Constituição Federal, no caso do desenvolvimento
de atividades de produção de petróleo e gás natural
na plataforma continental brasileira.

Art. 22 É devido, pelas empresas concessioná
rias de exploração e produção de petróleo e gás natu
ral atuantes no País, aos Estados, Distrito Federal,
Municrpios e a órgãos da administração direta da
União, o pagamento de royalties, ou compensação fi
nanceira, que obedecerá aos seguintes critérios de
distribuição, quando a produção se realizar na plata
forma continental:

I - para a parcela do valor do royalty equivalen
te a cinco por cento ~o valor da produção:
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Os crimes na internet se caracterizam, também, a) vinte e cinco por cento aos estados produto-
pelo seu caráter transnacional: o agressor, sem sair res confrontantes;
de sua casa, pode provocar prejuízos em dezenas de b) vinte e cinco por cento aos municípios produ-
países. Nos casos em que este faça uso de um termi- tores confrontantes;
nal disponível ao público, a exemplo dos chamados c) vinte por cento ao Ministério da Marinha, para
"cibercafés", que tornam-se moda em nosso Pars, a atender aos encargos de fiscalização e proteção das
sua identificação será ainda mais ditrcil. atividades econômicas nas áreas de produção;

Preocupado com tal situação, ofereço aos ilus- d) dez por cento aos municípios afetados pelas
tres Pares este projeto que determina o registro das operações de embarque e desembarque de petróleo
transações efetuadas por provedores de acesso à in- e gás natural, conforme critérios estabelecidos pela
ternet. Trata-se de procedimento que pouco irá onerar Agência Nacional do Petróleo (ANP);
a operação dessas empresas, oferecendo, em contra- e) vinte por cento para constituição de um Fun-
partida, informações que facilitarão, eventualmente, a do Especial, a ser distribuído entre todos os Estados,
apuração de ocorrências criminosas. As empresas de Territórios, Municípios e o Distrito Federal, excluídos
telefonia já mantêm esse tipo de registro, que pode os já contemplados nas alrneas anteriores;
ser solicitado pela autoridade judiciária no contexto 11_ para a parcela do valor do royalty que exce-
de uma investigação. der a cinco por cento do valor da produção:

Diante da relevância do tema, peço a meus i1us- a) vinte por cento aos estados produtores con-
tres colegas Deputados o apoio indispensável à apro- frontantes;

vação desta iniciativa. b) vinte por cento aos municípios produtores
Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu- confrontantes;

tado Antonio Carlos Pannunzio. c) quinze por cento ao Ministério da Marinha,

PROJETO DE LEI NR 3.018, DE 2000 para atender aos encargos de fiscalização e proteção
(Da SI'" Rita Camata) das atividades econômicas nas áreas de produção;

d) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, para financiar programas de amparo
à pesquisa cientifica e ao desenvolvimento tecnológi
co aplicados à indústria do petróleo;

e) sete inteiros e cinco décimos por Cento aos
municípios afetados pelas operações de embarque e
desembarque de petróleo e gás natural, conforme cri
térios estabelecidos pela Agência Nacional do Petró
leo (ANP);

f) doze inteiros e cinco décimos por cento para
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído
entre todos os Estados, Territórios, Municípios e o
Distrito Federal, exclurdos os já contemplados nas alí
neas anteriores.

Parágrafo único. Os recursos provenientes dos
royalties previstos neste artigo poderão ser utiliza
dos pelos beneficiários inclusive para pagamento de
dívidas e do quadro permanente de pessoal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 20 inscreve,
dentre os bens da União, "os recursos naturais da pla
taforma continental e da zona econômica exclusiva
(inciso V), "os potenciais de energia hidráulica" (inciso
VIII) e "os recursos minerais, incl~sive os do subsolo"



TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

X - as cavidades naturais subterrâneas e os
sítios arqueológicos e pré-históricos;

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios. .

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, participa
ção no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no
respectivo território, plataforma continental, marterrito
riaIou zona econômica exclusiva, ou compensação fi
nanceira por essa exploração.

§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, desig
nada como faixa de fronteira, é considerada funda
mentai para defesa do território nacional, e sua ocu
pação e utilização serão reguladas em lei.

LEGISLAÇÃO CURADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 11I
Da Organização do Estado
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(inciso IX) e assegura, "nos termos da lei, aos Esta- res, das vias federais de comunicação e à preserva-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como ção ambiental, definidas em lei;
a órgãos da administração direta da União, participa- 11I- os lagos, rtos e quaisquer correntes de água
ção no resultado da exploração de petróleo ou gás em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
natural, de recursos hídricos para fins de geração de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se
energia elétrica e de outros' recursos minerais no estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
respectivo território, plataforma Continental, mar territo- bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
rial ou zona e~onômicaexclusiva, ou compensação fi- IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí-
nanceira por essa exploração" (§ 12). trofe com outros países; as praias marítimas; as ilhas

Contudo, a atual legislação regulamentadora da oceâ.nicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas
matéria favorece sobremaneira os estados e municí- referidas no art. 26, 11;
pios produtores de petróleo e gás natural, esquecen- V - os recursos naturais da plataforma continen-
do-se de que o aproveitamento de tais bens, que são tal e da zona econômica exclusiva;
de propriedade da União, deveriam beneficiar igual- VI - o mar territorial;
mente a todos os cidadãos br~sileiros, que são VII- os terrenos de marinha e seus acrescidos;
co-proprietários de todas as riquezas de nosso País. VIII- os potenciais de energia hidráulica;

A proposição que ora apresentamos visa à cor- IX- os recursos minerais, inclusive os do subso-
reção de tais distorções e permite que todos os cida- lo;
dãos brasileiros desfrutem igualmente dos benefícios
gerados pela exploração de nossos recursos petrolí
feros e, conseqüentemente, possibilita a todos, de
maneira equânime, usufruir de uma maior prosperi
dade e melhor qualidade de vida.

Essas são as razões que nos levam a solicitar
de nossos nobres pares nesta Casa seu decidido
apoio para a rápida transformação de nossa proposi
ção em lei.

Sala das Sessões, 16 de maio 2000. - Depu
tada Rita Camata.

CAPíTULO 11
Da União

Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que

lhe vierem a ser atribuídos;

11 - as terras devolutas indispensáveis à defesa
das fronteiras, das fortificações e construções milita-

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da Republica, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49,51 e 52, dispor so
bre todas as matérias de competência da União. es
pecialmente sobre:



"Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional n11 18, de
5-2-1998.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da união, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.
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1- sistema tributário, arrecadação e distribuição ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
de rendas; forma e nos casos previstos nesta Constituição.

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, § 1ºSão de iniciativa privativa do Presidente da
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi- República as leis que:
ca e emissões de curso forçado; I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças

111 - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
Armadas; 11- disponham sobre:

.l~ - planos e pr~gramas nacionais, regionais e a) criação de cargos, funções ou empregos pú-
setonals de desenvolvimento; blicos na administração direta e autárquica ou au-

V -limites do território nacional, espaço aéreo e menta de sua remuneração;

marítimo e.bens do d~mínio d~ ~~ião; b) organização administrativa e judiciária, maté-
VI - !ncorporaça~, ,s~bdlvlsao ou desm~mbra- ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes-

mento ~e areas de T~~ntonos.ou ~stados, ouvidas as soai da administração dos Territórios;
respectivas Assemblelas Legislativas; ) 'd 'bl' d U'- li 't"

~ " c servI ores pu ICOS a nlao e em onos,
VII - tra~sferencla temporána da sede do Go- seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida-

vemo Federal, de e aposentadoria'
VIII - concessão de anistia; "'
IX

. - d" . . d' .,. d Aflnea c com redação dada pela Emenda Constitucional .
- organlzaçao a mlnlstratlva, JU IClarla, o n!118, de 5-2-1998.

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, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas;

XI- criação, estruturação e atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública;

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,

instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e mon

tante da dívida mobiliária federal;
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Su

premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150,
11,153,111, e 153, § 2º, I.

"inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional n11 19, de
4-6-1998.

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da Re
pública, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1ºSe o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou con
trário ao interesse público, vetá-Io-á total ou parcial
mente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de qua
renta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto ín
tegral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.



Dispõe sobre os Planos de Benefíci
os da Previdência Social, e dá Outras
Providências.

LEI N!! 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

TrTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPrTULO I
Dos Beneficiários

Seção I
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previ
dência Social as seguintes pessoas físicas:

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei nf1 8.647, de
13-4-1993.

I - como empregado:
*Inciso I com redação dada pela LeI nº 8.647, de

13-4-1993.

a) aquele que presta serviço de natureza urba
na ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de traba
lho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender a necessidade transitória
de substituição de pessoal regular e permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviços de outras em
presas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e
contratado no Brasil para trabalhar como empregado
em sucursal ou agência de empresa nacional no exte
rior;

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão
diplomática ou a repartição consular de carreira es
trangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a mem
bros dessas missões e repartições, excluídos o
não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e
o brasileiro amparado pela legislação previdenciária
do país da respectiva missão diplomática ou reparti
ção consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou inter-
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§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio Certo do grande alcance social, da presente
do Presidente da República importará sanção. medida, rogo aos nobres Colegas pelo apoio ao pro-

§ 4º veto será apreciado em sessão conjunta, jeto de lei ora apresentado.
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu-
podendo ~er rejeitado pelo voto da maioria absoluta tado José Carlos Coutinho, PFURJ.
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto en
viado, para promulgação, ao Presidente da Repúbli
ca.

§ 62 Esgotado sem deliberação o prazo estabe
lecido no § 42, o veto será colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposi
ções, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o art. 62, parágrafo único.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de qua
renta e oito horas pelo Presidente da República, nos
casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

rio.

PROJETO DE LEI NR 3.020, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica o § 1!! do art. 18 da Lei
n!! 8.213, de 24 de julho de 1991, que pro
longa o benefício do auxílio-acidente ao
empregado doméstico.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.864,
de 1998)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 12 do art. 18 da Lei n2 8.213, de 24 de

julho de 1991, modificado pela lei nº 9.032 de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18 .
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do

auxílio-acidente os s~gurados incluídos nos
incisos I, 11, VI e VII do artigo 11 desta lei.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O presente projeto de lei destina sanar uma bre
cha na lei, onde o trabalhador doméstico não tem di
reito ao auxílio-acidente.

Como um trabalhador segurado, o empregado
doméstico corre os riscos de acidente de trabalho
como todos os outros empregados segurados.



g) quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas,
sem relação de emprego;

"Alfnea 9 acrescida pela Lei n1l 9.876, de 26-11-1999.

h) a pessoa física que exerce, por conta própria,
atividade econômica de natureza urbana, com fins lu
crativos ou não;

"Afinea h acrescida pela Leí nU 9.876, de 26-11-1999.

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, servi
ço de natureza urbana ou rural definidos no Regula
mento;

VII- como segurado especial: o produtor, o par
ceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam
suas atividades, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos
ou a eles equiparados, desde que trabalhem, compro
vadamente, com o grupo familiar respectivo.
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nacionais dos quais o Brasil, seja membro efetivo, ain- c) o ministro de confissão religiosa e o membro
da que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado de instituto de vida consagrada, de congregação ou
na forma da legislação vigente do país do domicílio; de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con- que pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em Previdência Social em razão de outra atividade ou a
empresa domiciliada no 'exterior, cuja maioria do capi- outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que
tal votante pertença a empresa brasileira de capital na condição de inativos;
nacional; *Atrnea c com redação dada pela Lei nll 9.876, de

g) O servidor público ocupante de cargo em co- 26-11-1999.

missão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, d) Revogada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.
inclusive em regime especial, e fundações públicas e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
federais. organismo oficial internacional do qual o Brasil é

"AI{nea 9 com redação dada pela Lei nll 8.647, de membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contrata-
13-4-1993. do, salvo quando coberto por regime próprio de previ

dência social;

"Allnea e com redação dada pela Lei n9 9.876, de
26-11-1999.

f) O titular de firma individual urbana ou rural, o
diretor não empregado e o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, o sócio solidá
rio, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio co
tista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado
eleito para cargo de direção em cooperativa, associa
ção ou entidade de qualquer natureza ou finalidade,
bem como o síndico ou administrador eleito para
exercer atividade de direção condominial, d_esde que
recebam remuneração;

"Alfnes f acrescida pela Lei nf/9.876, de 26-11-1999.

"Alínea / com redação dada pela Lei nll 9.876, de
26-11-1999

h) O exercente de mandato eletivo federal, esta
dual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social;

"Alínea h acrescida pela Lei n!l9.506, de 30-10-1997.

i) O empregado de organismo oficial internacio
nal ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência so
cial;

11 - como empregado doméstico: ,aquele que
presta serviço de natureza contínua a p~ssoa ou fa
mília, no âmbito residencial desta, em atividades sem
fins lucrativos;

111- Revogado pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999;

IV - Revogado pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999;
V - como contribuinte individual:

"Inciso V, caput, com redação dada pela Lei nll 9.876, de
26-11-1999.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que ex
plora atividade agropecuária ou pesqueira, em cará
ter permanente ou temporário, diretamente ou por in
termédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;

"Allnea a com redação dada pela Lei nll 9.876, de
26-11-1999.

b) a pessoa física, proprietária ou não, que ex
plora atividade de extração mineral- garimpo, em ca
ráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de em
pregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua;

"Alfnea b com redação dada pela Lei n ll 9.876, de
26-11-1999.
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Art. 98 .

PROJETO DE LEI N!! 3.022, DE 2000
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Altera a Lei n!! 8112, de 11 de de
zembro de 1990.

{Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, Administração e Servi
ço Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
O § 32 do art. 98 da Lei n2 8.112, de 11 de de

zembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

§ 32 As disposições do parágrafo ante
rior são extensivas ao servidor que tenha
cônjuge, filho ou dependente portador de
deficiência.

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

Justificação

A Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públi
cos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, prevê em seu art. 98 a concessão
de horário especial para servidores portadores de de·

§ 12 Entende-se como regime de economia fa- 11 - quanto ao dependente:
miliar a atividade em que o trabalho dos membros da a) pensão por morte;
família é indispensáve,1 à própria subsistência e é b) auxrlio-reclusão;
exerci~o em condi~?e~ ~e mútua dependência e cola· 111 - quanto ao segurado e dependente:
boraçao, sem a utlhzaçao de empregados. a) Revogado pela Lei n2 9.032, de 28-4-1995;

§ 22 Todo aquele que exercer, concomitante- b" I
. d " 'd d d' 'it ) serviço socla ;mente, mais e uma atlvl a e remunera a sUJe a ao . . _ ..

Regime Geral de' Previdência Social é obrigatoria- c) reablhtaçao profissional.
mente filiado em relação a cada uma delas. ,§ 12 Somente poderão beneficiar-se do auxí·

§ 32 O ap,Osentado pelo Regime Geral de Previ- Iio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI
dência Socialr- RGPS, que estiver exercendo ou que e VII do art. 11 desta Lei.
voltar a exeréer atividade abrangida por este Regime *§ 111 com redação dada pela Lei nSl 9.032, de 28-4-1995.

é segurada' obrigatório em relação a essa atividade, § 22 O aposentado pelo Regime Geral de Previ-
ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei dência _ RGPS, que permanecer em atividade sujeita
n

2 8.212. ae 24 de julho de 1991, para fins de custeio a este Regime, ou a ela retornar, não fará jus a presta-
da Segu'ridade Social. ção alguma da Previdência Social em decorrência do

*§ 311 acrescido pela Lei nll 9. 032, de 28-4-1995. exercício dessa atividade, exceto ao salário-famrlia e
,§ 42 O dirigente sindical mantém, durante o à reabilitação profissional, quando empregado.

exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadra- *§ 2S1 com redação dada pela Leí nSl 9.528, de 10-12-1997.
mehto no Regimento Geral de Previdência Social -
RSPS, de antes da investidura.

*§ 411 acrescido pela Lei nf! 9.528, de 10-12-1997.

§ 52 Aplica-se o disposto na alínea 9 do inciso I
do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Esta
do, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal,
sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, suas autarquias, ainda que em re
gime especial e fundações.

*§ 5f!acrescldo pela Lei nIl 9.876, de 26-1H999.

CAPrTULO 11
Das Prestações em Geral

Seção I
Das Espécies de Prestações

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclu
sive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
~ .auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) Revogada pela Lei n2 8.870, de 15-4-1994;



Dispõe sobre a concessão do bene
fício do Seguro-Desemprego a pescado
res artesanais durante os períodos de
defeso.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 31 de
1999.)

PROJETO DE LEI N!! 3.049, DE 2000
(Do Sr. José Pimentel e Outros)

*§ 3/J acrescentado pela Lei nl1 9.527, de 10-12-1997.

O Congresso nacional decreta:
Art. 1º O pescador profissional, que exerça sua

atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, com ou sem auxrlio
eventual de terceiros, fará jus ao benefício do Segu
ro-Desemprego, no valor de um salário mínimo men
sal, durante o período de proibição <;ie atividade pes
queira, fixado pelo órgão competente.

§ 1º O benefício do Seguro-Desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador- FAT, instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 2º O período de proibição da atividade pes
queira de que trata o "caput" será fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis -IBAMA, ou outro órgão que vier a subs
tituí-lo, em relação a espécie marinha, fluvial ou la
custre, a cuja captura o pescador se dedique.

§ 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se como
pescador profissional que exerça sua atividade de forma
artesanal aqueles pescadores que utilizam embarca
ções de no máximo 10 toneladas de arqueação bruta.

§ 4º Entende-se por regime de economia famili
ar a atividade em que o trabalho dos membros da fa
mília é indispensável à própria subsistência e é exer
cida em condições de mútua colaboração, sem subor
dinação, e sem contratação de terceiros.

§ 59 Entende-se com auxílio eventual de tercei
ros a colaboração mútua ocasionalmente prestada,
incluindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatá
rios, sem subordinação e sem remuneração.

CAPrTULO VI
Das Concessões

TrTULO 11I
Dos Direitos e Vantagens

LEI N!! 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe Sobre o Regime Jurídico
Servidores Públicos Civis União, das Au
tarquias e Fundações Públicas Federais.
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ficiência, quando comprovada a necessidade por jun- *§ 2 11 acrescentado pela Lei n!l9.527, de 10·12·1997.
ta médica oficial, independentemente de compensa-

§ 3º As disposições do parágrafo anterior são
ção de horário. extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou de-

Esta proposição pretende estender as mesmas pendente portador de deficiência física, exigindo-se,
condições ao servidor que tenha cônjuge, filho ou porém, neste caso, compensação de horário na forma
dependente portador de deficiência, uma vez que os do inciso 11 do art. 44.
cuidados necessários àquelas pessoas muitas vezes
demandam uma disponibilidade de horário que seja
compatível com os horários dos profissionais envolvi-
dos no atendimento prestado.

Em geral, os servidores responsáveis por pes
soas portadoras de deficiência não dispõem de recur
sos financeiros suficientes para contratar uma pessoa
Com a finalidade de cuidar de seu dependente. No
que pese a legislação atual já contemplar este público
com a concessão de horário especial, a exigência de
compensação de horário em vigor ainda se constitui
em barreira para o servidor, uma vez que, na impossi
bilidade de fazer a referida compensação, o mesmo
fica sujeito à perda da parcela de remuneração cor
respondente ao horário faltoso.

Sala de Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Eduardo Barbosa.

Art. 98. Será concedido horário especial ao ser
vidor estudante, quando comprovada a incompatibili
dade entre o horário escolar e o da repartição, sem
prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será
exigida a compensação ce horário no órgão ou enti
dade que tiver exercício, respeitada a duração sema
nal do trabalho.

*§ 1/J renumerado e alterado pela Lei n9 9.527, de
10-12-1997.

§ 2º Também será concedido horário especial
ao servidor portador de deficiência, quando compro
vada a necessidade por junta médica oficial, indepen
dentemente de compensação de horário.



Justificação

Uma das funções precípuas da lei é pôr fim a si
tuações geradoras de conflitos e/ou provocadoras de
injustiças. Lamentavelmente, não é o que vem ocor
rendo com a Lei nº 8.287/91, que estendeu o direito
ao seguro-desemprego para os pescadores artesa
nais, durante o período de defeso. Em que pese estar
em vigor há quase nove anos, essa Lei não con
templou as reais necessidades desse segmento pro
fissional.

A primeira dificuldade se dá em.razão de os pos
tos para requisição de seguro-desemprego não acei
tarem o registro de pescador profissional junto à Capi
tania dos Portos como documento idôneo à compro
vação do exercício profissional dos pescadores.
Como o Ibama é uma entidade pouco presente nas
comunidades pesqueiras, torna-se deveras dificulta
da a consecução da declaração daquele Instituto, fato
que facilmente se resolveria, caso o registro expedido
pela Capitania dos Portos fosse aceito.

Outro empecilho é colocado no inciso I do art.2º
da mesma Lei, que determina o mínimo de três anos
de registro em carteira, contados retroativamente da
data de publicação da Lei, para requerimento do be
nefício. Como a pesca constitui-se em atividade sazo
nalizada por imposição legal, em face do defeso, sói
acontecer que esse segmento de trabalhadores é
anualmente vítima de dispensa, não podendo cumprir
os requisitos previstos na lei geral do segu·
ro-desemprego. Geralmente seus contratos de traba
lho fazem-se para apenas cumprir tarefas durante o
período liberado para pesca, o que não lhes confere
direito a requerer o seguro-desemprego, em razão de
não constituir-se a dispel1sa na modalidade "sem jus
ta causa".

Já os pescadores cujos contratos de trabalho
são mantidos durante o período de defeso ficam em
disponibilidade. Isso acarreta ônus à atividade econô
mica da pesca e faz com que informalmente o traba
lhador se veja sujeito a trocar o não-pagamento dos
meses do defeso pela continuidade do vínculo empre
gatício.
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Art. 21! Para se habilitar ao benefrcio o pescador e) comprovação de falsidade nas informações
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério prestadas para obtel]ção do benefício.
do Trabalho e Emprego, os seguintes documentos: Art. 51! O benetrcio assegurado nesta lei somen-

I - comprovante de registro geral de pescador te poderá ser requerido a partir do novo período de
profissional emitida pelo Ibama/Sudepe ou outro ór- proibição da pesca.
gão que vier a substituí-lo ou matrícula junto a Capita- Art. 61! Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
nia dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos blicação, revogando-se as disposições em contrário,
do disposto no § lI! do art. 28 do Decreto-Lei nº 221 , de em especial a Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de
28 de fevereiro de 1967, devidamente atualizados, 1991.
emitidas, no mínimo, há um ano antes da data de iní
cio de proibição da pesca;

11 - atestado da colônia a que esteja filiado, ou
do órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a substi
tuí-lo, com jurisdição sobre a área aonde atue o pes
cador artesanal, comprovando:

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º;

b) dedicação à atividade, em caráter permanen
te, durante o período transcorrido entre a paralisação
anterior àquela em curso;

c) não dispor de outras fontes de renda.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos que

trata o inciso 11 será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente re
gistrados, que deverão atestar que os pescadores
atendem os requisitos contidps nas alíneas a, b e c
do inciso 11 deste artigo;

111 - comprovante de inscrição junto à Previdên
cia Social; e

IV - comprovante que não está em gozo de ne
nhum benefício de prestação continuada da Previ
dência Social, exceto auxílio acidente e pensão por
morte.

Art. 32 Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta Lei estará sujeito a:

I - demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;

11- perda do mandato, se presidente de Colônia
ou Federação;

111 - suspensão de sua atividades profissionais,
com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se
pescador profissional.

Art. 42 O Benefício de que trata esta Lei será
suspenso nas seguintes condições:

a) início de atividade remunerada;

b) início de percepção de outra renda;
c) morte do beneficiário;
d) desrespeito ao período de proibição da pes

ca;e '



"Art. 211·A, Para efeito do disposto no
Inciso 11 do art. 212, fica Instltufda a bolsa de
qualificação profissional, a S9r custeada,

Art. 212 Para se habilitar ao beneffcio, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social:

I - certidão do registro de pescador profissional
do Ibama emitida, no mfnimo, há três anos da data da
publicação desta Lei;

/I - atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, ou do órgão do Ibama, com jurisdição
sobre a área onde atue o pescador artesanal, ou, em
último caso, declaração de dois pescadores profissio
nais Idôneos, comprovando:

a) o exercfcio da profissão na forma do art. 111

desta Lei;
b) que se dedicou à atividade, em caráter inin

terrupto, durante o perfodo transcorrido entre a parali
sação anterior e aquela em curso;

c) que a sua renda não é sup,erior a
Cr$60.000,OO (sessenta mil cruzeiros) mensais, em
valores de dezembro de 1991, a serem atualizados
de acordo com a variação da TR;

111 - comprovantes do pagamento da contribui
ção previdenciária.

MEDIDA PROVISÓRIA NI 1.952-23, DE 27 DE
ABRIL DE 2000

Altera a Consollda9ão da. Leis do
Trabalho - CLT, para dispor s~bre o tra..
balho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o programa d.
quaUflcl9lo profissional, modifica as
L.I. nl • 8.321, de 14 de abril de 1171,
8.414, d. 7 d. dezembro d. 1"1, 7.818,
d. 11 d'l.n.lro de 1980, e 8.101, d. 21
d"anllro d. 1898, • d6 outr•• provldln
ali•.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

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

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

. ,.." , ···········..······,1.········
Art. 611 Acrescentem-se' os' seguinte. arte. 21·A,

21-8, 311-A, 78·A, 81·A, 811·S. 811.0. LeI "117.998, de
1990:

LEI Nl! 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1811

Dispõe sobre a concessão do I ....
. fício de Seguro-Desemprego a pelCldo-
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Este PL foi concebi~o a partir de uma série de res artesanais, durante os períodos de
reuniões com representantes de pescadores e de au- defeso.
diência com o Senhor Ministro do Trabalho e Empre-
go, Dr. Francisco Osvaldo Dornelles. Trata-se, portan
to, de uma iniciativa que aglutina os objetivos cons
tantes em todos os projetos de lei em trâmite na Câ
mara e Senado Federal, além de corrigir distorções
observadas na legislação, tendo o condão de concili
ar a supressão das injustiças perpetradas contra os
profissionais da pesca, notadamente os do ramo arte
sanal, e de chamar à responsabilidade a ação gover
namental que não pode mais omitir-se ante ao trata
mento inequ~nime dedicado à categoria dos pesca
dores artesanais e as demais categorias de trabalha
dores.

Esperamos contar com o apoio dos nobres pa
res à aprovação desta propositura, que, sem dúvida,
contribuirá para o aprimoramento da legislação do se
guro-desemprego, aliando a existência da lei ao cum
primento de suas funções.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. 
Deputado José Pimentel- Deputado Paulo Rocha,
- Deputada Luci Choinacki.

LEI NR 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Segu
ro-Desemprego, o Abono Salarial, Institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhac;lor 
FAT, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei regula o Programa do Segu
ro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso 11 do
art. 7, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constitui
ção Federal, bem como institui o Fundo de Amparoao
Trabalhador - FAT.

Art. 2º O Programa de Seguro-Desempregotem
por finali~ade:

I - prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispen.a
sem justa causa, inclusive a indireta;

11 - auxiliar os trabalhadores na busca de em
prego, promovendo, para tanto, ações integradas de
orientação, recolocação e qualificação profissional.

-Artigo com redação dada pela Lei nIl B.900, de 27-8-1994.

·Vlde Medida Provisória n' 1952-23, de 27-4-2Di1o.



Art. 7º O caput do art. 2º da Lei nº 9.601, de
21 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 2º Para os contratos previstos no
artigo anterior, são reduzidas, por trinta e
seis meses, a contar da data de publicação
desta Lei:" (NR)

Art. 8º Ao empregado com contrato de trabalho
suspenso nos termos do disposto no art. 476-A da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aplica-se o
disposto no art. 15, inciso 11, da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

Art. 9º Cabe ao Ministério do Trabalho e Empre
go a adoção das providências administrativas neces
sárias à implementação da bolsa de qualificação pro
fissional, disponibilizando o acesso ao benefício ai
partir de 1º de janeiro de 1999.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.952-22, de 30 de
março de 2000. '

Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigo~

na data de sua publicação.
Brasrlia, 27 de abril de 2000; 179º da Indepen

dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Francisco Dornelle~.
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pelo ~undo de, ~mparo ao Trabalhador - I - fim da suspensão contratual e retor-
FAT, a qual fara JUs o trabalhador que esti- no ao trabalho;
ver com o contrato de trabalho suspenso em II - por compr a - d f I 'd d'rt d d rt" - ov çao e a SI a e na
VI u e e pa. ,Iclp~çao e":l c~rso ou prog.ra- prestação das informações necessárias à
ma de quahflcaçao profissional oferecido habilitação'
pelo empregador, em conformidade com o '-,
disposto em convenção ou acordo coletivo ' 111 - por_co~pro~açao de fraude VIS~~-
celebrado para este fim." (NR) do ~ perce'pç~o IndeVida da bolsa de quahfl-

"Art 2° B E't 'I caça0 profiSSional;. --. m cara er excepclona e ' ", "
pelo prazo de seis meses, os trabalhadores IV - por morte do beneflclano. (NR)
que estejam em situação de desemprego in- "Art. 8º-B. Na hipótese prevista no § 5º
voluntário pelo período compreendido entre do art. 476-A da Consolidação das Leis do
doze e dezoito meses, ininterruptos, e que Trabalho - CLT, as parcelas da bolsa de
já tenham sido beneficiados com o recebi- qualificação profissional que o empregado
mento do Seguro-Desemprego, farão jus a tiver recebido serão descontadas das parce-
três parcelas do benetrcio, correspondente las do benetrcio do Seguro-Desemprego a
cada uma a 100,00 (cem reais). que fizer jus, sendo-lhe garantido, no míni-

§ 1º O período de doze a dezoito me- mo, o recebimento de uma parcela do Segu-
ses de que trata o caput será contado a ro Desemprego." (NR)
partir do recebimento da primeira parcela do "Art. 8º-C. Para efeito de habilitação ao
Seguro-Desemprego. Seguro-Desemprego, desconsiderar-se-á o

§ 2º O benetrcio poderá estar integra- período de suspensão contratual de que tra-
do a ações de qualificação profissional e ar- ta o art. 476-A da CLT, para o cálculo dos
ticulado com ações de emprego a serem períodos de que tratam os incisos I e \I do
executadas nas localidades de domicílio do 'S!i! desta Lei." (NR)
beneficiado.

§ 3º Caberá ao Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
CODEFAT, o estabelecimento, mediante re
solução, das demais condições indispensá
veis ao recebimento do benetrcio de que tra
ta este artigo, inclusive quanto à idade e do
micílio do empregador ao qual o trabalhador
estava vinculado, bem como os respectivos
limites de comprometimento dos recursos
do FAT." (NR)

"Art. Se-A. A periodicidade, os valores,
o cálculo do número de parcelas e os dema
is procedimentos operacionais de pagamen
to da bolsa de qualificação profissional, nos
termos do art. 2º-A desta Lei, bem como os
pré-requisitos para habilitação, serão os
mesmos adotados em relação ao benefício
do Seguro-Desemprego, exceto quanto à
dispensa sem justa causa." (NR)

"Art. 7e-A. O pagamento da bolsa de
qualificação profissional será suspenso se
ocorrer a rescisão do contrato de trabalho."
(NR)

Art. aº-A. O benefício da bolsa de qua
lificação profissional será cancelado nas se
guintes situações:
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PROJETO DE LEI N!! 3.052, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre o Programa de Crédito
Educativo e dá outras providências.

Justificação

A adoção de programas e sistemas abertos tor
nou-se uma alternativa viável para o mercado. Siste
mas operacionais abertos, a exemplo do LINUX,
vêm-se configurando como uma opção tecnicamente
viável e de baixo custo para os usuários de microin
formática.

Trata-se de oportunidade ímpar para a adminis
tração federal, que poderá dispor de programas de
computador a custos mais baixos e com funcionalida
de equivalente aos produtos líderes de mercado. Inici
ativas no âmbito dos governos estaduais mostraram a
viabilidade dessa estratégia.

Cabe lembrar, ainda, que a iniciativa foi perse
guida durante anos pelo Poder Executivo Federal
através de um programa normativo de compras go
vernamentais, que acabou preterido em virtude das
pressões de marketing de grandes fornecedores de
programas de computador.

Por tais razões, oferecemos esta proposição,
que determina a adoção de sistemas abertos nos ca
sos em que estes se mostrem técnica e comercial
mente equivalentes às soluções ''fechadas''. Entende
mos que, desta forma, contribuiremos para a melho
ria técnica e a redução dos elevados custos da infor
mática pública, combatendo, simultaneamente, os
monopólios que vêm constituindo-se no setor, seja
em nosso País, seja em nível internacional.

Pelo exposto, peço aos ilustres Pares o apoio
necessário à aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 17 de maio 2000. - Depu
tado Werner Wanderer.

CAP(TULO 11
Da Pesca Comercial

DECRETO-LEI Nº 221, Art. 3º O exercício da preferência de que trata
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 esta lei ficará condicionado a condições técnicas e de

preço equivalentes, conforme estipulado na regula
mentação desta lei.

Art. 4º Fica vedada a utilização, pelos órgãos e
entidades relacionados no art. 1!!, de amostras e cópi
as gratuitas, ou cedidas em demonstração por tempo
superior a trinta dias, de programas de computador
que não atendam ao disposto no art. 2º

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias, contados da data da sua
publicação.

Art. 6º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a sua publicação.

Dispõe sobre a proteção e estímu
los à pesca e dá outras providências.

TíTULO IV
Dos Pescadores Profissionais

Art. 28. Para a obtenção de matrícula de pesca
dor profissional é preciso autorização prévia da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE), ou de órgão nos Estados com delegação
de poderes para aplicação e fiscalização deste
Decreto-lei.

§ 1º A matrícula será emitida pela Capitania dos
Portos do Ministério da Marinha, de acordo com as
disposições legais vigentes.

§ 2º Aos aprendizes será expedida matrícula
provisória.

PROJETO DE LEI N!! 3.051, DE 2000
(Do Sr. Werner Wanderer)

Determina a preferência a sistemas
e programas abertos na aquisição e uso
de programas de computadores pelos ór
gãos da Administração Pública Federal.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 2.269,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração

Pública Federal direta, os fundos especiais, as autar
quias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e as demais entida
des sob o controle direto ou indireto da União darão
preferência a sistemas e programas abertos, na aqui
sição e uso de programas de computador, isolados ou
integrados a outros bens e serviços de informática,
nos termos desta lei.

Art. 2º Considera-se sistema ou programa aber
to aquele que atenda norma ou padrão expedido por
entidade reconhecida pelo Poder Público, possibili
tando a sua interoperabilidade com outros sistemas
ou programas, e cuja concepção, projeto, documenta
ção e código sejam colocados sem restrições à dispo
sição do usuário ou do público em geral.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Programa de Crédito Educativo

(CREDUC) destina-se ao financiamento dos encar
gos educacionais de estudantes do ensino superior
com recursos insuficientes, próprios ou familiares,
para custeio de seus estudos.

Parágrafo único. O Creduc abrange o financia
mento de 80% (oitenta por cento) do valor dos encar
gos educacionais.

Art.2º Poderá ser titular do benefício de que tra
ta esta Lei o estudante comprovadamente carente e
com bom desempenho acadêmico, desde que atenda
à regulamentação do Programa.

Parágrafo único. A seleção dos inscritos ao be
nefício de que trata esta Lei será feita por comissão
formada por representantes da direção do estabeleci
mento, do corpo docente e do corpo discente.

Art. 3º A Caixa Econômica Federal será a gesto
ra do Programa, consoante regulamentação do Ban
co Central do Brasil, no que tange às normas operaci
onais e creditícias.

Parágrafo único. A Caixa Econômica poderá
partilhar a execução do Programa com outros bancos
estatais.

Art. 4º Os recursos a serem alocados ao Progra
ma terão origem:

1- no orçamento do Ministério da Educação;
/1- na destinação de trinta por cento da renda lí

quida dos concursos de prognósticos administrados
pela Caixa Econômica Federal, bem como dos recur
sos da premiação não procurados pelos contempla
dos dentro do prazo de prescrição;

111 - reversão dos financiamentos;
IV - outras fontes.
Art. 5º Os juros do Programa não poderão ultra

passar anualmente a cinco por cento.
Art. 6º As parcelas mensais a serem pagas pelo

estudante não poderão ultrapassar a quinze por cen
to do valor mensal financiado.

Art. 7º As parcelas mensais não poderão ultra
. passar a vinte e cinco por cento do piso salarial da ca·
,tegoria a que pertence o beneficiário do Programa.

Art. Sº O Poder Público considerará quitado o
contrato quando o beneficiário do Programa saldar
cinqüenta por cento de sua dfvida junto ao mesmo.

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal
tessarcirá os cinqüenta por cento restantes aos ban
tos estatais com recursos do Programa.
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(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.240, Art. 9º O contrato a ser assinado pelo estudante
de 1996.) com a Caixa Econômica Federal, ou outro banco es

tatal participante do Programa, deverá assegurar que
atrasos de pagamentos não provocarão a inclusão do
nome de estudante devedor nos serviços de proteção
ao crédito.

Art. 10. O contrato de que trata o artigo anterior
estabelecerá as condições de transferência dos re
cursos por parte da Caixa Econômica Federal, ou ou
tro banco estatal participante do Programa, e as ga
rantias relativas em caso de atraso dos repasses, es
tando, em função desse aspecto, as instituições de
ensino impedidas de:

I - suspender a matrícula do estudante;
11 - cobrar mensalidade do eStudante, mesmo

como adiantamento.
Art. 11. Os financiamentos serão amortizados

em pagamentos mensais em prazo equivalente a
uma vez e meia o período de utilização do crédito.

Parágrafo único. As amortizações de que trata o
caput do artigo terão início após um período de ca
rência de trinta meses.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias após sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as Lei nº 8.436, de 25 de ju
nho de 1992, e nº 9.288, de 1º de julho de 1996.

Justificação

O Programa de Crédito Educativo, que durante
25 anos colaborou com a qualificação acadêmica de
quase 800 mil estudantes de ensino superior, enfren
ta, na atualidade, problémas de toda ordem. Além da
escassez de recursos, dos altos índices de inadim
plência na reversão dos financiamentos, dos valores
exorbitantes das prestações ocasionados pelos juros
ecorreções descabidos, o Programa enfrenta um pro
cesso de extinção ao ser substituído pelo Fundo de
Financiamento do Estudante do Ensino Superior 
FIES.

Não podemos concordar que o Crédito Educati
vo abandone su~ vocação de programa da área soci
al, como único instrumento de apoio a milhares de jo
vens que, não conseguindo atendimento em escolas
superiores públicas, freqüentam escolas particulares
pagas.

Entendendo que o Crédito Educativo - com as al
terações que estamos propondo - retornará a suas ori
gens, beneficiando uma demanda reprimida hoje em



11- (Vetado.)
§ 32 (Vetado.)
Art. 52 Os re.cursos do Programa de

Crédito Educativo terão origem:
I - no orçamento do Ministério da Edu

cação e do Desporto;
11- (Vetado.)
111 - na destinação de trinta por cento

da renda líquida dos concursos de prognós
ticos administrados pela Caixa Econômica
Federal, bem como dos recursos da premia
ção não procurados pelos contemplados
dentro do prazo de prescrição;

IV - na reversão dos financiamentos
concedidos; e

V - em outras fontes.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º Na distribuição das vagas para o fi

nanciamento dos encargos educacionais, de
que trata o inciso I do § 2º do art. 2º desta Lei,
será dada prioridade para as instituições de
ensino superior que mantenham programa de
crédito educativo com recursos próprios.

Art. 72 Os financiamentos serão conce
didos mediante contrato de abertura de cré
dito, nas seguintes condições:

I - liberação em parcelas mensais ou
semestrais, por prazo não superior à dura-
ção média do curso, estabelecida -pelõ Mi
nistério da Educação e do Desporto;

11 - um ano de carência, contado a
partir do término ou da interrupção do curso;

111 - amortização em pagame~tos men
sais em prazo máximo equivalent~ a uma
vez e meia o perrodo de utilização db crédito,
a contar do término do prazo de carência;"Art. 2!! (Vetado.)
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tomo de 500 mil estudantes, contamos com o apoio dos § 12 A seleção dos candidatos ao Cré-
ilustres Pares para aprovação deste projeto de lei. dito Educativo será feita na instituição em

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. - Depu- que se encontram matriculados, por comis-
tado Luiz Bittencourt. são constituída pela direção da instituição e

por representantes, escolhidos democratica
mente, do corpo docente e discente do esta
belecimento de ensino.

§ 22 O crédito educativo abrange:
I - o financiamento dos encargos edu

cacionais entre cinqüenta por cento e cem
por cento do valor da mensalidade ou da
semestralidade, depositado pela Caixa
Econômica Federal na conta da instituição
de ensino superior participante do progra
ma;

LEI Nll 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

Institucionaliza o Programa de Cré
dito Educativo para estudantes carentes.

Art. 12 Fica instituído o Programa de Crédito
Educativo para estudantes do curso universitário de
graduação com recursos insuficientes, próprios ou fa
miliares, para o custeio de seus estudos.

Art. 22 Poderá ser titular do benefrcio de que tra
ta a presente Lei o estudante comprovadamente ca
rente e com bom desempenho acadêmico, desde que
atenda à regulamentação do programa.

§ 12 A seleção dos candidatos ao Crédito Edu
cativo será feita na in$tituição em que se encontram
matriculados, por comissão constituída pela direção
da instituição e por representantes, escolhidos demo
craticamente, do corpo docente e discente do estabe
lecimento de ensino.

*§ 1f/com redação dada pela Lelnf/9.288, de 19-1996.

§ 22 O crédito educativo abrange:
I - O financiamento dos encargos educacionais

entre cinqüenta por cento e cem por cento do valor da
mensalidade ou da semestralidade, depositado pela
Caixa Econômica Federal na conta da instituição de
ensino superior participante do programa;

1/- (Vetado.)

*§2f1 comredaçáodadapelaLeinfl 9.288, de 19..7-1996.

§ 3º (Vetado.)
*§ 3f/acrescidopela Lei nf/9.288, de 1fL7-1996.

........: .
LEI N9 9.288, DE 19 DE JULHO DE 1996

Altera dispositivos da Lei n9 8.436,
de 25 de junho de 1992, que instituciona
Iiza o Programa de Crédito Educativo
para estudantes carentes.

O Presidente da Republica,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Os arts. 2º, 52 e 72 da Lei n2 8.436, de
25 de junho de 1992, passam a vigorar com a se
guinte redação:
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IV - (Vetado.)

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1'996; 1752 da Indepen

dência e 108º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

PROJETO DE LEI N!! 3.054, DE 2000
(Dos Srs. Milton Temer e José Genoíno)

Dispõe sobre a revogação da Lei de
Segurança Nacional.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.183,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a lei nº 7.170, de 14 de de

zembro de 1983.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

A Lei de Segurança Na~ional não pode conviver
com o Estado Democrático, de Direito.

A Lei nº 7.170, de 14'de dezembro de 1983, é a
continuação histórica da" lei nº 6.620, de 1978, e do
Decreto-lei nº 898, de/1969.

O Decreto-Lei e a Lei nº 6.620, de 1978, foram
utilizados para reprimir qualquer movimento que rei
vindicasse a volta da Democracia no Brasil.

A Lei nº 7.170, de 1983, apesar de mais branda,
tem o mesmo objetivo que as anteriores, determinan-

, do inclusive, à época de sua publicação, que os casos
invocados fossem julgados por Auditorias Militares. A
atual Carta Política não recepcionou esses dispositi
vos, competindo à Justiça Federal os julgamentos dos
casos previstos na LSN.

Na realidade, a famigerada Lei de Segurança
Nacional está sendo aplicada nos dia~ de hoje, como
instrumento de repressão ao Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra, sendo vários Inquéritos
instaurados, com base na Lei nº 7.170/83, contra diri
gentes do MST, exatamente nas diversas Delegacias
de Ordem Política e Social - DOPS, espalhados nas
Polícias Federais de todb, o país.

Ê assim que começJ. Com instrumento típico de
regimes autoritários, o gdverno ataca os movimentos
sociais (que lei invocaria o Presidente da Republica,
caso decidisse prender!os que, em manifestação de
rua, teriam usado expressões que considerou ofensi
vas em relação à prdgenitora?). Está aí a ofensiva
contra o MST. Vêm depois os sindicatos. Até chega-

r~m aos partidos políticos e ao Congresso Nacional,
como este País já conheceu.

Todo esse Iixo"jurídico precisa ser extirpado de
nossa convivência: Leis de Segurança Nacional 
LSN, Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS.
/rudo isto só poderá ser lembrado pela nossa história
como métodos utilizados pelo terrorismo de Estado,
para torturar e matar jovens nos porões da ditadura
ou à luz do dia, tamanho era o poder desses que esta
vam acima do Estado Democrático de Direito.

Aliás, não podemos conceber Estado de Direito
que não seja Democrático. Esta nomenclatura só foi
criada para justificar um Estado de Direito com Dita
dura, o que é um contra-senso.

Assim, diante da premência e importância deste
projeto, esperamos contar com o apoio dos nobres
Colegas para ver aprovada a presente proposição.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Milton
Temer, Deputado Federal - José Genoíno, Depu
tado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N!! 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

Define os Crimes Contra a Seguran
ça Nacional, a Ordem Política e Social,
estabelece seu processo e julgamento e
dá outras providências.

TíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1g Esta Lei prevê os crimes que lesam ou
expõem a perigo de lesão:

I - a integridade territorial e a soberania nacio-
nal;

li - o regime representativo e democrático, a Fe
deração e o Estado de Direito;

111 - a pessoa dos chefes dos poderes da União.
Art. 2º Quando o fato estiver também previsto

como crime no Código Penal, no Código Penal Militar
ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a
aplicação desta Lei:

I - a motivação e os objetivos do agente;
li - a lesão real ou potencial aos bens jurrdicos

mencionados no artigo anterior.

TíTULO 111
Da Competência, do Processo e das Normas

Especiais de procedimentos
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Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 35. Revogam-se a Lei nº 6.620, de 17 de de
zembro de 1978, e demais disposições em contrário.

VI - no período de tempo em que tiver de cum
prir as exigências do Serviço Militar referidas na letTa
c do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964
(lei do Serviço Militar).

"Inciso VI do srt. 473 foi acrescentado pelo Decreto-Lei nll

757, de 12-8-1969.

VII- nos dias em que estiver comprovadamente
realizando provas de exame vestibular para ingresso
em estabelecimento de ensino superior.

"Inciso VII acrescido pela Lei n9 9.471, de 14 de julho de
1997.

VIlI - pelo tempo que se fizer necessário, quan
do tiver que comparecer a jurzo.

"Inciso VI/I acrescido pela Lei nIl 9.853, de 27-10-1999.

lEI Nº 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978
(Revogada pela LeI n'l 7.170, de 14 de dezembro de 1983)

Define os Crimes Contra Segurança
Nacional, estabelece sistemática para o
seu processo e julgamento e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I
Da Aplicação da Lei de Segurança Nacional

Art. 1!! Toda pessoa natural ou jurídica é respon
sável pela segurança nos limites definidos em lei.

Art. 2!! Segurança Nacional é o estado de garan
tia proporcionado à Nação, para a consecução dos
seus objetivos nacionais, dentro da ordem jurídica vi
gente.

Parágrafo único. Constituem objetivos naciona-
is, especialmente:

- Soberania Nacional
- Integridade Territorial
- Regime Representativo e Democrático
- Paz Social
- Prosperidade Nacional
- Harmonia Internacional

CAPíTULO 111
Do Processo e Julgamento

Art. 55. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os Decretos-leis nºs 898, de
29 de setembro de 1969, e 975, de 20 de outubro de
1969, a Lei n!! 5.786, de 27 de junho de 1972, e as de
mais disposições em contrário.

Brasília, 17 de dezembro de 1978; 157º" da Inde
pendência e 90º da República. - ERNESTO GEISEL
- Armando Falcão.

DECRETO-LEI N2 898, DE 29 DE SETEMBRO DE
1969

(Revogado pela Lei nIl 6.620, de 17 de dezembro de 1978)

Define os Crimes Contra a Seguran
ça Nacional, a Ordem Política e Social,
estabelece seu processo e julgamento e
dá outras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº" 12, de
31 de agosto de 1969, combinado com o § 1º do arti
go 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de
1968, decretam:

CAPíTULO I
Da Aplicação da Lei de Segurança Nacional

Art. 1º Toda pessoa natural ou jurídica é responsá
vel pela segurança nacional, nos limites definidos em lei.

Art. 2º A segurança nacional é a garantia da
consecução dos objetivos nacionais contra antago
nismos, tanto internos como externos.

Art. 3º A segurança nacional compreende, es
sencialmente, medidas destinadas à preservação da
segurança externa e interna, inclusive a prevenção e
repressão da guerra psicológica adversa e da guerra
revolucionária ou subversiva.

§ 1º A segurança interna, integrada na seguran
ça nacional, diz respeito às ameaças ou pressões an
tagônicas, de qualquer origem, forma ou natureza,
que se manifestem ou produzam efeito no país.

§ 2º A guerra psicológica adversa é o emprego .
da propaganda, da contrapropaganda e de ações nos
campos político, econômico, psicossocial e militar,
com a finalidade de influenciar ou-provocar opiniões,
emoções, atitudes e comportamentos de grupos es
trangeiros, inimigos, neutros ou amigos, contra a con
secução dos objetivos nacionais.

§ 3º A guerra revolucionária é o conflito interno,
geralmente inspirado em uma ideologia, ou auxiliado
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LEI N5I 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Altera, atualiza e consolida a legisla
ção sobre direitos autorais e dá outras
providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Justificação

Altera a Lei nl! 9.610, de 19 de feve
reiro de 1998, para incluir, na categoria
de intérpretes ou executantes, os dubla
dores.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto, e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - (art. 24, 11.)

Art. 72 ..

XI - as adaptações, traduções, dubla
gens e outras transformações de obras
originais, apresentadas como criação inte
lectual nova; (NR)

"Art. 512 ..

XIII - artistas ou intérpretes ou execu
tantes - todos os atores, cantores, dublado
res, músicos, bailarinos ou outras pessoas
que representem um papel, cantem, reci
tem, declamem, interpretem ou executem
em qualquer forma obras literárias ou artísti
cas ou expressões de folclore." (NR)

PROJETO DE LEI NR 3.055, DE 2000
(Do Sr. Bispo Wanderval)
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do exterior, que visa à conquista subversiva do poder Há grandes filmes e seriados de TV, entre ou-
pelo controle progressivo da Nação. tros, que permanecem em exibição por anos a fio, for-
...................,. mando uma geração inteira. Quem dá a vida aos per-
.................................................................................... sonagens, é, sem dúvida alguma, o dublador, que in

troduz nele características nossas, do nosso País,
sem o que, o filme ou seriado não nos diria grande
coisa, ou seja, não se aproximaria de nós e, como
conseqüência, não faria sucesso.

Como eles não "aparecem" nos filmes, acaba
mos nos esquecendo deles, que são, afinal, quem
dão a alma aos personagens que se perpetuam em
nossa memória.

É justo, portanto, que tenham sua parcela de re
muneração quando do recolhimento de direitos de
exibição e reexibição dos filmes.

Por essa razão, inserimos os dubladores, ex
pressamente, na lei que trata dos direitos autorais. É
c,erto que eles já se encontram na lei, que diz, no inci
so XI do art. 7º, que são obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, tais como: "as adaptações,
traduções e outras transformações de obras originais"
e ainda no art. 14 que: "É titular de direitos de autor
quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída
no domínio público". Todavia, como no Brasil, quando
o que se pretende não está expressamente previsto
em lei, toda sorte de empecilhos é apresentada para
o seu não cumprimento.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos
ilustres Pares para a conversão deste' projeto em
lei.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Wanderval.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso XIII do art. 59, o inciso XI do art.

7'1 e o art. 14, todos da lei n2 9.610, de 19-2-98, pas
sam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14. É titular de direitos de autor
quem adapta, traduz, dubla, arranja ou or
questra obra caída no domínio público, não
podendo opor-se à outra adaptação, arran
jo, orquestração ou tradução, salvo se for
cópia sua. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

A proposição que ora apresento tem por objeti
vo cor~igir séria injustiça cometida hoje com uma ca
tegoria que passa despercebida aos nossos olhos,
ma~ que faz parte do cotidiano de praticamente todos
os ~rasileiros: os dubladores. Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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1-publicação - o oferecimento de obra literária, § 2!! Ao co-autor, cuja contribuição possa ser uti-
artística ou científica ao conhecimento do público, Iizada separadamente, são asseguradas todas as fa-
com o consentimento do autor, ou de qualquer outro culdades inerentes à sua criação como obra individu-
titular de direito de autor, por qualquer forma ou pro- ai, vedada, porém, a utilização que possa acarretar
cesso; prejuízo à exploração da obra comum.

XIII - artistas intérpretes ou executantes - to
dos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras
pessoas que representem um papel, cantem, recitem,
declamem, interpretem ou executem em qualquer for
ma obras literárias ou artísticas ou expressões do fol
clore.

Art. 62 Não serão de domínio da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as
obras por eles simplesmente subvencionadas.

TfTULO 11
Das Obras Intelectuais

CAPfTULO I
Das Obras Protegidas

Art. 72 São obras intelectuais protegidas as
criações do' espírito, expressas por qualquer meio
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangí
vel, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou ci
enUficas;

XI- as adaptações, traduções e outras transfor
mações de obras originais, apresentadas como cria
ção intelectual nova;

XII - os programas de computador;
.....................................................................................

CAPfTULO li
Da Aytorla das Obras Intelectuais

Art . 14. É titular de direitos de autor quem
adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no do
mínio público, não podendo opor-se a outra adapta
ção, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for
cópia da sua.

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles
em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for
utilizada.

§ 111 Não se considera co-autor quem simples
mente auxiliou o autor na produção da obra literária,
artística ou cientifica, revendo-a, atualizando-a, bem
como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apre
sentação por qualquer meio.

PROJETO DE LEI Nº 3.057, DE 2000
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Inclui § 2º no art. 41 da Lei nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, renumeran
do-se como parágrafo 1º o atual parágra
fo único.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e de Constituição e Justi
ça e de Redação - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 41 da Lei n2 6.766, de 19 de dezem

bro de 1979, passa a vigorar acrescido de um § 22

com a redação abaixo, renumerando-se como § 12 o
atual parágrafo único.

"Art. 41 ..

§ 22 Em se tratando de loteamento su
burbano de pequeno valor, assim definido
pela prefeitura, implantado irregularmente
até o dia 31 de dezembro de 1999, e, poste
riormente regularizado através de lei munici
pal de regularização dos lotes, será procedi
do o registro pela apresentação dos docu
mentos mencionados no artigo 18 desta Lei,
sem necessidade de aprovação por outro
órgão, ainda que localizados os lotes em re
gião metropolitana."

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

Justificação

Procura-se através do presente PL, apresentar
modificação na Lei n2 6.766, de 19 de dezembro de
1979, a fim de tornar o registro dos lotes acessível às
pessoas mas simples e que não tenham possibilidade
de arcar com os ônus financeiros'e burocráticos que a
lei acima mencionada exige.

Atento a essa realidade os Municípios, que mais
de perto sentem o problema da comunidade, pode
riam, à semelhança com o que ocorreu em São Paulo,
editar ato legislativo que perfilhe a regularização de
lotes oriundos de loteamentos irregulares, desde que



CAPfTULO 11
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento

Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo
menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistema de circulação,
a implantação de equipamento urbano e comunitário,
bem como a espaços livres de uso público, serão pro
porcionais à densidade de ocupação prevista para a
gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;

11- os lotes terão área mfnima de 125m2 (cento e
vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5
(cinco) metros, salvo quando o loteamento se desti
nar a urbanização específica ou edificação de conjun~

tos habitacionais de interesse social, previamente
aprovados pejos órgãos públicos competentes;

111 - ao longo das águas correntes e dormentes
e das faixas de domínio público das rodovias, fer
rovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma fai
xa non aediflcandl de 15 (quinze) metros de cada
lado, salvo maiores exigências da legislação especifi
ca;

IV - as vias de loteamento deverão articular~se

com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projeta
das, e harmonizar-se com a topografia local.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI
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os donos satisfaçam as exigências previstas em leis § 2º Considera-se desmembramento a subdivi-
municipais. são de gleba em lotes destinados a edificação, com

Satisfeitas essas condições, seria necessário, aproveitamento do sistema viário existente, desde
para registro no Cartório de Registro de Imóveis dos que não implique a abertura de novas vias e logradou~

lotes assim originados, maior flexibilidade por parte ros públicos, nem o prolongamento, modificação ou
deste, que para estes casos deixariam de exigir requi- ampliação dos já existentes.
sitos perfeitamente dispensáveis e que não vulneram Art. 3º Somente será admitido o parcelamento
a certeza do registro. do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de ex-

Daí a apresentação do presente Pl, para o qual pansão urbana, assim definidas por lei municipal.
pedimos o apoio dos nobres colegas. Parágrafo único. Não será permitido o parcela-

Para evitar que ocorra incentivo à proliferação mento do solo:
de lot~a~entos ir~eg~lares, foment~d~s inclusive I _ em terrenos alagadiços e sujeitos a inunda~
pela edlçao desta lei, fOI coloca~o um hr,:ute, 31 de d..e- ções antes de tomadas as providências para assegu-
ze~bro de 199~, com? termo fl~al, apos o qu.al nao rar o'escoamento das águas:
mais será posslvel a Implantaçao de lotes, visando .
sua posterior regularização no sistema ora preconi- " - em terrenos que tenham SIdo aterrados com
zado. ' material nocivo à saúde pública, sem que sejam previ-

A medida que propomos, em face do grande al~ amente saneados;
cance social que trará, por certo merecerá o apoio 111- em terrenos com declividade igualou supe-
dos nobres colegas. rior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exi-

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu- gências especfficas das autoridades competentes;
tado Bispo Wanderval. IV - em terrenos onde as condições geológicas

não aconselham a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou na

quelas onde a poluição impeça condições sanitárias
suportáveis, até a sua correção.

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 2º O parcelamento do solo urbano poderá
ser feito mediante loteamento ou desmembramento,
observadas as disposições desta lai e as das legisla
ções estaduais e municipais pertinentes.

§ 12 Considera-se loteamento a subdivisão de
gleba em lotes destinados a edificação, com abertura
l e novas vias de circulação, de logradouros públicos
ou prolongamento, modificação ou ampliação das
vias existentes.

LEI N2 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o Parcelamento do
Solo Urbano e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art.1ºO parcelamento do solo para fins urbanos

será regido por esta lei.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e

os Municfpios poderão estabelecer normas comple
mentares relativas ao parcelamento do solo municipal
para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades
regionais e locais.
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§ 1º A percentagem de áreas públicas prevista pio, relacionadas com o loteamento pretendido e a
no inciso I deste artigo não poderá ser inferior a 35% serem respeitadas;
(trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos lotea- 11- o traçado básico do sistema viário principal;
mentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem 111_ a localização aproximada dos terrenos des-
maiores do que 15.000 m

2
(quinze mil metros quadra- tinados a equipamento urbano e comunitário e das

dos), caso em que a percentagem poderá ser reduzi- áreas livres de uso público;

da. IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias
§ 2º Consideram-se comunitários os equipa- ao escoamento das águas pluviais e as faixas não

mentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e edificáveis;

similares. V - a zona ou zonas de uso predominante da
Art. 5º O Poder Público competente poderá área, com indicação dos usos compatíveis.

complementarmente exigir, em cada loteamento, a Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigora-
reserva de faixa non aedificandi destinada a equipa- rão pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.

mentos urbanos. Art. 8º O Município de menos de 50.000 (cin-
Parágrafo único. Consideram-se urbanos os qüenta mil) habitantes poderá dispensar, por lei, a

equipamentos públicos de abastecimento de água, fase de fixação das diretrizes previstas nos arts. 6º e
serviços de esgostos, energia elétrica, coletas de 7º desta lei, para a aprovação do loteamento.
águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. Art 9º Orientado pelo traçado e diretrizes ofi-

CAPfTULO 111 ciais, quando houver, o projeto, contendo desenhos e
Do Projeto de Loteamento memorial descritivo, será apresentado à Prefeitura

Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso,
Art. 6º Antes da elaboração do projeto de lotea- acompanhado do título de propriedade, certidão de

mento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Mu- ônus reais e certidão negativa de tributos municipais,
nicipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que todos relativos ao imóvel.
defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos 10- § 1ºOs desenhos conterão pelo menos:
tes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas 1_ a subdivisão das quadras em lotes, com as
reservadas para equipamento urbano e comunitário, respectivas dimensões e numeração;
apresentando, para este fim, requerimento e planta 11 _ o sistema de vias com a respectiva hierar-
do imóvel contendo, pelo menos:

quia;
I - as divisas da gleba a ser loteada; 11I_as dimensões lineares e angulares do proje-
11 - as curvas de nível à distância adequada, to, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e

quando exigidas por lei estadual ou municipal; ângulos centrais das vias;

111- a localização dos cursos d'água, bosques e IV - os perfis longitudinais e transversais de to-
construções existentes; das as vias de circulação e praças;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a V - a indicação dos marcos de alinhamento e ni-
todo o perímetro, a localização das vias de comunica- velamento localizados nos ângulos de curvas e vias
ção, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e projetadas;
comunitários existentes no local ou em suas adja- VI- a indicação em planta e perfis de todas as li.
cências, com as respectivas distancias da área a ser nhas de escoamento das águas pluviais.

loteada; § 2º O memorial descritivo deverá conter, ~bri-
V - o tipo de uso predominante a que o lotea- gatoriamente, pelo menos:

mento se destina; I - a descrição sucinta do loteamento, com as
VI - as características, dimensões e localização suas características e a fixação da zona ou zonas de

das zonas de uso contíguas. uso predominante;
Art. 7º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal li-as condições urbanísticas do loteamento e as

quando for o caso, indicará, nas plantas apresenta- limitações que incidem sobre os lotes e suas constru-
das junto com o requerimento, de acordo com as dire- ções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;
trizes de planejamento estadual e municipal: 111- a indicação das áreas públicas que passa-

I- as ruas ou estradas existentes ou projetadas, rão ao domínio do município no ato de registro do lo-
que compõem o sistema viário da cidade e do municí- teamento;



CAPfTULOVI
Do Registro do Loteamento e Desmembramento

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de
desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao
registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta)
dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompa
nhado dos seguintes documentos:

I - título de propriedade do imóvel;
11 - histórico dos títulos de propriedade do imó

vel, abrangendo os últimos 20 (vinte) anos, acompa
nhados dos respectivos comprovantes;

111- certidões negativas:
a) de tributos federais, estaduais e municipais

incidentes sobre o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo pe

ríodo de 10 (dez) anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra

o patrimônio e contra a Administração Pública.
IV - certidões:
a) dos cartórios de protestos de títulos, em

nome do loteador, pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo

período de 10 (dez) anos;
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IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, Parágrafo único. No caso de loteamento ou des-
comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade membramento 10caJizado em área de município inte-
pública, já existentes no loteamento e adjacências. grante de região metropolitana, o exame e a anuência

f prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade
• CAP TULO IV metropolitana.

Do Projeto de Desmembramento Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as
Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmem- áreas de proteção especial, previstas no inciso I do

bramento, o interessado apresentará requerimento à artigo anterior.
Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto,
o caso, acompanhado do título de propriedade e de as normas a que deverão submeter-se os projetos de
planta do imóvel a ser desmembrado contendo: loteamento e desmembramento nas áreas previstas

I - a indicação das vias existentes e dos lotea- no art. 13, observadas as disposições desta lei.
mentos próximos; Parágrafo único. Na regulamentação das normas

11 - a indicação do tipo de uso predominante no previstas neste artigo, o Estado procurará atender às
local; . exigências urbanísticas do planejamento municipal.

111 - a indicação da divisão de lotes pretendida Art. 16. A lei municipal definirá o número de dias
na área. em que um projeto de loteamento, uma vez apresen-

Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no tado com todos os seus elementos, deve ser aprova-
que couber, as disposições urbanísticas exigidas do ou rejeitado.
para0 loteamento, em especial o inciso IIdoart.4ºeo Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as
art. 5º desta lei. vias e praças, as áreas destinada~ a edifícios públi-

Parágrafo único. O Município, ou o Distrito Federal cos e outros equipamentos urbanos, constantes do
quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua
aprovação de desmembramento de lotes decorrentes destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação
de loteamento cuja destinação da área pública tenha do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da
sido inferior à mínima prevista no § 1º do art. 4º desta lei. licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso,

observadas as exigências do art. 23 desta lei.CAPíTULO V
Da Aprovação do Projeto de Loteamento e

Desmembramento

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembra
mento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal,
ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem
compete também a fixação das diretrizes a que alu
dem os arts. 612 e 7º desta lei, salvo a exceção prevista
no artigo seguinte.

Art. 13. Caberão aos Estados o exame e a
anuência prévia para a aprovação, pelos Municípios,
de loteamento e desmembramento· nas seguintes
condições:

I - quando localizados em áreas de interesse
especial, tais como as de proteção aos mananciais ou
ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e ar
queológico, assim definidas por legislação estadual
ou federal;

11 - quando o loteamento ou desmembramento
localizar-se em área limítrofe do município, ou que
pertença a mais de um município, nas regiões metro
politanas ou em aglomerações urbanas, definidas em
lei estadual ou federal;

111 - quando o loteamento abranger área supe
rior a 1.000.000 m2

•
'-



Art. 20. O registro do loteamento será feito, por
extrato, no livro próprio.

Parágrafo único. No Registro de Imóveis far-se-á
o registro do loteamento, com uma indicação para
cada lote, a averbação das alterações, a abertura de
ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres
ou a equipamentos urbanos.

Art. 21. Quando a área loteada estiver situada
em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro
será requerido primeiramente perante aquela em que
estiver localizada a maior parte da área loteada, Pro
cedido o registro nessa circunscrição, o interessado
requererá, sucessivamente, o registro do loteamento
em cada uma das demais, comprovando perante
cada qual o registro efetuado na anterior, até que o lo
teamento seja registrado em todas. Denegado regis
tro em qualquer das circunscrições, essa decisão
será comunicada, pelo Oficial do Registro de Imóveis,
às demais para efeito de cancelamento dos registros
feitos,'salvo se ocorrer a hipótese prevista no § 4º
deste artigo.

§ 2º É defeso ao interessado processar simulta
neamente, perante diferentes circunscrições, pedidos
de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os
atos praticados com infração a esta norma.

§ 3º Enquanto não procedidos todos os regis
tros de que trata este artigo, considerar-se-á o lotea
mento como não registrado para os efeitos desta lei.
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c) de ônus reais relativos ao imóvel; festem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arqui-
d) de ações penais contra o loteador, pelo perío- vamento do processo. Com tais manifestações o pro-

do de 10 (dez) anos. cesso será enviado ao juiz competente para decisão.

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e § 2º Ouvido o Ministério Público no prazo de 5
comprovante do termo de verificação pela prefeitura (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução
da execução das obras exigidas por legislação muni- sumária, devendo remeter ao interessado as vias or-
cipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias dinárias caso a matéria exija maior indagação.
de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, § 3º Nas capitais, a publicação do edital se fará
quad,ras e logr~~ouros e das ob~as de escoamento no Diário Oficial do Estado e em um dos jornais de
das aguas pluvla~ ou ~a. aprovaçao ~e um cronogra- circulação diária. Nos demais municípios, a publica-
ma, com a duraçao max~ma de 2 (doIs) anos, ,acom- ção se fará apenas em um dos jornais locais, se hou-
panhado~e competente Instrumento de garantia para ver, ou, não havendo, em jornal da região.
a execuçao das obras; § 00 Of' . ._ 4- IClal do RegIstro de Imóveis que efetuar

VI - exemplar d~ contrato padrao de promes_sa o registro em desacordo com as exigências desta lei
de venda, ou de :essa~ ou d~ promessa?e ~ess_ao, ficará sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os
do ~ual constarao obngat~namente as Indlcaçoes emolumentos regimentais fixados para o registro, na
previstas no art. 26 desta lei' " I' d I'd d ' ._ : , 'epoca em que .or ap Ica a a pena I a e pelo JUIZ cor-

VII - declaraç~o do conJuge do requerente de regedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais
que consente no registro do loteamento. e administrativas cabíveis.

§ 1º,Os períodos refer~os nos incisos 111, alínea § 5º Registrado o loteamento, o Oficial de Regis-
b, e IV, allneas a e d, tomarao por base a data do pe- tro comunicará por certidão o seu registro à prefeitu-
dido de registro do loteamento, devendo todas 'elas ra. ' ,
serem extraídas em nome daqueles que, nos mencio
nados períodos, tenham sido titulares de,direitos rea
is sobre o imóvel.

§ 2º A existência de protestos, de ações pessoais
ou de ações penais, exceto as referentes a crime con
tra o patrimônio e contra a administração, não impedirá
o registro do loteamento se o requerente comprovar
que esses protestos ou ações não poderão prejudicar
os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do Registro de
Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, susci
tará a dúvida perante o juiz çompetente.

§ 3º A declaração a que se refere o inciso VII
deste artigo não dispensará o consentimento do de
clarante para os atos de alienação ou promessa de
alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que
venham a ser praticados pelo seu cônjuge.

Art. 19. Examinada a documentação e encontra
da em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis enca
minhará comunicação à prefeitura e fará publicar, em
resumo e com pequeno desenho de localização da
área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias con
secutivos, podendo este ser impugnado no prazo de
15 (quinze) dias contados da data da ,última publica
ção.

§ 1º Findo o prazo sem impugnação, será feito
imediatamente o registro. Se houver impugnação de
terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o
requerente e a prefeitura municipal, ou o Dist~ito Fe
deral quando for o caso, para que sobre ela se mani-



Art. 25. São irretratáveis os compromissos de
compra e venda, cessões e promessas de cessão, os
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§ 4!! O indeferimento do registro do loteamento que atribuam direito a adjudicação compulsória e, es-
em uma circunscrição não determinará o cancela- tando registrados, confiram direito real oponível a ter-
mento do registro procedido em outra, se o motivo do ceiros.
indeferimento naquela não se estender à área situada Art. 26. Os compromissos de compra e venda,
sob a competência desta, e desde que o interessado as cessões ou promessas de cessão poderão ser fei-
requeira a manutenção do registro obtido, submeti~o tos por escritura pública ou por instrumento particular,
o remanescente do loteamento a uma aprovaçao de acordo com o modelo depositado na forma do inci-
prévia perante a prefeitura municipal, ou o Distrito so VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes
Federal quando for o caso. . indicações:

Art. 2~. Desde a data ~e reglstro.d? !oteam~nto, 1_ nome, registro civil, cadastro fiscal no Minis-
passam a Integrar o. domíniO do munlcl~lo as vias ~ tério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e resi-
pr~çasl ,os.espaços livres e ~s áreas destinadas a edl- dência dos contratantes'
trCIOS publlcos e outros eqUIpamentos urbanos, cons- . _ '. _ ,
tantes do projeto e do memorial descritivo. 11- denom.lnaç~o_ e sltuaçao do loteamento, nu-

Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser mero e data da Inscnçao;
cancelado: 111 - descrição do Jote ou dos lotes que forem

I - por decisão judicial; objeto de com~romissos, confrontações, área e ou-
11 - a requerimento do loteador, com anuência tras características;

da prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o IV - pr~ço, pr~zo,. forma. e local de pagamento,
caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de bem como a Importancla do Sinal;
contrato; V - taxa de juros incidentes sobre o débito em

111- a requerimento conjunto do loteador e de to- aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas,
dos os adquirentes de lotes, com anuência da prefei- bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10%
tura, ou do Distrito Federal quando for o caso, e do es- (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de
tado. intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) me-

§ 1º A prefeitura e o estado só poderão se opor ses;
ao cancelamento se disto resultar inconveniente com- VI - indicação sobre a quem incumbe o paga-
provado para o desenvolvimento urbano ou se já se ti- mento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote
ver realizado qualquer melhoramento na área loteada compromissado;
ou adjacências. VII - declaração das restrições urbanísticas

§ 2º Nas hipóteses dos incisos 11 e 111, o Oficial convencionais do loteamen.w, supletivas da legisla-
do Registro de Imóveis fará publicar, em resumo, edi- ção pertinente.
tal do pedido de cancelamento, podendo este ser im- § 1!! O contrato deverá ser firmado em 3 (três)
pugnado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data vias ou extraídas em 3 (três) traslados, sendo um para
da última publicação. Findo esse prazo, com ou sem cada parte e o terceiro para arquivo no registro imobi-
impugnação, o processo será remetido ao juiz com- liário, após o registro e anotações devidas.
petente para homologação do pedido de cancela-
mento, ouvido o Ministério Público. § 2º Quando o contrato houver sido firmado por

§ 3!! A homologação de que trata o parágrafo an- procurador de qualquer das partes, será obrigatório o
terior será precedida de vistoria judicial destinada a arquivamento da procuração no registro imobiliário.
comprovar a inexistência de adquirentes instalados Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir con-
na área loteada. trato de promessa de venda ou de cessão não cum-

Art. 24. O processo de loteamento e os contra- prir a obrigação. o credor poderá notificar o devedor
tos de depositados em Cartório poderão ser examina- para outorga do contrato ou oferecimento de
dos por qualquer pessoa, a qualquer tempo, indepen- impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
dentemente do pagamento de custas ou emolumen- de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando
tos, ainda que a título de busca. as relações entre as partes a serem regidas pelo con

trato-padrão.
CAPfTULO VII § 1º Para fins deste artigo, terão o mesmo valor
Dos Contratos de pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de

compra, a reserva de lote ou qualquer outro instru
mento, do qual conste a manifestação da vontade das
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partes, a indicação do lote, o preço e modo de paga- Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o con-
mento, e a promessa de contratar. trato será considerado rescindido 30 (trinta) dias de-

§ 2º O registro de que trata este artigo não será pois de constitufdo em mora o devedor.
procedido se a parte que o requereu não comprovar § ~ 9 Para o~. fins deste a~igo o deve-
haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na dor-adqUlre~t~ será mtl~ado, a requer~mento ~o cre-
forma devida salvo se ainda não exigível. dor, pelo Oficiai do Registro de Imóveis, a satisfazer

o'. _ ' as prestações vencidas e as que se vencerem até a
§ 3- Havendo.Impugnaçao daquele que ~e co~- data do pagamento, os juros convencionados e as

prometeu a conclUir o contrato~ ~bservar-se-a o dl~- custas de intimação.
p~sto nos arts. 639 e 640 do Codlgo de Processo CI- § 29 Purgada a mora, convalescerá o contrato.

vII. § 39 Com a certidão de não haver sido feito o pa-
Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento gamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial

parcial do loteamento registrado dependerá de acor- do Registro o cancelamento da averbação.
do entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos Art. 33. Se o credor das prestações se recusar a
pela alteração, bem como da aprovação pela prefeitu- recebê-Ias ou furtar-se ao seu recebimento, será
ra municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o constituído em mora mediante notificação do Oficial
caso, devendo ser depositada no Registro de Imó- do Registro de Imóveis para vir receber as importân-
veis, em complemento ao projeto original com a devi- cias depositadas pelo devedor no próprio Registro de
da averbação. Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias após o recebi-

Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade lotea. mento da intimação, considerar-se-á efetuado o pa-
da mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa gamento, a menos que o credor impugne o depósito
mortis, sucederá o transmitente em todos os seus di- e, alegando inadimplemento do devedor, requeira a
reitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os intimação deste para os fins do disposto no art. 32

desta lei.compromissos de compra e venda ou as promessas
de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por ina-

dimplemento do adquirente, as benfeitorias necessá-
qualquer disposição em contrário, ressalvado o direi- rias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deve-
to do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou rão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qual-
ao legado. quer disposição contratual em contrário.

Art. 30. A sentença declaratória de falência ou da Parágrafo único. Não serão indenizadas as ben-
insolvência de qualquer das partes não re$cindirá os feitorias feitas em desconformidade com o contrato
contratos de compromisso de compra e venda ou de ou com a lei.
promessa de cessão que tenham por objeto à área 10- Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro
teada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência por inadimplemento do contrato e tendo havido o pa-
for do proprietário da área loteada ou do titular de direi· gamento de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado,
to sobre ela, incumbirá ao sfndico ou ao administrador o Oficial do Registro de Imóveis mencionará este fato
dar cumprimento aos referidos contratos; se do adqui- no ato do cancelamento e a quantia paga; somente
rente do lote, seus direitos serão levados à praça. será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote, se

Art. 31. O contrato particular pode ser transferi- for comprovada a restituição do valor pago pelo ven-
do por simples trespasse, lançado no verso das vias dedor ao titular do registro cancelado, ou mediante
em poder das partes, ou por instrumento em separa- depósito em dinheiro à sua disposição junto ao Regis-
do, declarando-se o número do registro do loteamen- tro de Imóveis.
to, o valor da cessão e a qualificação do cessionário, § 111 Ocorrendo o depósito a que se refere e~lte
para o devido registro. artigo, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o inte

ressado para vir recebê-Io no prazo de 10 (dez) dias,
§ 1º A cessão independe da anuência do lotea- sob pena de ser devolvido ao depositante.

dor mas, em relação a este, seus efeitos só se produ- § 211 No caso de não encontrado o interessado, o
zem depois de cientificado, por escrito, pelas partes Oficial do Registro de Imóveis depositará quantia em
ou quando registrada a cessão. estabelecimento de crédito, segundo a ordem previs-

§ 29 Uma vez registrada a cessão, feita sem ta no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil,
anuência do loteador, o Oficial do Registro dar-Ihe-á em conta com incidência de juros e correção monetá-
ciência, por escrito, dentro de 10 (dez) dias. ria.



§ 52 No caso de o loteador deixar de atender a
notificação até o vencimento do prazo contr~tual, ou
quando o loteamento ou desmembral'!'lento for regu
larizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Fe
deral quando for o caso, nos termos do art. 40 desta

CAPíTULO VIII
Disposições Gerais

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender
parcela de loteamento ou desmembramento não re
gistrado.

Art. 38. Verificado que o loteamento ou des
membramento não se acha registrado ou regular
mente executado ou notificado pela prefeitura munici
pal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá
o adquirente do lote suspender o pagamento das
prestações restantes e notificar o loteador para suprir
a falta.

§ 19 Ocorrendo a suspensão do pagamento das
prestações restantes, na forma do caput deste artigo,
o adquirente efetuará odepósito das prestações devi
das junto ao Registro de Imóveis competente, que as
depositará em estabelecimento de crédito, segundo a
ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de
Processo Civil, em conta com incidência de juros e
correção monetária, cuja movimentação dependerá
de prévia autorização judicial.

§ 2!! A prefeitura municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá
promover a notificação ao loteador prevista no caput
deste artigo.

§ 39 Regularizado o loteamento pelo loteador,
este promoverá judicialmente a autorização para le
vantar as prestações depositadas, com os acrésci
mos de correção monetária e juros, sendo neceS$ária
a citação da prefeitura, ou do Distrito Federal quando
for o caso, para integrar o processo judicial aqui pre
visto, bem como audiência do Ministério Público.

§ 42 Após o reconhecimento judicial de regulari
dade do loteamento, o loteadornotificará os adquiren
tes dos lotes, por intermédio do Registro de_ Imóveis
competen~e, para que passem a pagar dir~t~lI:nente

as prestações restantes, a contar da data da notifica
ção.
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Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir o
promessa de cessão só poderá ser cancelado: recebimento das prestações depositadas

I - por decisão judicial; Art. 39. Será nula de pleno direito a cláusula de
11- a requerimento conjunto das partes contra- rescisão de contrato por inadimplemento do adqui-

tantes; - rente. quando o loteamento não estiver regularmente
111 - quando houver rescisão comprovada do inscrito.

contrato. Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Fe-
deral quando for o caso, se desatendida pelo loteador
a notificação, poderá regularizar loteamento ou des
membramento não autorizado ou executado sem ob
servância das determinações do ato administrativo
de licença, para evitar lesão aos seus padrões de de
senvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos
adquirentes de lotes.

§ 111 A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, que promover a regularização, na
forma deste artigo, obterá judicialmente o levanta
mento das prestações depositadas, com os respecti
vos acréscimos de correção monetária e juros, nos
termos do § 11l do art. 38 desta lei, a trtu lo de ressarci
mento das importâncias despendidas çom equipa
mentos urbanos ou expropriações necessárias para
regularizar o loteamento ou desmembramento.

§ 22 As importâncias despendidas pela Prefeitu
ra Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o
caso, para regularizar o loteamento ou desmembra
mento, caso não sejam integralmente ressarcidas
conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exi
gidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o
disposto no art. 47 desta lei.

§ 31! No caso de o loteador não cumprir o esta
belecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal,
ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá rece
ber as prestações dos adquirentes, até o valordevido.

§ 411 A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, para assegurar a regularização do
loteamento ou desmembramento, bem como o res
sarcimento integral de importâncias despendidas, ou
a despender, poderá promover judicialmente os pro
cedimentos cautelares necessários aos fins colima
dos.

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmem
bramento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito
Federal quando for o caso, o adquirente do lote, com
provando o depósito d~: todas as prestações do preço
avençado, poderá obter o registro, de propriedade do
lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de
venda e compra devidamente firmado.

Art. 42. Nas desapropriações não serão consi
derados como loteados 'du loteáveis, para fins de in
denização, os terrenos·ainda não vendidos ou com-
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promissados, objeto de loteamento ou desmembra- 1- dar início, de qualquer modo, ou efetuar lote-
mento não registrado. amento ou desmembramento do solo para fins urba-

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento nos, sem autorização do órgão público competente,
não aprovado, a destinação de áreas públicas exigi- ou em desacordo com as disposições desta lei ou das
das no inciso I do art. 42 desta lei não se poderá alte- normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e
rar sem prejuízo da aplicação das sanções adminis- Municípios;
trativas, civis e criminais previstas. 11- dar início, de qualquer modo, ou efetuar lote-

Art. 44. O Município, o Distrito Federal e o Esta- amento ou desmembramento do solo para fins urba-
do poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão nos sem observância das determinações constantes
urbana para reloteamento, demolição, reconstrução e do ato administrativo de licença;
incorporação, ressalvada a preferência dos expropri- 11I - fazer ou veicular em proposta, contrato,
ados para a aquisição de novas unidades. prospecto ou comunicação ao público ou a interessa-

Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido dos, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamen-
todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas to ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou
para promover a~ão destinada a impedir construção ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.
em desacordo com restrições legais ou contratuais. Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e

Art. 46. O loteador não poderá fundamentar multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior sa-
qualquer ação ou defesa na presente Lei sem apre- lário mínimo vigente no Pais.
sentação dos registros e contratos a que ela se refere. Parágrafo único. O crime definido neste artigo é

Art. 47. Se o loteador integrar grupo econômico qualificado, se cometido:
ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica des- I - por meio de venda, promessa de venda, re-
se grupo, beneficiária de qualquer forma do lotea- serva de lote ou quaisquer outros instrumentos que
mento ou desmembramento irregular, será solidaria- manifestem a intenção de vender lote em loteamento
mente responsável pelos prejuízos por ele causados ou desmembramento não registrado no Registro de
aos compradores de lotes e ao Poder Público. Imóveis competente;

Art. 48. O foro competente para os procedimen- 11- com inexistência de título legítimo de propri-
tos judiciais previstos nesta lei será o da comarca da edade do imóvel loteado ou desmembrado, ou com
situação do lote. omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato

Art. 49. As intimações e notificações previstas não constituir crime mais grave.
nesta lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
ou notificado, que assinará o comprovante do recebi- multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário
mento, e poderão igualmente ser promovidas por mínimo vigente no País.
meio dos Cartórios de ~egis~o de .Tf~ulos e Docu- Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para
m~~~os da Comarca da sltu~çao do rmovel ou do do- a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta
mlclho de quem deva recebe-Ias. Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados

§ 12 Se o destinatário se recusar a dar recibo ou em especial os atos praticados na qualidade de man-
se furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o datário de loteador, diretor ou gerente de sociedade.
~eu paradeiro, o ~uncio~ári? incumb.i~o da diligência Art. 52. Registrar loteamento ou desmembra-
Informará .~sta ,clrcunstancla ao Ofl?lal competente mento não aprovado pelos órgãos competentes, re-
que a certifIcara, sob sua responsabilidade. gistrar o compromisso de compra e venda, a cessão

§ 22 Certificada a ocorrência dos fatos mencio- ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar regis-
nados no parágrafo anterior, a intimação ou notifica- tro de contrato de venda de loteamento ou desmem-
ção será feita por edital na forma desta lei, começan- bramento não registrado.
do ~ prazo a correr 10 (dez) dias após a última publi- Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
caça0. multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior sa-

CAPrTULO IX lário mínimo vigente no País, sem prejuízo das san-
Disposições Penais ções administrativas cabíveis.

Art. 50. Constitui crime contra a Administração CAPrTULO X
Pública: Disposições Finais



Art. 3º A Lei n~'6.766, de 19 de dezembro de
1979, passa a vigor~r com as seguintes alterações:

"Art. 22 ..
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Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural quando concedido à União, Estados, Distrito
para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Federal, Municípios ou suas entidades dele-
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária gadas, pará a execução de parcelamento
-INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se popular, com finalidade urbana, destinado
localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura mu- às classes de menor renda."
nicipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, se- u ••••••••••••• '•••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••"

gundo as exigências da legislação pertinente.
Art. 54. Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrá-

rio.
BrasrHa, 19 de dezembro de 1979; 1582da Inde

pendência e 91 2da República. - JOÃO FIGUEIREDO
- Petrõnio Portella - Angelo Amaury Stábile.

LEI N9 9.785, DE 29 DE JAN~IRO DE 1999

Altera o Decreto-Lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941 (desapropriação por
utilidade pública) e as Leis nll 5 6.015, de
31 de dezembro de 1973 (Registros Públi
cos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979
(parcelamento do solo urbano).

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1º O art. 52 do Decreto-Lei n23.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei n26.602, de 7 de
dezembro de 1978, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 52 .

"i) a abertura, conservação e melhora
mento de vias ou logradouros públicos; a
execução de planos de urbanização; o par
celamento do solo, com ou sem edificação,
para sua melhor utilização econômica, higiê
nica ou estética; a construção ou ampliação
de distritos industriais;" (NR) ~

"§ 32Ao imóvel desapropriado para im
plantação de parcelamento popular, destina
do ás classes de menor renda, não se dará
outra utilização nem haverá retrocessão."

Art. 2º O inciso I do art. 167 da Lei n26.015, de
31 de dezembro de 1973, alterado pelas Leis n2s
6.216, de 30 de junho de 1975, e 9.514, de 20 de
novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do se
guinte item 36:

"Art. 167 .
1- .
"36) da imissão provisória na posse, e

respectiva cessão e promessa de cessão,

"22(Vetado.)
"32(Vetado.)
§ 4º Considera-se lote o terreno servi

do de infra-estrutura 'básica cujas dimen
sões atendam aos índices urbanísticos defi
nidos pelo plano diretor ou lei municipal
para a zona em que se situe.

§ 5º Consideram-se infra-estrutura bá
sica os equipamentos urbanos de escoa
mento das águas pluviais, iluminação públi
ca, redes de esgoto sanitário e abasteci
mento de água potável, e de energia elétrica
pública e domiciliar e as vias de circulação
pavimentadas ou não.

§ 62A infra-estrutura básica dos parce
lamentos situados nas zonas habitacionais
declaradas por lei como de interesse social
(ZHIS) consistirá, no mínimo, de;

I - vias de circulação;
11 - escoamento das águas pluviais;
111 - rede para o abastecimento de

água potável; e
IV - soluções para o esgotamento sa

nitário e para a energia elétrica domiciliar."
"Art. 3º Somente será admitido o parce

lamento do solo para fins urbanos em zonas
urbanas, de expansão urbana ou de urbani
zação específica, assim definidas pelo plano
diretor ou aprovadas por lei municipal." (NR)

"
Art. 42 .
"I - as áreas destinadas a sistemas de

circulação, a implantação de equipamento
urbano e comunitário, bem como a espaços
livres de uso público, serão proporcionais à
densidade de ocupação prevista pelo plano
diretor ou aprovada por lei municipal para a
zona em que se situem." (NR)

"
§ 1º A legislação municipal definirá,

para cada zona em que se divida o território
do Município, os usos permitidos e os índices
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urbanísticos de parcelamento e ocupação do situem ou, na ausência destas, as disposi-
solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áre- ções urbanísticas para os loteamentos."
as mínimas e máximas de lotes e os coefici- (NR)
entes máximos de aproveitamento." (NR) " .

"
"Art.7º .
"Parágrafo único. As diretrizes expedi

das vigorarão pelo prazo máximo de quatro
anos." (NR)

"Art. 8º Os Municípios com menos de
cinqüenta mil habitantes e aqueles cujo pIa
no diretor contiver diretrizes de urbanização
para a zona em que se situe o parcelamento
poderão qispensar, por lei, a fase de fixação
de diretrizes previstas nos arts. 6º e 7º desta
LeL" (NR)

"Art.. 9º Orientado pelo traçado e dire
trizes ofiéiais, quando houver, o projeto,
contendo desenhos, memorial descritivo e
cronograma de execução das obras com
duração máxima de quatro anos, será apre
sentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distri
to Federal, quando for o caso, acompanha
do de certidão atualizada da matrícula da
gleba, expedida pelo Cartório de Registro
de Imóveis competente, de certidão negati
va de tributos municipais e do competente
instrumento de garantia, ressalvado o dis
posto no § 4º do art. 18." (NR)

"
"§ 3º Caso se constate, a qualquer

tempo, que a certidão da matrícula apresen
tada como atual não tem mais correspon
dência com os registros e averbações carto
rárias do tempo da sua apresentação, além
das conseqüências penais cabíveis, serão
consideradas insubsistentes tanto as diretri
zes expedidas anteriormente, quanto as
aprovações conseqüentes."

"Art. 10. Para a aprovação de projeto
de desmembramento, o interessado apre
sentará requerimento à Prefeitura Municipal,
ou ao Distrito Federal quando for o caso,
acompanhado de certidão atualizada da ma
trícula da gleba, expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis competente, ressalvado
o disposto no § 4º do art. 18, e de planta do
imóvel a ser desmembrado contendo:" (NR)

"
"Art. 11. Aplicam-se ao desmembra

mento, no que couber, as disposições urba
nísticas vigentes para as regiões em que se

"Art. 12 .
"Parágrafo único. O projeto aprovado

deverá ser executado no prazo constante do
cronograma de execução, sob pena de ca
ducidade da aprovação."

"Art. 13. Aos Estados caberá discipli
nar a aprovação pelos Municípios de lotea
mentos e desmembramentqs nas seguintes
condições:" (NR)

"
"Art. 16. A lei municip~1 definirá os pra

zos para que um projeto ~e parcelamento
apresentado seja aprovado ou rejeitado e
para que as obras execut~das sejam acei
tas ou recusadas." (NR)

"§ 1º Transcorridos as prazos sem a
manifestação do Poder Público, o projeto
será considerado rejeitado ou as obras re
cusadas, assegurada a indenização por
eventuais danos derivados da omissão.

§ 2º Nos Municípios cuja legislação for
omissa, os prazos serão de noventa dias
para a aprovação ou rejeição e de sessenta
dias para a aceitação ou recusa fundamen
tada das obras de urbanização."

"Art. 18 .
"I - titulo de propriedade do imóvel ou

certidão da matrícula, ressalvado o disposto
nos §§ 4º e Sº;" (NR)

"
v- cópia do ato de aprovação do lote

amento e comprovante do termo de verifica
ção pela Prefeitura Municipal ou pelo Distri
to Federal, da execução das obras exigidas
por legislação municipal, que incluirão, no
mínimo, a execução das vias de circulação
do loteamento, demarcação dos lotes, qua
dras e logradouros e das obras de escoa
mento das águas pluviais ou da aprovação
de um cronograma, com a duração máxima
de quatro anos, acompanhado de compe
tente instrumento de garantia para a execu
ção das obras;" (NR)

....................................................................................
"§ 4º Utulo de propriedade será dis

pensado quando se tratar de parcelamento
popular, destinado às classes de menor ren
da, em imóvel declarado de utilidade públi-



PROJETO DE LEI N!! 3.058, DE 2000
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Altera os arts. 29 e 55 da Lei n!!
8.213, de 24 de julho de 1991, dispondo

"11 - com inexistência de título legítimo
de propriedade do imóvel loteado ou des
membrado, ressalvado o disposto no art. 18,
§§ 4!! e 5!!, desta lei, ou com omissão frau
dulenta de fato a ele relativo, se o fato não
constituir crime mais grave." (NR)

"Art. 51 .
"Parágrafo único. (Vetado.)
"Art. 53-A. São considerados de inte

resse público os parcelamentos vinculados
a planos ou programas habitacionais de ini
ciativa das Prefeituras Municipais e do Dis
trito Federal, ou entidades autorizadas por
lei, em especial as regularizações de parce
lamentos e de assentamentos.

Parágrafo único. Às ações e interven
ções de que trata este artigo não será exigí
vel documentação que não seja a mínima
necessária e indispensável aos registros no
cartório competente, inclusive sob a forma
de certidões, vedadas as exigências e as
sanções pertinentes aos particulares,
especialmente aquelas que visem garantir
a realização de obras e serviços, ou que vi
sem prevenir questões de domínio de gle
bas, que se presumirão asseguradas pelo
Poder Público respectivo.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasnia, 29 de janeiro de 1999; 1789da Indepen
dência e 111 2 da República. - FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - Clóvis de Barros Carvalho.

"§ 52 A regularização de um parcela
mento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito

§ 39Admite-se, nos parcelamentos po
pulares, a cessão da posse em que estive
rem provisoriamente imitidas a União, Esta
dos, Distrito Federal, Municípios e suas enti
dades delegadas, o que poderá ocorrer por
instrumento particular, ao qual se atribui,
para todos os fins de direito, caráter de es
critura pública, não se aplicando a disposi
ção do inciso 11 do art. 134 do Código Civil.

§ 49 A cessão da posse referida no §
39, cumpridas as obrigações do cessionário,
constitui crédito contra o expropriante, de
aceitação obrigatória em garantia de contra
tos de financiamentos habitacionais.

§ 59 Com o registro da sentença que,
em processo de desapropriação, fixar o va
lor da indenização, a posse referida no § 39

converter-se-á em propriedade e a sua ces
são, em compromisso de compra e venda
ou venda e compra, conforme haja obriga
ções a cumprir ou estejam elas cumpridas,
circunstância que, demonstradas ao Regis
tro de Imóveis, serão averbadas na matrícu
la relativa ao lote.

§ 69 Os compromissos de compra e
venda, as cessões e as promessas de ces
são valerão como titulo para o registro da
propriedade do lote adquirido, quando
acompanhados da respectiva prova de qui
tação."

"Art. 40 ..
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ca, com processo de desapropriação judicial Federal, quando for o caso, não poderá con-
em curso e imissão provisória na posse, trariar o disposto nos arts. 39e 49desta Lei,
desde que promovido pela União, Estados, ressalvado o disposto no § 19desse último."
Distrito Federal, Municípios ou suas entida- "Art. 43 .
des delegadas, autorizadas por lei a ímplan- .
tar projetos de habitação. Parágrafo único. Neste caso, o lotea-

§ 59 No caso de que trata o § 49, o pe- dor ressarcirá a Prefeitura Municipal ou o
dido de registro do parcelamento, além dos Distrito Federal quando for o caso, em pecú-
documentos mencionados nos incisos V e nia ou em área equivalente, no dobro da di-
VI deste artigo, será instruído com cópias ferença entre o total das áreas públicas exi-
autênticas da decisão que tenha concedido gidas e as efetivamente destinadas."
a imissão provisória na posse, do decreto "Art. 50 .
de desapropriação, do comprovante de sua .
publicação na imprensa oficial e, quando "Parágrafo único .
formulado por entidades delegadas, da lei
de criação e de seus atos constitutivos."

"Art. 26 .



LEI N!! 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social, e dá outras
Providências.

§ 10. Para efeito do cálculo dos benefí
cios previstos nas alíneas b e c do inciso I
do art. 18, as médias aritméticas obtidas de
acordo com o disposto no caput e no § 6º
deste artigo deverão ser multiplicadas pelo
fator previdenciário.

"Art. 55 ..
VII - o tempo de serviço anterior à fili

ação obrigatória à extinta Previdência Social
Urbana e ao [Regime Geral de Previdência
Social do segurado trabalhador rural, desde
que efetuado o recolhimento da contribuição
correspondente ao período respectivo, com
os acréscimos legais, na forma estabelecida
em regulamento.

Art. 29. O salário-de-beneficio consiste
na média a~itmética simples de todos os últi
mos salários-de-contribuição dos meses
imediatamente anteriores ao do afastamen
to da atividade ou da data da entrada do re
querimento, até o máximo de trinta e seis
meses, apurados em período não superior a
quarenta e oito meses, observado o dispos
to no § 1º_deste artigo. (NR)

§ 6º No caso de segurado especial, o
salário-de-benefício, que não será inferior
ao salário mínimo, consiste em um treze
avos da média aritmética simples dos trinta
e seis últimos valores sobre os quais incidiu
a sua contribuição anual, observado o dis
posto no § 1º deste artigo. (NR)
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sobre',a forma de cá!~ulo dos benefícios A Lei nº9.876, de 29 de novembro de 1999, alte-
da Previdência Social, bem como permite rou a legislação previdenciária e, em especial, modifi-
o recolhimento de contribuições relativas dou a norma relativa ao cálculo do valor do beneficio e
a períodos anteriores a filiação junto ao introduziu o fator previdenciário.
Regime Geral de Previdência Social. Se pela legislação anterior estabelecia-se que o

(Às Comissões de Seguridade Social e valor do benefício seria apurado com base nos trinta e
Família; de-Finanças e Tributação (art.. 54); seis últimos salários-de-contribuiÇão, a nova legisla-
e de Constituição e Justiça e de Redação ção determina que este valor será apurado com base
(art. 54).-: art. 24,11.) nos maiores salários-de-contribuição corresponden

tes a oitenta por cento de todo o período contributivo.
Adicionalmente, estabelece que, na hipótese de apo
sentadoria por tempo de contribuição ou por idade, o
valor apurado será multiplicado pelo fator previden
ciário, que corresponde a um índice que levará em
consideração a expectativa de sobrevida e o tempo
de contribuição previdenciária.

Esta nova fórmula, contida na citada Lei nº
9.876/99, prejudica sobremaneira trabalhadores em
situação de desemprego ou que trabalham no merca
do informal pois não mais poderão comprovar o ne
cessário tempo de contribuição para obter uma apo
sentadoria de valor digno antes dos 70 anos de idade.

Diante do exposto, propomos que o cálculo do
valor do benefício retorne à orientação anteriormente
vigente e restrinja-se aos trinta e seis últimos sa
lários-de-contribuição dos segurados. Propomos, ain
da, que seja permitido ao trabalhador que comprova
damente exerceu atividade rural em período anterior
à sua filiação à extinta Previdência Social Urbana ou
ao Regime Geral de Previdência Social, contribuir em
relação a este período, para fazer jus a um benefício
previdenciário de valor correspondente ao seu atual
padrão de renda.

Tendo em vista a relevância da matéria, conta
mos com o apoio dos Senhores Parlamentares para a
aprovação desta nossa Proposição.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Wanderval.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

o Congressó,Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 29 e 55 da Lei nº 8.213, de 24 de

julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

rrrULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

Justificação
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CAPíTULO 11
Das Prestações em Geral

Seção I
Das Espécies de Prestações

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclu
sive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benetrcios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;

c) aposentadoria por tempo de serviço;

d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;

f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 15-4-94).

11 - quanto ao dependente:

a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.

111 - quanto ao segurado e dependente:

a) Revogado pela lei nº 9.032, de 28-4-95;
b) Serviço social;

c) reabilitação profissional.

§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxí
lio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI
e VII do art. 11 desta lei.

"'§ 111 com redação dada pela Lei nfl 9.032, de 28-4-95.

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previ
dência - RGPS que permanecer em atividade sujeita
a este Regime, ou a ela retomar, não fará jus a presta
ção alguma da Previdência Social em decorrência do
exercício dessa atividade, exceto ao salário-famrlia e
à reabilitação profissional, quando empregado.

"'§ 211 com redação dada pela Lei nfl 9.528, de 10-12-97.

Seção 111
Do Cálculo do Valor dos Benefícios

Subseção I
Do Salário-de-Benefícios

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

"'Artigo, caput, com redação dada pela Lei rP 9.876, de
26-11-99.

1-para os benefícios de que tratam as alíneas b
e e do inciso I do art. 18, na média aritmética simples
dos maiores salários-de-contribuição corresponden
tes a oitenta por cento de todo o período contributivo,
multiplicada pelo fator previdenciário;

"'inciso I acrescido pela Lei nfl 9.876, de 26 -11-1999.

11 - para os benefícios de que tratam as alíneas
a, d, e e h do inciso I do art.. 18, 'nà'média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição corres
pondentes a oitenta por cento de todo o período con
tributivo.

"'Inciso I acrescido pela Lei n!l9.876, de 26-11-99

§ 1º Revogado pela lei nº 9.876, de 26-11-99
§ 2º O valor do salário-de-benefício não será in-

ferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do li
mite máximo do salário-de-contribuição na data de
início do beneficio.

§ 3º Serão considerados para cálculo do salá
rio-de-benefício os ganhos habituais do segurado
empregado, a qualquer título, sob forma de moeda
corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidi
do contribuições previdenciárias, exceto o décimo ter
ceiro salário (gratificação natalina).

"'§ 31/ com redação dada pela Lei nll 8.870, de 15-4-94.

§ 4º Não será considerado, para o cálculo do safá
rio-de-beneficio, o aumento dos salários-de-contribuição
que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente
concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente
anteriores ao inrcio do beneficio, salvo se homologado
pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regula
da por normas gerais da empresa, admitida pela legis
lação do trabalho, de sentença normativa ou de rea
justamento salarial obtido pela categoria respectiva.

§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segura
do tiver recebido benefícios por incapacidade, sua du
ração será contada, considerando-se como salá
rio-de-contribuição, no período, o salário-de-beneficio
que serviu de base para o cálculo da renda mensal,
reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefí
cios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1
(um) salário mínimo.

§ 6º No caso de segurado especial, o salá
rio-de-beneficio, que não será inferior ao salário míni
mo, consiste:

1- para os benefícios de que tratam as alíneas b
e c do inciso I do art. 18, em um treze avos da média
aritmética simples dos maiores valores sobre os
quais incidiu a sua contribuição anual, corresponden
tes a oitenta por cento de todo o período contributivo,
multiplicada pelo fator previdenciário;



LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 199~

-Seção V
Dos Benefícios

,
Subseção 111

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na
forma estabelecida no Regulamento, compreenden
do, além do correspondente às atividades de
qualquer das categorias de segurados de que trata o
art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qua
lidade de segurado:

J - o tempo de serviço militar, inclusive o volun
tário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição
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11 - para os benefícios de que tratam as alíneas Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral
a, d, e e h do inciso I do art. 18, em um treze avos da de Previdência Social, desde que não tenha sido con-
média aritmética simples dos maiores valores sobre tado para inatividade remunerada nas Forças Arma-
os quais incidiu a sua contribuição anual, correspon- das ou aposentadoria no serviço público;
dentes a oitenta por cento de todo o período contribu- 11 - o tempo intercalado em que esteve em gozo
tivo. de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

..§ 6f1 acrescidopela Lelnf1 9.876, de26-11-99. 111- o tempo de contribuição efetuada como se-

§ 7º fator previdenciário será calculado conside- gurado facultativo;
rando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tem- "Inciso lIt com redação dada pela Lei nll 9.032, de

po de contribuição do segurado ao se aposentar, se- 28-4·1995.

gundo a fórmula constante do Anexo desta lei. IV - o tempo de serviço referente ao exercício
..§ 711 acrescido pela Lei rP 9.876, de 26-11- 1999. de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º, a expectati- desde que não tenha sido contaao para efeito de apo-
va de sobrevida do segurado na idade da aposenta- sentadoria por outro regime de previdência social;
doria será obtida a partir da tábua completa de morta- "Inciso IV com redação dada pela Lei nll 9.506, de

Iidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro 30-10-1997.

de Geografia e Estatística -IBGE, considerando-se a V - o tempo de contribuição efetuado por segu-'
média nacional única para ambos os sexos. rado depois de ter de exercer atividade remunerf,Jda

..§ 89 acrescido pela Lei nfl 9.876, de 26·11-99. que o enquadrava no art. 11 desta Lei;

§ 9º Para efeito da aplicação do fator previden- VI- o tempo de contribuição efetuado com base
ciário, ao tempo de contribuição do segurado serão nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de
adicionàdos: 1991, pelo segurado definido no art. 11, inciso I, alí-

I - cinco anos, quando se tratar de mulher; nea g, desta Lei, sendo tais contribuições computa-
11 - cinco anos, quando se tratar de professor das para efeito de carência.

que comprove exclusivamente tempo de efetivo exer- "Inciso VI acrescido pela Lei nfl B.647, de 13-4-1993.

cício das funções de magistério na educação infantil e § 1º A averbação de tempo de serviço durante o
no ensino fundamental e médio; qual o exercício da atividade não determinava filiação

111 - dez anos, quando se tratar de professora obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social
que comprove exclusivamente ~empo de efetivo exer- Urbana só será admitida mediante o recolhimento
cício das funções de magistério na educação infantil e das contribuições correspondentes, conforme dispu-
no ensino fundamental e médio. ser o Regulamento, observado o disposto no § 2º.

.. § 9 f1 acrescido pela Lei nf!9.876. de 26-11-1999 § 2º O tempo de serviço do segurado trabalha-
Art. 30. Revogado pela Lei nº9.032, de 28-4-95. dor rural, anterior à data de início de vigência desta

Lei, será computado independentemente do recolhi
mento das contribuições a ele correspondentes, ex
ceto para efeito de carência, conforme dispuser o Re
gulamento.

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art.
108, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusiva
mente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Re
gulamento.
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"

"

Dispõe sobre a contribuição previ
denciária do contribuinte individual, o cál
culo do benefício, altera dispositivos das
Leis nRs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências.

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 12 .
1- .

"i) o empregado de· organismo oficial
internacional ou estrangeiro em funciona
mento no Brasil, salvo quando coberto por
regime próprio de previdência social;"

"

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 29. O salário-de-beneficio consis
te:" (NR)

'" - para os benefícios de que tratam
as alíneas b e c do inciso I do artigo 18,
na média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuiçao correspondentes
a oitenta por cento de todo o período con
tributivo, multiplicada pelo fator previden
ciário;

11 - para os benefícios de que tratam as
alíneas a, d, e e h do inciso I do artigo 18, na
média aritmética simples dos maiores salári
os-de-eontribuição correspondentes a oitenta
por cento de todo o período cqntributivo."

"
"§ 6º No caso de segurado especial, o

salário-de-beneficio, que não será inferior
ao salário mínimo, consiste:

I - para os benefícios de que tratam
as alrneas b e c do inciso I do artigo 18,
em um treze avos da média aritmética sim
ples dos maiores valores sobre os quais
incidiu a sua contribuição anual, corres
pondentes a oitenta por cento de todo o
período contributivo, multiplicada pelo fa
tor previdenciário;

11 - para os benefícios de que tratam
as alíneas a, d, e e h do inciso I do artigo

18, em um treze avos da média aritmética
simples dos.maiores valores sobre os quais
incidiu a sua contribuição ~nual, correspon
dentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo.

§ 7º O fator previdenciário será calcu
lado considerando-se a idade, a expectativa
de sobrevida e o tempo de contribuição do
segurado ao se aposentar, segundo a fór
mula constante do Anexo desta Lei.

§ 8º Para efeito do, di~posto no § 72, a
expectativa de sobrevida do segurado na
idade da aposentadoria será obtida a partir
da tábua completa de mortalidade construí
da pela Fundação Inst'ituto Brasileiro de
Geografia e Estatística:" IBGE, consideran
do-se a média nacional única para ambos
os sexos.

§ 92 Para efeito da aplicação do fator
previdenciário, ao tempo de contribuição do
segurado serão adicionados:

I - cinco anos, quando se tratar de mu
lher;

11 - cinco anos, quando se tratar de
professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio;

111- dez anos, quando se tratar de pro
fessora que comprove exclusivamente tem
po de efetivo exercício das funções de ma
gistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio."

PROJETO DE LEI NR 3.060, DE 2000
(Do Sr. Darcisio Perondi)

Obriga que o número do lote seja
impresso nas notas fiscais de venda de
medicamentos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.398,
de 1998.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Estabelece que todo e qualquer medica

mento vendido no atacado no País deverá ter o seu
número de lote incluído na Nota Fiscal de venda, inde
pendentemente de constar no medicamento o selo
identificador da distribuidora.

Parágrafo único. Toda e qualquer venda realiza
da por distribuidora de medicamentos, ou mesmo
transferência de medicamentos entre farmácias da



Justificação

O debate em torno dos medicamentos genéri
cos se acendeu com a instalação da CPI dos Medica
mentos.

A entrada dos medicamentos genéricos no mer
cado causará uma redução significativa dos preços,
motivando, inclusive, uma queda nos preços dos cha
mados medicamentos éticos.

Entre estas medidas pode-se citar campanhas
de esclarecimento à população do que é o medica
mento genérico, bem como exigir que as embalagens
dos produtos éticos ou mesmo similares tragam im
pressas mensagens informando que já há medica
mento genérico àquele à venda no mercado. É impor
tante que façamos campanhas que esclareçam os
prescritores dos medicamentos, ou seja, os médicos.

Nesse sentido, conto com os ilustres pares para
a aprovação do presente projeto.

Sala das sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Darcísio Perondi.

PROJETO DE LEI Nº 3.063, DE 2000
(Do Sr. Oarcísio Perondi)

Autoriza que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária crie um serviço oaoo
destinado a ouvir as reclamações, suges
tões e denúncias dos consumidores de
produtos registrados na Agência.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Autoriza que a Agência Nacional de Vigi

lância Sanitária crie um serviço de atendimento tele
fônico 0800, destinado a ouvir as reclamações, su
gestões e denúncias dos consumidores dos produtos
registrados na Agência.

Parágrafo único. Os medicamentos trarão em
suas bulas o número do serviço de atendimento tele
fônico, enquanto que os demais produtos deverão tra
zer o número impresso em suas embalagens.

Art. 2º A lei entrará em vigor 60 dias após a sua
publicação.

PROJETO DE LEI NR 3.061, DE 2000
(Do Sr. Darcísio Perondi)

Obriga que todo medicamento con
siderado ético ou similar traga em sua
embalagem, mensagem Informativa ao
consumidor que já há no mercado medi
camento genérico àquele que ele está
comprando.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.020,
de 1999.)
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mesma rede deverá incluir o lote do medicamento nas Art. 2º A regulamentação definirá os critérios e
notas fiscais. prazos para que os laboratórios nacionais ou multina-

Art. 2º A regulamentação definirá os prazos para cionais, bem como os importadores de medicamen-
que sejam feitas as adaptações necessárias ao cum- tos se adaptem à nova regra.
primento da nova regra. Art. 3º A lei entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 3º A lei~entrará em vigor na data de sua pu- blicação.
blicação.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Estabelece que todos os medicamentos

éticos ou similares assim definidos pela legislação vi
gente deverão trazer impresso em sua embalagem
mensagem informativa ao consumidor que já há me
dicamento genérico registrado na Agência de Vigilân
cia Sanitária e sendo comercializado no País.

Parágrafo único. Todas as publicações d~stes

medicamentos em revistas especializadas deverão
trazer mensagem alusiva aos medicamentos genéri
cos anunciados.

Justificação

É uma realidade nacional a questão do roubo de
carga e da falsificação de medicamentos em todo o
País. . ,

Durante os trabalhos da CPI dos Medicamentos
por diversas vezes foi qiscutida uma maneira de se di
ficultar o roubo, bem como a falsificação, tendo sem
pre sido colocado ql,le a melhor medida a ser adotada
é a adoção da inclusão do número do lote na nota fis
cal de venda, independentemente da identificação do
selo da distribuidora responsável pela venda daquele
medicamento.

Sendo assim, procurando contribuir para que
consigamos dificultar a comercialização de medica
mentos roubados ou falsificados no país.

Nesse sentido, conto com os ilustres pares para
a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Darcísio Perondi.
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Justificação

A questão dos elevados preços dos medi
camentos tem sido debatido pela Câmara dos Depu
tados há muito tempo. Em novembro do ano passado
foi instalada a CPI dos Medicamentos destinada a in
vestigar os reajustes de preços e a falsificação de me
dicamentos, materiais hospitalares e insumos de la
boratórios.

Tendo em vista as diversas denúncias que a CPI
recebeu nos últimos tempos e por considerar que tais
fatos podem continuar a ocorrer em todo o Pars, con
sidero de vital importância que a sociedade tenha
uma porta aberta constante de contato com o Poder
Público.

Nesse sentido, considero que se faz necessário
que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária crie
um serviço de atendimento telefônico destinado a ou
vir as reclamações, sugestões e denúncias dos con
sumidores dos produtos registrados na Agência.

Nesse sentido, conto com os ilustres pares para
a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Darcí
sio Perondi, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI NR 3.064, DE 2000
(Do Sr. Almeida de Jesus)

Estabelece as competências, direi
tos e responsabilidades dos empregado
res e trabalhadores, no que concerne à
segurança, higiene e medicina no traba
lho.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºCompete aos empregadores:
I - cumprir e fazer cumprir normas de seguran

ça, higiene e medicina do trabalho;
11 - instruir e conscientizar os empregados, por

meio de ordens de serviço e treinamento, quanto aos
riscos a que estão expostos os trabalhadores e as
medidas de prevenção gerais e específicas a serem
tomadas no sentido de evitar a ocorrência de aciden
tes no trabalho;

111 - adotar as medidas previstas na legislação
que lhes sejam determinadas pelo órgão competente
do Ministério do Trabalho;

IV - acompanhar e facilitar o livre exercício da
fiscalização pela autoridade comp )tente do Ministé
rio do Trabalho;

V - adotar prioritariamente medidas técnicas de
proteção coletiva no ambiente de trabalho contra o
risco de acidentes e danos à saúde do trabalhador;

VI - fornecer, gratuitamente, equipamento de
proteção individual, com certificado de aprovação, em
perfeito estado de conservação e funcionamento,
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes e da
nos à integridade dos empregados, devendo ins
truí-Ias acerca de sua correta utilização e exigir a obri
gatoriedade de seu uso;

VII - fornecer gratuitamente uniformes perma
nentemente higiênicos e limpos;

VIII- elaborar programa anual de segurança, hi
giene e medicina do trabalho e submetê-lo ao órgão
competente do Ministério do Trabalho.

Parágrafo único. O descumprimento das obriga
ções contidas no inciso VI deste artigo poderá acarre
tar à empresa processos judiciais.

Art. 2º Compete aos trabalhadores:
I - cumprir todas as normas de segurança e hi

giene, inclusive as ordens de serviço emitidas pela
empresa;

11 - colaborar com a empresa na aplicação, pro
moção e divulgação dos dispositivos de segurança e
saúde do trabalho;

111 - colaborar com o exercício de inspeção do
trabalho pela autoridade competente do Ministério do
Trabalho ou da Previdência Social;

IV - uso obrigatório do equipamento de prote
ção individual, zelando pela sua conservação e solici
tando junto à empresa, quando necessário, sua ma
nutenção ou substituição.

Parágrafo único. O descumprimento injustifica
do das obrigações contidas no inciso IV deste artigo
será motivo para a aplicação de advertência, e no
caso de haver reincidência, o trabalhador poderá re
ceber uma suspensão ou demissão por justa causa.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Temos observado ultimamente que a cada dia
se agrava mais o caso dos acidentes de trabalho, e
nossa legislação em vigor não apresenta nenhum tipo
de lei que obrigue os empregadores a oferecerem
condições de segurança aos seus empregados. Por
tanto, é mais do que necessário que as partes pos
sam se preparar, pois em uma sociedade regida pela



DECRETO-LEI N!! 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
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democracia é mais do que justo que ambas tenham LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
seus direitos e deveres, no que difere à segurança COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
dos trabalhadores. CeDI

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. 
Almeida de Jesus, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N!! 3.065, DE 2000
(Do Sr. A!meida de Jesus)

Acrescenta o inciso VII ao art. 323
do Decreto-Lei n!! 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 3.011,
de 2000.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3

de outubro de 1941 , passa a vigorar acrescido do inci
so VI, com a seguinte redação:

"Art. 323 .

VII - nos crimes praticados em detri
mento de verbas destinadas à saúde." (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Por meio da saúde constrói-se uma população forte e
saudável.

É na saúde que se encontra a essência para
uma melhor qualidade de vida. O indivíduo em pleno
gozo de sua saúde, é um indivíduo que produz,
ascende profissionalmente e com isso tanto lucra a
sociedade como o indivíduo de uma maneira geral.

A saúde em nenhum momento pode ser deixa
da de lado ou em segundo plano. Precisamos tratar
essa questão de modo sério pois dela depende a con
tinuidade da vida no planeta.

Desse modo, não se pode tolerar a prática de
desvio de recursos destinados à saúde quer para pro
veito próprio ou de terceiros.

O Estado deve punir com.rigor essas condutas
perpetradas contra os cidadãos, para que amanhã ou
depois a saúde não venha se encontrar na UTI.

Em face disso, apresentamos a presente propo
situra, visando tornar inafiançável o crime praticado
em detrimento de verbas a serem.aplicadas na saú
de, para cuja aprovação contamos com o apoio de
nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. 
Almeida de Jesus, Deputado Federal.

Código de Processo Penal.

LIVRO I
Do Processo em Geral

TíTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provisória

CAPíTULO VI
Da Liberdade Provisória, com ou sem Fiança

Art. 323. Não será concedida fiança:
I - nos crimes punidos com reclusão em que a

pena mínima cominada for superior a 2 (dois) anos;
*Inciso I com redação determinada pela Lei nQ 6.416, de 24

de maio de 1977.

11 - nas contravenções tipificadas nos artigos 59
e 60 da lei das Contravenções Penais.

·'nciso 11 com redação determinada pela Lei n1/6.416, de
24 de maio de 1977.

111 - nos crimes dolosos punidos com pena pri
vativa da liberdade, se o réu já tiver sido condenado
por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado;

·'nclso 111 com redação determinada pela Lei nl/ 6.416, de
24 de maio de 1977.

IV - em qualquer caso, se houver no processo
prova de ser o réu vadio;

V - nos crimes punidos com reclusão, que pro
voquem clamor público ou que tenham sido cometi
dos com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

·'nclso V com redação determinada pela Lei nl! 6.416, de
24 de maio de 1977.

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fian-
ça:

I - aos que, no mesmo processo, tiverem que
brado fiança anteriormente concedida ou infringido,
sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se
refere o art. 350;

11 - em caso de prisão por mandado do juiz do
cível, de prisão disciplinar, administrativa ou militar;



Justificação

Viajar nas rodovias brasileiras é uma aventura,
onde correm risco as nossas vidas e a dos passagei
ros que nos acompanham. O perigo é geral e não
apenas para quem viaja de automóvel.

Muitas são as razões para os acidentes: estra
das em péssimo estado de conservação, falta de si
nalização e fiscalização, imprudência dos motoristas,
deficiente manutenção do veículo, etc.

Sendo os caminhões os responsáveis por apro
ximadamente 65% da carga transportada no País 
com malha rodoviária de mais de 60 mil km, e com
uma frota de 1,5 milhão de caminhões - os profissio
nais das estradas até hoje não possuem uma lei que
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11I - ao que estiver no gozo de suspensão condi- IX - Adicional de periculosidade na base de vin-
cional da pena ou de livramento condicional, salvo se te por cento da remuneração que perceber;
processado por crime culposo ou contravenção que X - Ajuda de custo quando a empresa não ofe-
admita fiança; recer alimentação e hospedagem em viagem;

IV -/quando presentes os motivos que autori- XI- Repouso contínuo de dez horas no mínimo,
zam a dercretação da prisão preventiva (art. 312). entre dois períodos de trabalho; .

*Inçiso IV com redação detenninada pela Lei nIl 6.416. de XII- Seguro de vida e acidentes pessoais às ex-
24 de mBio de 1977. pensas do empregador, em' importância capaz de
..........(................. responder pela manutenção do trabalhador e de sua

família, na hipótese de morte ou incapacidade para o
trabalho;

Art.3º No transporte de inflamáveis, será devida
comissão de dois por cento sobre o valor total do fre
te; consignado no respectivo "Conhecimento de

/ 'transporte".
Parágrafo único. A comissão estipulada neste

artigo não será devida em caso de transporte próprio.
Art.4º É obrigatório o preenchimento de ficha de

manutenção, fornecida pelo empregador, a fim de re
gistrar todas as ocorrências pertinentes ao veículo.

Art. 5º No período de cent6 e oitenta dias, a con
tar da vigência desta lei, todos os veículos de carga
referidos no art. 1º estão obrigados a adotar o sistema
de rastreamento e comunicação via satélite, sob pena
de não serem licenciados.

Art. 6º Os veículos já licenciados até a vigência
desta lei, que descumprirem a exigência contida no
art.5º, estarão sujeitos a pena de multa prevista para
infração média no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 7º São responsáveis pelo cumprimento da
presente lei as empresas transportadoras e, solida
riamente, os proprietários e os condutores dos veícu
los de carga, quando o transporte for terceirizado
para condução em veículos autônomos.

Art. 8º Esta lei entra em vigor no prazo de cento
e oitenta dias após sua publicação.

PROJETO DE LEI N!! 3.066, DE 2000
(Do Sr. Jovair Arantes)

Regulamenta a profissão de cami
nhoneiro.

(Ás Comissões de Viação e Transpor
tes; de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para os efeitos desta lei, considera-se ca·

minhoneiro o profissional legalmente habilitado para
conduzir veículos motorizados utilizados no transpor
te de carga intermunicipal, interestadual e internacio
nal, cujo peso bruto total do veículo exceda a três mil
e quinhentos quilogramas.

Parágrafo único. Não é considerado caminhone
iro o condutor de veículos de carga que exerça ativi
dades profissionais em áreas urbanas.

Art. 22 Sem prejuízo dos demais direitos próprios
dos trabalhadores, ao caminhoneiro é assegurado:

I - Piso salarial de mil unidades fiscais de refe
rência (Ufir) ou, em caso de extinção da Ufir, do índice
que a substitua;

11 - Duração normal de trabalho de oito horas
diárias e quarenta e quatro horas semanais, podendo
ser prorrogada em até uma hora diária;

11I - Descanso de quinze minutos após cento e
vinte minutos de trabalho ininterrupto;

IV - Regime de revezamento em turno de seis
horas;

V- Período de refeição não inferior a uma hora;
VI - Um dia de descanso obrigatório, a cada

seis dias de trabalho eletivo;
VII- Compensação de horas extras trabalhadas

no prazo e na forma fixada pela Lei nº 9.601, de 21 de
janeiro de 1998, desde que as folgas não sejam in
feriores a jornada de oito horas diárias;

VIII- Pagamento de adicional de trabalho notur
no na forma do art. 73 da Consolidação das Leis do
Trabalho;



CAPfTULO 11
Da duração do Trabalho

TfTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho
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discipline o exercício profissional, nem fiscalização LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
específica que, por exemplo, verifique a jornada de COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
trabalho. CeDI

O camin~~neiro leva uma vi~a duríssima, traba- LEI N!!9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Ihando em medIa 15 horas por dIa. Enquanto outras . _
pessoas voltam para casa no final do expediente, o Dlspoe sobre o ~ontrato d~ Traba-
caminhoneiro sente-se um felizardo quando lhe é per- lho ~O! p~azo determinado e da outras
mitido passar um dia ou dois com a família em cada Providencias.
quinzena. Geralmente, dirige um caminhão que já ul- Art.1 g As convenções e os acordos coletivos de
trapas~a sua vida útil, pois em média a frota brasileira trabalho poderão instituir contrato de trabalho por pra-
tem qUinze anos, contra, por exemplo, a da França de zo determinado, de que trata o art. 443 da Consolida-
apenas dois anos. ção das Leis do Trabalho - CLT, independentemente

Na Europa, o salário médio do caminhoneiro é das condições estabelecidas em seu § 2º, em qual-
de R$ 7.000,00. O caminhoneiro brasileiro ganha em quer atividade desenvolvida pela empresa ou estabe-
média R$800,00 por mês. Por uma viagem de seis mil lecimento, para admissões que representem acrésci-
quilômetros, que dura quinze dias sem horário para mo no número de empregados.
dormir ou comer, ele ganha R$430,OO como empre- § 1g As partes estabelecerão, na convenção ou
gado de transportadora. acordo coletivo referido neste artigo:

Nas rodovias, encontramos estes profissionais I - a indenização para as hipóteses de rescisão
sempre cansados, sonolentos, mal alimentados e mal antecipada do contrato de que trata este artigo, por
remunerados, dirigindo enormes máquinas que po- iniciativa do empregador ou do empregado, não se
dem transportar até 30.000kg e chegar a 120km/h. aplicando o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT;

Para coibir os abusos perpetrados por empre- ," - as multas pelo descumprimento de suas
sas que obrigam os caminhoneiros a cumprir umajor- clausula~. _ .
nada de trabalho que coloca em risco a vida de todos § 2- Nao se aplica ao contrato de trabalho pre-
os que transitam em rodovias em veículos inadequa- visto neste artigo o disposto no art. 451 da CLT.
dos que acabam por aumentar as estatísticas dos aci- § 3º (Vetado.)
dentes, elaboramos e apresentamos este projeto. § 4º São garantidas as estabilidades provisó-
Pesquisas indicam perdas de mais de US$10 bilhões rias da gestante; do dirigente sindical, ainda que su-
por ano por deficiência nos transportes. plente; do empregado eleito para cargo de direção

A questão dos caminhoneiros e a importância de comissões int~rnas de prevenção de acidentes;
destes profissionais para o País só veio à tona quan- do.e~pregado aClde~tado, nos termos do art..1~8 ~a
do, em agosto de 1999, houve uma greve da mesma Lei n-8.213, de 24 deJulho de 1991, durante a vlgencla
categoria que paralisou o País pela primeira vez, qua- do c?nt~ato por prazo determi~ado, que não poderá ser
se colocando a economia em colapso. rescindido antes do prazo estipulado pelas partes.

Considerando a situação de outros países, o ca- .
minhoneiro brasileiro dirige o veículo mais antigo, tem .

o menor vencimento e atua nas piores estradas. Além DECRETO-LEI N!! 5.452, DE 1!! DE MAIO DE 1943
de pagar combustível e pedágios altos para a sua ren-
da, em suas precárias condições de trabalho chega a Aprova a Consolidação das Leis do
ficar mais de dezesseis horas ao volante, sem parar Trabalho.
para descansar. Busca energia para isso em misturas CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
conhecidas como rebite, anfetaminas e outras drogas
usadas para afastar o sono e o cansaço.

São estas as razões que nos levam a propor a
regulamentação do exercício desta profissão. Assim,
temos a convicção de estar contribuindo para maior
segurança nas rodovias, e oferecendo aos caminho
neiros melhores condições de trabalho.

Sala das Sessões,18 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes.
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Seção IV
Do Trabalho Noturno

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento sema
nal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remunera
ção superior à do diurno e, para esse efeito, sua re
muneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cen
to), pelo menos, sobre a hora diurna.

"Art. 73 com redação dada pejo Decreto-Lei n!l 9.666, de
28-8-1946. .

§ 1º A hora do trabalho noturno será computada
como de 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta)
segundos. .

•§ 12 com redação dada pelo Decreto-LeI n~ 9.666, de
28-8-1946.

§ 2º Considera-se noturno, parFi os efeitos deste
artigo, o trabalho executado entre a8,22 (vinte e duas)
horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.

,
-§ 2º com redação dada pelo Decreto, Lei n!l 9.666, de

28-8-1946.

§ 3º O acréscimo a que se refere o presente-ar
tigo, em se tratando de empresas que não mantêm,
pela natureza de suas atividades, trabalho noturno
habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pa
gos por trabalhos diurnos de natureza semelhante.
Em relação às empresas cujo trabalho noturno decor
ra da natureza de suas atividades, o aumento será
calculado sobre o salário mínimo geral vigente na re
gião, não sendo devido quando exceder desse limite,
já acrescido da percentagem.

..§ 3º com redação dada pelo Decreto-Lei nº 9.666, de
28-8-1946.

§ 4º Nos horários mistos, assim entendidos os
que abrangem pe(íodos diurnos e noturnos, aplica-se
às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e
seus parágrafos.

..§ 4!1 com redação dada pelo Decrçto-Lei rP 9.666, de
28-8-1946.

§ 5º As prorrogações do trabalho noturno apli
ca-se ao disposto neste Capítulo.

..§ 59 com redação dada pelo Decreto - Lei nº 9.666, de
28-8-1946.

PROJETO DE LEI NI! 3.067, DE 2000
(Do Sr. Márcio Sittar)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem de advertência em recipiente
de bebidas alcoólicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.846,
de 1994.) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a inscrição da mensagem

"SE BEBER NÃO DIRIJA", nos rótulos dos recipien
tes de bebidas alcoólicas.

§ 1º A inscrição deverá estar localizada pelo
menos na parte oposta ao rótulo principal, e impressa
em caracteres de tamanho destacado.

§ 29 Para efeito do disposto nesta Lei, recipiente
é qualquer objeto que contenha bebida alcoólica des
tinada à comercialização, independentemente do ma
terial de que seja produzido.

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei em noventa dias.

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O trânsito brasileiro é ainda, apesar dos resulta
,dos positivos do novo Código, responsável por números
alarmantes. Os acidentes de trânsito são a terceira
causa mortis no país e dão causa a ocupação de mais
da metade dos leitos hospitalares. Em 1998, já com o
novo Código, as estimativas são de que houveram cer
ca de 1.000.000 acidentes, com 45.000 mortos (incluin
do os óbitos após 24 horas do acidente), 350.000
feridos, e prejuízos materiais da ordem de 2 bilhões de
reais. São estatísticas realmente impressionantes.

Nas rodovias federais, os defeitos mecânicos,
na via ou na sinalização, respondem por apenas 6%
dos acidentes. As causas principais são falta de aten
ção e altas velocidades. A falha humana é, portanto, a
razão principal deste quadro que nos remete à se
guinte constatação: o trânsito brasileiro matou nos úl
timos 6 anos o equivalente à 25 anos de luta pela in
dependência do Timor Leste.

Em tudo isso, uma particularidade: a metade
dos acidentes envolvem pessoas alcoolizadas!

Embora contemplado no CTB como falta gravís
sima, o ato de dirigir alcoolizado só é punível median
te exame clínico que verifique uma concentração de
álcool no sangue superior a O,Sgllitro, o que limita em
muito a capacidade coercitiva da Lei neste particular,
posto que para ser multado, o motorista terá que ser
detido e submetido ao exame do bafômetro, acarre
tando ônus para o Estado.

A questão da embriaguez no trânsito é portan
to, seriíssima e de difícil solução via aplicação de



I - se ele o renunciou expressamente;
11- se obrigou como principal pagador, ou deve

dor solidário;
111 - se o devedor for insolvente, ou falido.

Seção 11
Dos Efeitos da Fiança

Art. 1.491. O fiador demandado pelo pagamento
da dívida tem direito a exigir, até à contestação da lide,
que sejam primeiro excutidos os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador, que alegar o benefício
de ordem a que se refere este artigo, deve nomear
bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e
desembargados, quantos bastem para solver o débito
(art. 1.504).

Art. 1.492. Não aproveita este benefício ao fia-

CAPíTULO XVI
Da Fiança

PARTE ESPECIAL

LIVRO 111
Do Direito das Obrigações

Dispõe sobre a segurança nos cai
xas eletrônicos e bancos 24 horas e dá
outras providências.

TrTULOV
Das Várias Espécies de Contratos

PROJETO DE LEI N!! 3.070, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

dor:
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multas. E necessário por todos os meios educar a a fim de que possa preparar-se para uma eventual co-
população. brança da dívida.

Recupero através deste Projeto, uma iniciativa Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. - Depu-
do Sr. leônidas Cristina, em 1996, que através de tado Regis Cavalcante.
uma propost~ semelhan~e buscava ~tingir diretamen- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
te o consumidor de bebIdas alcoólicas. Refaço com COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _
alguns aperfeiçoamento~ a proposição, no sentido de CeDI

que !oda~ as bebidas a~coólicas comercializa~as n? LEI N!! 3071 DE 1!! DE JANEIRO DE 1916
Brasil, eXibam em seu rotulo de propaganda a InSCrl- . ,
ção "SE BEBER NÃO DIRIJA". Código Civil.

Tenho plena convicção de que o permanente
alerta a quem bebe poderá significar um instrumento
valioso de c(])nvencimento dos riscos de estar ao volan
te em estado de embriaguez. A inscrição, devidamente
localizada e visível nas garrafas, latas etc., será um
lembrete contínuo, uma espécie de luz de alerta suge
rindo ao consumidor que tome atitudes de autodefesa,
buscando com isso alternativas que lhe possibilite não
tomar a direção do veículo.

O resultado desejado é a diminuição de pesso
as embriagadas ao volante e, conseqüentemente, do
número de acidentes no trânsito. Na situação atual,
cada ponto percentual decrescido no número de aci
dentes envolvendo pessoas embriagadas poderá re
presentar 250 mortes e 2.000 feridos a menos.

Sala das Sessões, de 2000. - Deputado Már-
cio Bittar.

PROJETO DE LEI N!! 3.069, DE 2000
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Institui o aviso antecipado ao fiador
de inadimplência do devedor.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se o seguinte artigo na Lei nº

3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil:

"Art. 1.491-A O credor deverá avisar o
fiador da inadimplência do devedor até 2
(dois) meses após a data de vencimento da
dívida. (NR)"

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação
O que se pretende com essa proposição é res·

guardar a segurança jurídica do fiador. Não raro, o fia
dor é surpreendido com a execução judicial da dívida
que afiançou, cujo montante, muitas vezes, em face
de correções diversas e juros, tornou-se exorbitante.

É necessário, portanto, que o fiador seja infor
mado antecipadamente da inadimplência do devedor
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(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.057, Constituição e Justiça e-de Redação (art.
de 1998.) 54) - art. 24,11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As Instituições Financeiras, em todo o ter

ritório nacional, ficam obrigadas a instalar sistema de
filmagem e monitoramento permanente, dentro dos
terminais de atendimento, conhecidos comõ- caixas
eletrônicos e banco 24 horas.

Art. 2º As instituições responsáveis pelos termi
nais de atendimento, referido no art. 19, deverão man
ter pelo menos um vigilante durante todo o período de
seu funcionamento.

Art. 3º O equipamento de filmagem deverá ser
instalado em local que garanta o sigilo da operação
regular do cliente, ao mesmo tempo em que possibili
te a identificação de possíveis criminosos.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto visa criar regras necessárias
à segurança dos usuários dos serviços de caixas ele
trônicos ou banco 24 horas.

Atualmente, diversas quadrilhas se especializa
ram em assaltar pessoas, principalmente as que es
tão em seus veículos. E a primeira coisa que procu
ram de suas vítimas são os cartões magnéticos que
dão acesso aos caixas eletrônicos ou 24 horas.

Precisamos dar um basta neste tipo de impuni
dade que os criminosos hoje encontram. E inconcebí
vel que nos caixas eletrônicos não tenhamos nenhum
tipo de segurança que possa inibir a ação de mar
ginais.

Além de garantir o sigilo das operações regula
res do cliente, a proposta irá assegurar maior segu
rança aos mesmos e possibilitará à polícia a identifi
cação das pessoas que estão aterrorizando os usuá
rios dos caixas eletrônicos.

Sala das Sessões, de maio de 2000. - Pompeo
de Mattos - Deputado Federal, Vice-Líder da Banca
da PDT.

PROJETO DE LEI NR 3.071, DE 2000
(Do Sr. Renato Silva)

Dispõe sobre destinação de percen
tual da renda das loterias exploradas
pela CEF ás prefeituras municipais.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior; de Finanças e Tributação (art. 54); e de

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Serão destinados às prefeituras munici

pais 30% (trinta por cento) da renda bruta obtida pela
Caixa Econômica Federal - CEF,' com a exploração
das loterias Federal, Esportiva e Lotos I e 11.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se a qualquer loteria que venhà a ser instituída
pela Caixa Econômica Federal.

Art. 2º A distribuição pro rata da renda será feita
mensalmente, a partir de sessenta dias da publicação
desta lei, em montantes proporcionais aos valores to
tais apostados em cada município, até o décimo dia
do mês seguinte.

Art. 3º Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de trinta dias da publicação., ,

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Na medida em que aumenta o número de loterias
exploradas pela Caixa Econômica Federal, cresce a
evasão de recursos dos municípios brasileiros, princi
palmente se for considerado o fato que as estatísticas
demonstram que os Estados do Centro-Sul do País
apresentam, de forma predominante, sempre, o maior
número de ganhadores, em cada teste ou extração.

Agrava esse quadro o critério de aplicação de
tais recursos, que não contempla proporcionalmente,
os municípios onde as apostas são arrecadadas, daí
a oportunidade e a justiça deste projeto.

A destinação de trinta por cento dos recursos ar
recadados pela Caixa Econômica Federal com a ex
ploração dos prêmios lotéricos para os municípios
onde se realizaram as respectivas apostas, os quais
serão aplicados em programas de saúde e de habita
ção, contribuirá para a diminuição da evasão a que
aludimos, além de reverter diretamente em benefício
de sua população.

Portanto, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares.

Sala das Ses~ão, 18 de maio de 2000. - Rena
to Silva DeputadQ Federal

PROJET~ DE LEI N2 3.072, DE 2000

Acrescenta § 3º ao art. 37 da Lei
n!! 9.394, de 20 de dezembro de 1996, vi-



rrrULOV
Dos Níveis e das Modalidades de EduC8Çlo e

Ensino

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N1I 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

....................................................................................
CAPrrULO"

Da Educação Básica

Seção V
Da Educa9âo de Jovens e Adultos

Art. 37 A educação de jovens e adultos será
destinada aqueles que não tiveram acesso ou conti
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria.

§ 112 Os sistemas de ensino assegurario gratul
tamer.te aos jovens e aos adultos, que não puderam
efétuar os eetudos na Idade regular, oportunidades
educacional. apropriadas, consideradas as caracte
rr.tlc., do aiunido, seus Interesses, condições de
vld•• dI trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2R O Poder P~bllco viabilizará e e.tlmularé o
10•••0• a permanência do trabalhador na escola, me
dlant. alieI. Integradas e complementares entre si..

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos
I exames supletivos. que compreenderão a base na

, clonal comum do currfculo, habilitando ao prose.gul
mento de estudos em caráter regular.

§ 1ROs exames a que 8e refere este artigo reaU·
zar-se-Io:

I - no nrvel di conclullo do Inllno fundamen
til, plr. OI m.lore. de quinze an06j

11- no nrve' de conclueAo do ensino médio, para
08 maloree de dezoito anos.

Art. 37•...•:•..•••,.•.•.••.•.••••.••••••.•.••.••••••••..•••.••••.••••.
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sando assegurar a qualidade dos prog.... acrescentando à LDB a exigência de que um profes-
mas de alfabetização de jovens e adulto.. sor titulado assuma esta tarefa que verdadeiramente

(À Comissão de Constituição e Justiça lhe pertence, buscando, desta forma, mais eficácia
e de Redação (art. 54).) nos programas de alfabetização de jovens e adultos e

um ato concreto de valorização da carreira do magis
tério.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson Presidente.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, Lei nl! 9.394 de 20 de dezem
bro de 1996, fica acrescida do parágrafo terceiro, que
passará a vigorar com a seguinte redação.

§ 32 Poder Público assegurará a elaboração de
programa de alfabetização de jovens e adultos atra
vés de professores titulados, visando a elevação dos
padrões de qualidade e a universalização do direito
de aprender.

Art. 21! Revogadas as disposições em contrário,
esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificaçio

A LDB, em seu artigo 37, previu a educação de
jovens e adultos, assegurada gratuitamente àqueles
que não puderam efetuar seus estudos na idade re
gular, através de oportunidades educacionais apro
priadas consideradas as caracterfsticas do a/unado,
seus interesses, condições de vida e de trabalho, me
diante cursos e exames.

A LDB, em seu desejo de assegurar escoJarida
de, não referiu com a mesma clareza a responsabili
dade institucional da competente erradicação do
analfabetismo entre a população jovem e adulta que
atinge 19 milhões de brasileiros.

Ao longo do tempo, programas, os mais varia
dos, já consumiram vultosas somas do orçamento pú
blico sem que a diminuição do analfabetismo sij.fa~

considerável.
Acreditamos que acrescentar mais um parégra·

fo a LDB e, com ele, a exigência de mais duas plf.·
vras venha a se constituir um elemento modificador.

Estamos propondo um parágrafo ao artigo 37 da
LDB que assegure programas de alfabetização com
uma clara exigência: a de serem realizados por pro·
fessores titulados, única forma de assegurar a eleva·
ção dos padrões de qualidade e a universalização do
direito de aprender.

Os programas de alfàbetização de jovens e
adultos, via de regra, se têm feito com campanhas ou
movimentos envolvendo, fundamentalmente, afetQB,
ideologia e caridade, sem uma consistente exigência
pedagógica. Com o presente projeto de lei, que será
apreciado e aprovado por esta Casa, estaremos



Art. 3º Com vistas ao disposto na letra e do § 2º
do art. 9 da Lei n2 4.024, de 1961, com a redação dada
pela presente Lei, o Ministério da Educação e do Des
porto fará realizar avaliações periódicas das institui
ções e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos
fatores que determinam a qualidade e a eficiência das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

§ 19 Os procedimentos a serem adotados para
as avaliações a que se refere o caput incluirão, ne
cessariamente, a realização, a cada ano, de exames
nacionais com bases nos conteúdos mínimos estabe
lecidos para cada curso, previamente divulgados e
destinados a aferir os conhecimentos e competências
adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos
cursos de graduação.

§ 29 O Ministério da Educação e do Desporto di
vulgará, anualmente, o resultado das avaliações refe
ridas no caput deste artigo, inclusive dos exames pre
vistos no parágrafo anterior, informando o desempe
nho de cada curso, sem identificar nominalmente os
alunos avaliados.

§ 32 A realização de exame referido no § 1º des
te artigo é condição prévia para obtenção do diploma,
mas constará do histórico escolar de cada aluno ape
nas o registro da data em que a ele se submeteu.

§ 42 Os resultados individuais obtidos pelos alu
nos examinados não serão computados para sua
aprovação, mas constarão de documento específico,
emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto, a
ser fornecido exclusivamente a cada aluno.

§ 5º A divulgação dos resultados dos exames,
para fins diversos do instituído neste artigo, implicará
resp0r:lsabilidade para o agente, na forma da legisla
ção pertinente.
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§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos A dupla avaliação dos estudantes, no começo e
pelos educandos por meios informais serão aferidos no final dos cursos, implicará um procedimento mais
e reconhecidos mediante exames. preciso e justo para o ensino superior brasileiro, razão
...................... pela qual estou certo da melhor acolhida desta propo-
............................. sição pelos nossos nobres Pares.

PROJETO DE LEI NR 3.074, DE 2000 Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Deputa-
(Do Sr. Osmar Serraglio) do Osmar Serraglio

Altera a Lei ng 9.131, de 24 de novem- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
bro de 1995, e dá outras providências. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS L'EGISLATlVO -

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.442, CeDI
de 2000.) LEI N!!9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

O Congresso Nacional decreta: Altera Dispositivos da Lei n!! 4.024,
Art. 1º O § Iº do art. 3º da Lei nl! 9.131, de 24 de de 20 de dezembro de 1961, e dá outras

novembro de 1995 fica com a seguinte redação: Providências.

"§ 1º Os procedimentos a serem ado-
tados para as avaliações a que se refere o
caput incluirão, necessariamente, a realiza
ção, a cada ano, de exames nacionais com
base nos conteúdos mínimos estabelecidos
para o ingresso e para a conclusão de cada
curso, previamente divulgados e destinados
a aferir os conhecimentos e competências
dos alunos nas fases de início e conclusão
dos cursos de graduação."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A introdução do exame nacional de cursos, co
nhecido como "provão", e de todo um sistema de ava
liação a ele vinculado, representou um importantrssi
mo avanço recente da política educacional brasileira.

Cabe porém um aperfeiçoamento. Na sua forma
atual, o exame não afere, rigorosamente, o desempe
nho dos cursos, mas sim a situação dos alunos que
os estejam concluindo.

O objetivo deste projeto de lei é o de aperfeiçoar
o sistema de avaliação das instituições de ensino su
perior, de forma que o exame nacional de cursos
meça o conhecimento agregado no decorrer dos cur
sos, ou seja, retrate o que o aluno, efetivamente,
aprendeu. Para tanto, é prevista a realização de dois
exames, um para os alunOS que iniciam os cursos e
outro para os que os estejam concluindo.

Na forma atual, são avaliadas pela mesma pro
va as instituições interioranas e as das capitais. Os
novos estudantes das primeiras não podem ser com·
parados aos dos estabelecimentos situados nas últi·
mas, o que configura um sistema de avaliação dese·
quilibrado. A proposta contida neste projeto de lei eli·
mina este problema.



CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

-TíTULO 11
Dos Direitos E Garantias Fundamentai.s

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

-CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

. .

"Art.2º .

§ 3º No caso de remanescer mais de
um candidato com a mesma quantidade de
votos válidos, qualificar-se-á o maIs idoso."

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.
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§ 62O aluno poderá, sempre que julgar conveni- cias. A fusão de fundamentos partidários acaba por
ente, submeter-se a novo exame, nos anos subse- ser tão grande, que forma uma mistura notadamente
qüentes, fazendo jus a novo documento específico. heterogênia, favorecendo rupturas ideológicas e

§ 7º A introdução dos exames nacionais, como, várias facções dentro do próprio governo.
um dos procedimentos para avaliação dos cursos de; Vale ressaltar que a inscrição junto a um partido
graduação, será efetuada gradativamente, a partir do é um preceito constitucional disposto no inciso V, do
ano seguinte à publicação da presente Lei, cabendo § 3º, do art.14, da CF, que exige, como condição de
ao M.inistro de Estado da Educaç~o e do Desporto de· elegibilidade, a filiação partidária. Aprópria lei orgâni-
terminar os cursos a serem avaliados. ca dos partidos políticos - lei n29.096/95, disciplina a
..................................................................................., fidelidade partidária, onde estabelece normas e dis-
................................................................................"',' põe que as sanções no caso de desobediências des-

PROJETO DE LEI Nl! 3.076, DE 2000 tas normas serão penalizadas conforme o estatuto de
(Do Sr. Ricardo Ferraço) cada partido.

Altera dispositivos da Lei n!! 9.504, O próprio voto de legenda é uma formalização
de 30 de setembro de 1997, com vistas à de que sem um partido político não há representação
extinção do segundo turno nas eleições., para qualquer cargo eletivo, pois é comum vermos

(Apense-se ao Projeto de l~i nº 79, de candidatos que obtiveram votações mais expressivas
1999.) que outrós, entretanto, não sendo este diplomado,

face ao partido ter obtido um coeficiente eleitoral infe-
O Congresso Nacional decreta: rior aos demais.
Art. 1º Exclua-se os § § 1º 2º do art. 2º; o § 2º do

art. 32; o art 49 e seus parágrafos; o parágrafo único Com a composição com vários partidos, de dife-
do art. 54; e o § 52 do art. 83, constantes da lei n2 rentes princípios fundamentais, de facções de direita,
9.504, de 30 de setembro de 1997. centro ou esquerda, acaba por haver disputas ideológi-

Art. 2º O § 3º do art. 2º da lei n29.504, de 30 de cas dentro dos governos, prejudicando a população,
setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re- que elegeu o candidato acreditando em sua platafor-
dação: ma de governo, fundamentada de acordo com o pro

grama, estatuto e princípios partidários e ideológicos.

Outro aspecto relevante que me leva a apresen
tàr tal proposição, é o custo de se realizar um segun
do processo eleitoral, ainda mais que estamos viven
do um momento onde devemos, cada vez mais,'pro
curar reduzir gastos públicos, em busca de estabiliza
ção econômica que reflita em benefício à população.

Salas das Sessões, de maio de 2000. - Ricardo
Ferraço - Deputado Federal.Justificação

O segundo turno, utilizado para consolidar a es
colha do povo no caso de um candidato não obter,
descartando os votos em branco e nulos, a maioria
absoluta de votos. Entretanto, após a realização do
primeiro turno e, verificando-se a necessidade da
realização do segundo turno, muitos candidatos, para
alcançar o seu objetivo que é a eleição para o cargo
executivo, realizam composições partidárias de toda
e qualquer sorte.

Desta maneira, a proposta inicial de um candi
dato, edificada sobre princípios partidários, acaba
sendo deixada de lado em detrimento de uma política
de agradar a todos para a consecução dos objetivos
eleitorais. Para consolidar o apoio partidário a um
candidato que obteve o direito de participar do segun
do turno, as legendas fazem as mais variadas exigên-



para as elei-

DISPOSIÇÓES GERAIS

Estabelece normas
ções.

LEI N!!9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias conta
dos da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato trami
tará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Art. 2º Será considerado eleito o candidato a
Presidente ou a Governador que obtiver a maioria
absoluta de votos, .não computados os em branco e
os nulos.

§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria
absoluta na primeira votação, far·se-á nova eleição
no último domingo de outubro, concorren~o os dois
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Art. 14. A soberania popular será exercida pelo Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: § 7º São inelégíveis, no território de jurisdição

I - plebiscito; do titular, o cônjuge e os parent~s consangüíneos ou
*Inciso I regulamentado pela L,ei nº9.709, de 18-11-1998. afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden-

. te da República, de Governador de-Estado ou Territó-
" - referendo, rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
*Inciso 1/ regulamentado pela Lei nº9.709, de 18-11-1998. substituído dentro dos seis meses anteriores ao piei-
111 - iniciativa popular. to, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
"Inciso /li regulamentado pela Lei nº9.709, de 18-11-98. reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições: 1

I - se contar menos de dez anos de serviço, de
verá afastar-se da atividade.

" - se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa
rá automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a morali
dade para o exercício do mandato,-considerada a vida
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimida
de das eleições contra a influência do poder econômi
co ou o abuso do exercício de função, cargo ou em
prego na administração direta ou indireta.

*§ 9!! com redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nR4, de 7-6-94.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
1-obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
" - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoi

to anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os es

trangeiros e, durante o período do serviço militar obri
gatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma
da lei:

I - a nacionalidade brasileira;
" - o pleno exercício dos direitos políticos;
111- o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
*Regulamentado pela Lei n!!9.D96, de 1909/1995.

VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vi

ce-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vi

ce-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal,

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito
e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º são inelegíveis os inalistáveis e os analfa

betos.
§ 5º Presidente da República, os Governadores

de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem
os houver sucedido ou substituído no curso dos man
datos poderão ser reeleitos para um único período

. subseqüente.
*§ 5Q com redação dada pela Emenda Constitucional nR 6

OfJ 4-6-1997.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presi
dente da República, os Governadores de Estado e do



DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

LEI N!!9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1999

Dispõe sobre partidos políticos, re
gulamenta os artigos 17 e 14, § 3!!, inciso
V, da Constituição Federal.

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 12 0 partido político, pessoa jurídica de dire
ito privado, destina-se a assegurar, no interesse do
regime democrático, a autenticidade do sistema re
presentativo e a defender os di reitos fundamentais
definidos na Constituição Federal.

Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos cujos programas respei.

Art. 83. As cédulas oficiais serão confecciona
das pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com ex
clusividade para distribuição às Mesas Receptoras,
sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta
preta e em tipos uniformes de letras e números, iden
tificando o gênero na denominação dos cargos em
disputa.

§ 12 Haverá duas cédulas distintas, uma para as
eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a
serem confeccionadas segundo modelos determina
dos pela Justiça Eleitoral.

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão
identificados pelo nome indicado no pedido de regis
tro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem
e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema
proporcional, a cédula terá espaços para que o eJeitor
escreva o nome ou o número do candidato escolhido,
ou asigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 4º No prazo de quinze dias após a realização
do sorteio a que se refere o § 22 , os Tribunais Regio
nais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula comple
ta com os nomes dos candidatos majoritários na or
dem já definida.

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o
disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até
quarenta e oito horas após a proclamação do resulta
do do primeiro turno e a divulgação do modelo da cé
dula nas vinte e quatro horas seguintes.

DA PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA
TELEVISÃO

Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras
de rádio e televisão reservarão, a partir de quarenta e
oito horas da proclamação dos resultados do primeiro
turno e até a antevéspera da eleição, horário destina
do à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, divi
dido em dois períodos diários de vinte minutos para
cada eleição, iniciando-se às sete e às doze horas, no
rádio, e às treze e às vinte horas e trinta minutos, na
televisão.

§ 12 Em circunscrição onde houver segundo tur
no para Presidente e Governador, o horário reserva
do à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente
após o término do horário reservado ao primeiro.

§ 22 O tempo de cada período diário será dividi
do igualitariamente entre os candidatos.

Art. 54. Dos programas de rádio e televisão des
tinados à propaganda eleitoral gratuita de cada parti
do ou coligação poderá participar, em apoio aos can
didatos desta ou daquele, qualquer cidadão não filia
do a outra agremiação partidária ou a partido inte
grante de outra coligação, sendo vedada a participa
ção de qualquer pessoa mediante remuneração.

Parágrafo único. No segundo turno das eleições
não será permitida, nos programas de que trata este
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candidatos mais votados, e considerando-se eleito o artigo, a participação de filiados a partidos que te-
que obtiver a maioria dos votos válidos. nham formalizado o apoio a outros candidatos.

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, .
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação~

§ 32 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores,
remanescer em ,segundo lugar mais de um candidato
com a mesma vbtação, qualificar-se-á o mais idoso.

§ 42 A eleição do Presidente importará a do can
didato a Vice-Presidente com ele registrado, o mes
mo se aplicando à eleição de Governador.

J •
Art. 32 Será considerado eleito Prefeito o candi-

dato que obtiver a maioria dos votos, não computados
os em branco e 'os nulos.

§ 12 A eleição do Prefeito importará a do candi
dato a Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 22 Nos Municípios com mais de duzentos mil
eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos
§§ 12 a 32 do artigo anterior.



Dispõe sobre a coleta de amostras
de materiàis orgânicos para identificação
individual \pelo isolamento do DNA, sem
ofender ou violar dispositivos isentos no
artigo 5e da Constituição Federal, disci
plina procedimentos para a realização de
testes de DNA e dá outras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica instituída a coleta de materiais orgâ

nicos humanos para a identificação pessoal através
do isolamento do DNA (ácido desoxirribonucléico).

§ 1ºO isolamento do DNA será realizado a partir
da coleta de materiais orgânicos eliminados por cana
is excretores ligados a determinadas glândulas, como
as salivares, renais, ou mamárias, ou de partes de te
cidos humanos excrescentes, como pêlos, unhas e
fios de cabelos.

§ 22 O material deverá ser pronto e corretamen
te identificado no momento da coleta, de acordo com
o respectivo procedimento operacional padrão.

§ 3Q Deverão ser definidos critérios para a acei
tação ou rejeição das amostras coletadas, e definidas
as condições de segurança para o transporte das
mesmas, quando necessário.

§ 4Q OS estabelecimentos licenciados para rea
lizarem as coletas deverão possuir um programa in
terno de controle de qualidade, mantendo registros
das mesmas por, no mínimo, 3 (três) anos.

Art. 22 Fica vedada expedição de documentos
de identidade, ou de suas vias subseqüentes, sem a
entrega prévia da respectiva identificação d,o DNA ao
órgão emitente.

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
atendimento odontológico pela rede de
unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde - SUS.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11.)

PROJETO DE LEI N2 3.077, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço)
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tem a soberania nacional, o regime democrático, o pel fundamental no nascimento de 'bebês de baixo
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pes- peso, e esse mecanismo é descrito na literatura como
soa humana. uma seqüência de desencadeamento de fato-
.................................................................................... res-chaves, onde pode influenciar no líquido amnióti-
...... co, que envolve o bebê, e causar, inclusive, nasci

mentos prematuros.
A prevenção da doença bucal provoca, em con

seqüência, a saúde geral, e deve ser estimulada pelo
Poder Público, pro~ovendo a saúde integral, intera
gindo de forma multiprofissional.

Sala das Sessoes, 23 de maio de 2000. - Ricar
do Ferraço, Deputado Federal.

PROJETO iDE LEI N!! 3.078, DE 2000
(0'0 Sr. Jorge Costa)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica o Sistema Único de Saúde, por meio

de sua rede de unidades públicas ou conveniadas,
obrigado a prestar serviço de prevenção e tratamento
odontológico, utilizando-se de todos os meios e técni
cas necessárias.

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de cento e oitenta dias após sua publica
ção.

Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A saúde bucal é hoje um importante segmento
para a prevenção de muitas doenças. A população de
baixa renda, principalmente, que não tem acesso ao
tratamento odontológico particular, sofre uma enorme
carência neste segmento.

O tema tem uma importância muito grande, pois
a saúde bucal está diretamente relacionada com a sa
úde do individuo de um modo geral. Como principal
porta de entrada para o organismo do ser humano, a
dentição bem tratada evita, sobremaneira, o apareci
mento de outras doenças, inclusive cardiovasculares.

Estudos da Associação Brasileira de Odontolo
gia de Promoção de Saúde - ABOPREV, publicado
em um congresso ocorrido no último ano, na cidade
de VitórialES, afirma que periondontite pode influen
ciar o desenvolvimento ou o aparecimento de doen
ças cardiovasculares, uma vez que as bactérias pre
sentes na região bucal maltratada, podem entrar na
circulação sangüínea, causando uma resposta infla
matória.

Outro dado importante, é que a doença perio
dontal de mulheres grávidas desempenha ainda pa-



Justificação

Este projeto visa utilizar procedimentos análo
gos aos atualmente utilizados na identificação datilos
cópica, porém padrões mínimos aqui relatados são
indispensáveis para a aplicabilidade do teste de DNA
em perfcias médicas que têm por escopo a elucida
ção de crimes de grau~ variados de complexidade ou
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Art. 32 A coleta de amostra e o exame destinado vando o disposto no parágrafo único do art. 22 do CÓ-
à identificação individual, a que se refere o caput do digo Penal.
art. 1º, observarão, no que couber, a legislação perti- Art. 10. Todas as exclusões criminais deverão
nente às normas fe(1erais de saúde e de biosseguran- ser confirmadas pela metodologia de PRC (reação
ça. em cadeia de polimerase).

Art. 42 É de competência e atribuição exclusiva Art. 11. O DNA resgatado em casos forenses,
das Secretarias Estaduais de Saúde o licenciamento quando estiver degradado para permitir a análise indi-
e a fiscalização dos estabelecimentos que realizarão vidual, deverá observar o sistema de tipagem por
testes de DNA. PRC, baseado em segmentos menores do DNA hu-

§ 12 O controle de qualidade externo será exer- mano.
cido por instituições cientrficas que desenvolverem Art. 12. Na resolução de disputas de investiga-
pesquisas na área da Biologia Molecular. ção de paternidade deverá ser utilizada, pelo menos,

§ 2º Os estabelecimentos laboratoriais deverão a metodologia das impressões digitais de DNA com
usar de total transparência quanto às medidas toma- sondas multi/ocais, sendo considerados nulos os lau-
das para garantir que não ocorreram fraudes ou erros. dos periciais fundamentados em metodologia diferen-

Art. 5º Os estabelecimentos licenciados faculta- te da citada.
rão aos interessados, ou seus representantes legais, Art. 13. Deverão constar dos laudos periciais as
o acesso às informações relativas aos respectivos metodologias empregadas, o número de sondas apli-
DNA. cadas, a discriminação das mesmas e o cálculo esta-

Art. 6º Os estabelecimentos que se destinam à trstico de natureza genética e populacional.
realização de testes de DNA só poderão funcionar Art. 14. Serão aceitos, em casos forenses, alter-
sob a responsabilidade técnica de médico com espe- nativamente, baterias compostas pelas 6 (seis) son-
cialidade em genética ou especialidade correlata, le- das uni/ocais com alto nível de informações para re-
galmente habilitado ao exercício profissional. solver perícias padrão, desde que as freqüências alé-

Parágrafo único. Os biólogos ficam habilitados licas adequadas estejam estabelecidas nos principais
para a realização dos exames laboratoriais, sendo, grupos étnicos e que as taxas de mutação sejam co-
contudo, o laudo conclusivo de competência exclusi- nhecidas.
va do profissional referido no caput. Art. 15. Os centros de pesquisas na área da Bio-

Art. 7º É de competência das Secretarias Esta- logia Molecular e os estabelecimentos credenciados
duais de Segurança o estabelecimento de critérios deverão constituir bancos de dados das freqüências
para a utilização das identificações pessoais através populacionais dos sistemas genéticos utilizados.

do DNA. Parágrafo único. Os bancos de dados devem es-
Art. 8º Em casos judiciais, os resultados dos tes- tar disponíveis para consulta e divulgados através de

tes de DNA deverão ser entregues às autoridades publicações de interesse para pesquisa genética.
competentes que os requisitarem. Art. 16. As infrações ao disposto nesta lei ficarão

Art. gº Considerar-se-á perícia médica todo ato sujeitas às penalidades previstas na legislação perti-
profissional requisitado por autoridade competente, nente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, nos
realizado por médico, para esclarecimento de fatos termos da legislação civil.
que dependam de conhecimentos especrficos, para Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
instrução de processo penal, civil, trabalhista ou publicação.

administrativo. Art. 18. Revogam-se as disposições em contrá-
§ 1º Os exames periciais serão realizados por rio.

perito devidamente nomeado, nos termos do Capitulo
VI, Seção VII, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973.

§ 2º Serão nulos os laudos periciais emitidos por
estabelecimento que estiver impedido de exercer ati
vidades na data da coleta da amostra do material.

§ 3º Será concedido o direito da contraprova nos
exames em que ocorrer suspeição de fraude, obser-
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que visem deslindar disputas judiciais de paternida- sistemas de identificação pelo DNA. O papel impor-
de. tante da seqüência de minissatélites consiste na pos-

Trata-se, portanto, de verificação feita através sibilidade do uso de sonda de hibridização de DNA,
do DNA nestes casos citados e também relativos às composta da repetição em tandem, capazes de de-
avançadas experiências no campo da própria bio- tectarfragmentos de DNA humanQ Para produzir uma
tecnologia quando se refere a transplante de órgãos, impressão digital de DNA específi.ca de um indivíduo.
tecidos, uso de células sexuais e mesmo transferên- Os Genes
cia de embriões com relação ao desvio de s~.;s finali- Constituem-se do denominado ácido desoxirri-
dades. bonuncléico, estando a informação escrita em uma

Nesta oportunidade, tinha breve exposição das linguagem química (Código Genético) formada por
pesquisas e dos testes de DNA se faz necessária um alfabeto de quatro letras: A (áderiina), C (citosina),
para que se possa entender a necessidade de unifor- G (guanina) e T (timina). Assim, as letras são alinha-
mização de procedimentos destes testes em perícias das para formarem palavras, frases, etc. As molécu-
médicas. Ias A, C, G e T são colocadas em' série gerando as

Histórico instruções genéticas do DNA.
Foi sugerido, em 1985, pela primeira vez, que os As moléculas longas de DNA, que estão conti-

paêfrões de DNA poderiam revelar-se um poderoso das nos cromossomas, no núcleo de todas as células,
método de identificação de indivíduos. O início do em- são compostas de duas faixas que se encaixam.
prego do DNA, em criminalística, ocorreu em outubro Assim, a variabilidade genética da população é uma
de 1986, em uma investigação na qual o DNA inocen- conseqüência de diferenças nas variações de bases
tou o principal suspeito. Em 1987 os testes de DNA já de DNA. Como não é possível obter a seqüência do
estavam sendo apresentados nos tribunais do Reino DNA de uma pessoa, utiliza-se a técnica das sondas
Unido e nos Estados Unidos. Em 1989 ocorreu o pri- de DNA.
meiro ataque aos procedimentos técnicos e validade Teste de DNA
científica dos testes de DNA em criminalística (Lan- É imprescindível que qualquer profissional ou
der, E.S. - 1989 - "DNA fingerprint on trial" - Nature laboratório que se comprometa a realizar uma perícia
339:501 - 505). domine as três metodologias de testes de DNA (MLP,

Em face das críticas, o U.S. Congress Office of SLP e PCR de locos únicos). No Brasil, infelizmente,
Tecnology Assesment apresentou um parecer existem biólogos sem formação adequada oferecen-
concluindo que as identificações baseadas no DNA do exames de DNA simplificados e, em alguns casos;
seriam cientificamente corretas desde que a tecnolo- com análise de PCR de 6 locas apenas. Estes exa-
gia utilizada fosse apropriada e fossem implementa- mes não, permitem uma definição inequívoca, pois só
dos controles de qualidade. compara'rrt perfis genéticos. Ao solicitar-se um orça-

Não obstante, mais ataques ocorreram nos mento par~ deslinde de qualquer fato é fundamental él

Estados Unidos quanto aos aspectos estatísticos utili- indagação 'de quais tipos de testes serão usados.
zados para identificações inequívocas (Lewontin, Para avaliar ",Im orçamento é necessário saber dife-
R.C. e Hartl, D.L. - 1991 - "Population genetics in fo- renciar as poderosas "Impressões Digitais do DNA"
rensic DNA Typing" - Science 254: 1745 -1751). obtidas com MLP, de um simples "Perfil Genético"

Em 1992 a National Academy of Science of the obtido com SLP.
U.S.A. emitiu um parecer destacando a validade dos A metodologia das MLP é quase infalível, mas
testes de Identificação baseados no DNA mediante a devido à possibilidade de erro humano torna-se im-
observância de determinadas diretrizes na realização prescindível a confirmação dos resultados. No caso
dos testes. Nos últimos anos ocorreram enormes de problemas técnicos, de nada adiantaria a repeti-
avanços nas áreas da biotecnologia e na elucidação ção do teste com a mesma metodologia como fazem
da hipervariabilidade genética, originando tópicos de laboratórios despreparados.
grande interesse, tais como a variação interna em mi- A metodologia das MLP é a mais poderosa para
nissatélites, expansão dos microssatélites na etiolo- o fim específico de determinação de paternidade pelo
gia de algumas doenças genéticas, genética popula- DNA e a única que permite a obtenção das "Impres-
cional de microssatélites, etc. sões Digitais do DNA". As outras metodologias são

Os locas mais variáveis descobertos no geno- eficientes e úteis em casos de criminaHsticas, porém
ma humano aão os locos VNTR (Variable Number of não são poderosas como as MLp, e só permitem dafi-
Tandem Repeats), base para a maioria dos modernos nir um "Perfil Genético" do indivíduo.



TrTULO 1\
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPrTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
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Outro aspecto que cumpre salientar é o fato de Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
alguns laboratórios despreparados aplicarem a deno- ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
minada "regra da multiplicação" sem considerarem se ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
os requisitos para a panmixia estão satisfeitos. A su- dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se-
bestrutura populacional ocasiona dependências esta- gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
trsticas que não podem ser negligenciadas. I - homens e mulheres são iguais em direitos e

Estudos sobre os elementos de transposição, ou obrigações, nos termos desta Constituição;
sobre a real possibilidade de algum fato induzir a ocor- 11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
rência de surtos qe transposição em determinado ins- fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
tante, foram reali:z;ados por eminentes pesquisadores, 111- ninguém será submetido a tortura nem a tra-
como Shapiro (Mo,bile Genetic Element - New York - tamento desumano ou degradante;

Academic Press "7":1 ~93), e Galas.~ Chandl~r (On the IV - é livre a manifestação do pensamento, sen-
Molecular Mechamsm of Transposltlon - National Aca- do vedado o anonimato;

demy of Science - vol, 78). Os t~nsposons s~o frag- V _ é assegurado o direito de resposta, proporci-
mentos ?O DNA dotad~~ da capaclda~~d~ re~hzarum onal ao agravo, além da indenização por dano materi-
verdadeIro salto, modIficando a se~uencla linear do ai, moral ou à imagem;
DNA, provocando" destarte, o fenomeno das muta- " ", ." .
ções. Os transposons foram encontrados em todos os VI- e Invlolavel a hberd~de de cO~~C1encla e de
organismos, sendo componentes usuais do material cr~n9a, sendo ass~gurado o livre ex~rclclo dos_cultos

ét' O I t d t . - f religiOSOS e garantida, na forma da lei, a proteçao aos
g:n ICO, s e ~men os e ranspo~~çao causam re- locais de culto e a suas liturgias'
quentes rearranJos em extensas regloes do DNA. '

, , . . VII- é assegurada, nos termos da lei, a presta-
~!,a~s~ ess~nclal em prod~zlr dados de 10cI hl- ção de assistência religiosa nas entidades civis e mil i-

pervarlavels inclUI a fragmentaçao do DNA, usando tares de internação coletiva'
uma enzima de restrição, fracionamento de fragmen- . .'. . .
tos do DNA, usando'géis de agarose, hibridização de VIII- mngu~,!,será privado d~ d~elt~s po~ motl-
fragmentos de DNA por sondas e então autoradio- vo ?e crença rehglo~a ou de convl~ç~o fllos6flc~ ou

f A r - t r f d "P r1' G 't''' pohtlca, salvo se as Invocar para eXimir-se de obrlga-
gra, la. ava laça0 es a ~s IC~ os e IS en~ ICOS , ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
obtidos com sondas umlocals, requer conhecimento prestação alternativa fixada em lei'
das freqüências alélicas e pressupostos a respeito da , . '_ " , .
estrutura da população nas perícias IX - e livre a expressa0 da atividade Intelectual,

, " artística, científica e de comunicação, independente-
A~slm se!,d~, p,or se t~atar de um assunto de re- mente de censura ou licença;

levante Importan~la e que vimos apresentar o presen- X_ - , . I' . 't' 'd d 'éf . d
te projeto, solicitando o apoio de nossos pares nesta h sa.o InVIO avdels a In Iml a e, a VI a

d
Prlvd~ ~,

.. _. a onra e a Imagem as pessoas, assegura o o Irel-
Casa para sua Imediata transformaçao em lei. to à indenização pelo dano material ou moral decor-

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Jorge rente de sua violação'
I ,

Costa, Deputado. XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA guém nela podendo penetrar sem consentimento do
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas-

CeDI tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de-

CONSTITUiÇÃO terminação judicial;
DA XII - é inviolável o sigilo da correspondência e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL das comunicações telegráficas, de dados e das co-
1988 municações telefônicas, salvo, no último caso, por or

dem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei esta
belecer para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal;

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofí
cio ou profissão, atendidas as qualificações profissio
nais que a lei estabelecer;



cial;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para

desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;

XXV - no caso de-iminente perigo público, a au
toridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano;

XXVI- a pequena propriedade rural, assim defi
nida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção ás participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu-
manas, inclusive ......5 atividades desportivas;
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XIV - é assegurado a todos o acesso à informa- b) o direito de fiscalização do aproveitamento
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá- econômico das obras que criarem ou de que partici-
rio ao exercício profissional; parem aos criadores, aos intérpretes e ás respectivas

XV - é livre a locomoção no território nacional em representações sindicais e associativas;
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; industriais privilégio temporário para sua utilização,

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, bem como proteção ás criações industriais, á proprie-
sem armas, em locais abertos ao público, indepen- dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
dentemente de autorização, desde que não frustrem signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
outra reunião anteriormente convocada para o mes- o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autori- XXX - é garantido o direito de herança;
dade competente; XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situ-

XVII - é plena a liberdade de associação para ados no País será regulada pela lei brasileira em bene-
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; trcio do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que

XVIII- a criação de associação e, na forma da lei, não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;
a de cooperativas independem de autorização, sendo XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a
vedada a interferência estatal em seu funcionamento; defesa do consumidor;

XIX - as associações só poderão ser compuIso- XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspen- públicos informações de seu interesse particular, ou
sas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
caso, o trânsito em julgado; prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva-

XX - ninguém poderá ser compelido a associ- das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à seguran-
ar-se ou a permanecer associado; ça da sociedade e do Estado;

XXI - as entidades associativas, quando ex- XXXIV - são a todos assegurados; independen-
pressamente autorizadas, têm legitimidade para re- temente do pagamento de taxas:
presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; a) o direito de petição aos Poderes Públicos em

XXII - é garantido o direito de propriedade; defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
XXIII - a propriedade atenderá a sua função 50- poder;

b) a obtenção de certidões em repartições pú
blica~, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Po
der Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exceção;

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri,
com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o de
fina, nem pena~em prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para bene
ficiar o réu;

XLI- a lei punirá qualquer discriminação atenta
tória dos direito~. e liberdades fundam~ntais;
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XLlI- a pr~tica.do racismo constitui crime inafi· LV - aos litigantes, em processo judicial ou ad-
ançável e imprescritfvel, sujeito à pena de reclusão, ministrativo, e aos acusados em geral são assegura-
nos termos da lei; - dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e

XLIII - a lei.considerará crimes inafiançáveis e recursos a ela inerentes;
insuscetíveis de ,graça ou anistia a prática da tortura, LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas
o tráfico ilícito de ~nt9rpecentes e drogas afins, o ter- obtidas por meios ilícitos;
rorismo e os def,ioioos como crimes hediondos, por LVII - ninguém será considerado culpado até o
eles respondend?,o~ mandan~~s, os executores e os trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
que, podendo eVlt~-I?s,.se ~mlt~rem:,. LVIII- o civilmente identificado não será subme-

XL~V - constituI crtme Inafl~n,çavel e,I,mpreScrttf- tido a identificação criminal, salvo nas hipóteses pre-
vel a açao de grupos.armados, CIVIS ou militares, con- vistas em lei'
tra a ordem constitucional e o Estado Democrático; LIX' , d 't'd - 'd 'd. " - sera a ml I a açao prtva a nos crtmes e

XLV - ntj!nhul')1a p~na p~ssara da pessoa do con- ação pública se esta não for intentada no razo le ai'
denado, podendo a obrtgaçao de reparar o dano e a '"", ~ , g,
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da LX - a lei ~o podera restrtnglr a ~u~II~ldade dos
lei estendidas aos' sucessores e contra eles executa- atos processuais quando a defesa da Intimidade ou o
d~s, até o limite do valor do patrimônio transferido; interesse social o exigirem;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena , LXI - ninguém se~á preso senão em flagrant~
e adotará, entre outras, as seguintes: delito,ou 'p?,r ?rdem escrtta e fundamentada de autort-

a) privação ou restrição da liberdade' dade JudlClarta competente, salvo nos casos de trans-

b) d d b
'. ' gressão militar ou crime propriamente militar, defini-

per a e ens, dos em lei;

c) multa; _" LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local
d) prestaçao social alternativa; onde se encontre serão comunicados imediatamente
e) suspensão ou interdição de direitos; ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa
XLVII - não haverá penas: por ele indicada;
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, LXIII- o preso será informado de seus direitos,

nos termos do art.84, XIX; entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe as-
b) de caráter perpétuo; segurada a assistência da família e de advogado;
c) de trabalhos forçados; LXIV - o preso tem direito à identificação dos
d) de banimento; responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
e) cruéis; policial;
XLVIII - a ~ena será cumprida em estabeleci- LXV - a'prisã~ i1e~~~ ~erá imediatamente relaxa-

mentos distintos, de acordo com a natureza do delito, da pela autortdade Judlclarta;
a idade e o sexo do apenado; LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à in- mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
tegridade física e moral; com ou sem fiança;

L - às presidiárias serão asseguradas condi- LXVII- não haverá prisão civil por dívida, salvo
ções para que possam permanecer com seus filhos a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
durante o período de amamentação; inescusável de obrigação alimentícia e a do depositá-

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o rio infiel;
naturalizado, em caso de crime comum, praticado an- LXVIII- conceder-se-á habeas corpus sempre
tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vi-
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na olência ou coação em sua liberdade de locomoção,
forma da lei; por ilegalidade ou abuso de poder;

L11 - não será concedida extradição de estran- LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
geiro por crime político ou de opinião; para proteger direito líquido e certo, não amparado

L111- ninguém será processado nem sentencia- por habeas corpus ou habeas data, quando o res-
do senão pela autoridade competente; ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for auto-

L1V - ninguém será privado da liberdade ou de ridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercí-
seus bens sem o devido processo legal; cio de atribuições do Poder Público;



Art. 420. A prova pericial consiste em exame,vis
toria ou avaliação.

Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quan-

I - a prova do fato não depender do conheci
mento técnico;

11 - for desnecessária em vista de outras provas
produzidas;

11I - a verificação for impraticável.
Art. 421. Ojuiz nomeará operito, fixando de ime

diato o prazo para a entrega do laudo.
*Artigo, csput, com redação dada pela Lei nl1 8.455, de 24

de agosto de 1992.

§ 19 Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco)
dias, contados da intimação do despacho de nomea
ção do perito:

I - indicar o assistente técnico;
11 - apresentar quesitos.
§ 2º Quando a natureza do fato o permitir, a perí

cia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do
perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de
instrução ejulgamento a respeito das coisas que hou
verem informalmente examinado ou avaliado.

*§ 211 com redação dada pela Lei n!l8.455, de 24 de agosto
de 1992.

Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o
encargo que lhe foi cometido, independentemente de
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são
de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou
suspeição.

*Artigo com redação dada pela Lei n!! 8.455, de 24 de
agosto de 1992.

CAPfTULOVI
Das Provas

Seção VII
Da Prova Pericial

Institui o Código de Processo Civil.

TfTULO VIII
Do Procedimento Ordinário

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

LEI N!!5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

do:
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LXX - O mandado de segurança coletivo pode ..
ser impetrado por:

a) partido político com representação no Con
gresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funciona
mento há pelo menos um ano, em defesa dos interes
ses de seus membros ou associados;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu-
cionais edas prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informa

ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governa
mentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi
nistrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise anular ato lesivo ao pa
trimônio público ou de entidade de que o Estado partí
cipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, sal
vo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamen-
te pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas cor

pus e habeas data, e, na forma da lei, os atos neces
sários ao exercício da cidadania.

*Regulamentado pela Lei nº9.265, de 12-2-1996.

§ 1ºAs normas definidoras dos direitos e garan
tias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regi
me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Bra
sil seja parte.



·Artigo com redação dada pela Lei nll 8.455,. de 24 de
agosto de 1992.

Art. 428. Quando a prova tiver de realizar-se por
carta, poderá proceder-se à nomeação de perito e in
dicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se
requisitar a perícia.

Art. 429. Para o desempenho de sua função, po
dem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de
todos os meios necessários, ouvindo testemunhas,
obtendo informações, solicitando' documentos que
estejam em poder de parte ou em repartições públi
cas, bem como instruir o laudo com plantas, dese
nhos, fotografias e outras quaisquer peças.

Arts. 430 e 431. (Revogados pela Lei nº 8.455,
de 24-8-1992).

Art. 425. Poderão as partes apresentar, durante
a diligência, quesitos suplementares. Da juntada dos
quesitos aos autos dará o escrivão ciência à parte
contrária.

Art. 426. Compete ao juiz:

I - indeferir quesitos impertinentes;

11- formular os que entender necessários ao es
clarecimento da causa.

Art. 427. O juiz poderá dispensar prova pericial
quando as partes, na inicial e na contestação, apre
sentarem sobre as questões de fato pareceres técni
cos ou documentos elucidativos que considerar sufí
cientes.

Art. 424. O ~erito pode ser substituído quando:

·Art. 424, caput, com redação dada pela Lei nl1 8.455, de
24 de agosto de 1992.,

1-carecer de conhecimento técnico ou cientrfico;

11- sem motivo legítimo, deixar de cumprir o en
cargo no prazo que lhe foi assinado.

·Inciso com redação dada pela Lei nll 8.455, de 24 de
agosto de 1992.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso li, o
juiz comunicará a ocorrência à corporação profissio
nal respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito,
fixada tendo em vista o valor da causa e o possível
prejuízo decorrente do atraso no processo.

·Parágrafo único com redação dada pela Lei n!! 8.455, de
24 de agosto de 1992.
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Art. 423. O perito pode escusar-se (art. 146), ou Art. 432. Se o perito, por motivo justificado, não
ser recusado por,impedimento ou suspeição (art. 138, puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz con-
111); ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impug- ceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, o seu pruden-
nação, o juiz nomeará novo perito. te arbítrio.

·Artigo com redação dada pela Lei nº 8.455, de 24 de Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.455,
agosto de 1992. de 24-8-1992).

Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartó
rio, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos vinte dias
antes da audiência de instrução e julgamento.

·Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 8.455, de 24
de agosto de 1992.

Parágrafo único. Os assistentes técnicos ofere
cerão seus pareceres no prazo comum de dez dias
após a apresentação do laudo, independentemente
de intimação.

·Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 8.455, de
24 de agosto de 1992.

Art. 434. Quando o exame tiver por objeto a au
tenticidade ou a falsidade de documento, ou for de na
tureza médico-legal, o perito será escolhido, de prefe
rência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficia
is especializados. O juiz autorizará a remessa dos au
tos, bem como do material sujeito a exame, ao diretor
do estabelecimento.

·Artigo, csput, com redação dada pela Lei nr! 8.952, de
13-12-1994.

Parágrafo único. Quando o exame tiver por
objeto a autenticidade da letra e firma, o perito poderá
requisitar, para efeito de comparação, documentos
existentes em repartições públicas; na falta destes,
poderá requerer ao juiz que a pessoa, a quem se atri
buir a autoria do documento, lance em folha de papel,
por cópia, ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins
de comparação.

Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do
perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que
mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulan
do desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.

Parágrafo único. O perito e o assistente técnico
só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a
que se refere este artigo, quando intimados 5 (cinco)
dias antes da audiência.

Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo perí
cial, podendo formar a sua convicção Gom outros ele
mentos ou fatos provados nos autos.

Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a
requerimento da parte, a realização de nova perícia,
quando a matéria não lhe parecer suficientemente es
clarecida.

Art. 438. A segunda perícia tem por objeto os
mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e desti-



- Lei penal no tempo
Art. 21! Ninguém pode ser punido por fato que lei

posterior deixa de considerar crime, cessando em vir
tude dela a execução e os efeitos penais da sentença
condenatória.

DECRETO-LEI NR 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940

C6dlgo Penal.

PARTE GERAL (ARTIGOS 1 A 120)

T[TULO I
Da Aplicação da Lei Penal (artigos 1 A 12)

•Artigo com redação determinada pela Lei nQ 7.209, de 11
dejulho de 1984.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer
modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anterio
res, ainda que decididos por sentença condenatória
transitada em julgado.

·Parágrafo com redação determinada pela Lei nQ 7.209, de
11 de julho de 1984.

PROJETO DE LEI NII3.079, DE 2000
(Do Sr. Almir Sã)

Dispõe sobre a concessão do segu
ro-desemprego aos assentados em ter..
ras da União, no perrodo de entressafra.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 2 Esta lei determina aconcessão do benefí

cio do seguro-desemprego ao assentado em terras
da União, durante a entressafra.

Art. 211 O assentado em terras da União, com ati
vidade em regime de economia familiar, fará jus ao be-
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na-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos netrcio do seguro-desemprego, novalor de um salário
resultados a que esta conduziu. mínimo mensal, durante o período de entressafra.

Art. 439. A segunda perícia rege-se pelas dispo- § 1º O benefício do seguro-desemprego a que
sições estabelecidas para a primeira. se refere esta lei será pago à conta do Fundo de

Parágrafo único. A segunda perícia não substitui Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela Lei nº
a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente ovalor 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
de uma e outra. § 22 O período de entressafrà será o definido
...................................................................,11.............. pelo calendário agrícola regionaL
........... Art. 3º A concessão do benefício somente será

feita até a data em que o assentado tiver emitido em
seu favor, pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, o título definitivo de domí
nio do seu lote.

Art. 4º Para se habilitar ao penefício, o assenta-
do em terras da União deverá comprovar:

I - não possuir título da terra;
11 - residência permanente no lote;
11I- tendo filho menor de catorze anos, matrícu

la dele em escola e freqüência às aulas respectivas;
IV - exames médicos da família, através de

atestados de postos de saúde ou hospitais públicos;
V - não ter fonte de renda exceto a obtida com a

produção do lote.
Art. 51! Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias

após a data de sua publicação.

Justificação
No contexto atual do processo de reforma agrá

ria em nosso Pais, ganham relevo as dificuldades por
que passam os assentados e suas famílias até obte
rem o título de domínio de seus lotes.

Tais dificuldades aumentam no período de en
tressafra quando o assentado fica à mingua de recur
sos com que prover o sustento de sua família.

O projeto de lei que ora apresentamos à elevada
consideração de nossos ilustres pares tem como ob
jetivo assegurar a esses trabalhadores ru rais, durante
o período que o calendário agrícola regional conside
ra como de entressafra, o benetrcio elo
seguro-desemprego, nos moldes daquele que a Lei
n1l8.287, de 1991 ,concede ao pescador artesanal du
rante o período de defeso.

Nos termos do projeto, o assentado só fará jus
ao benefício até que receba, do Incra, o já menciona
do título de domínio do seu lote.

Trata-se, é nossa convicção, de iniciativa de ele
vaddalcance social, motivo por que contamos com o
honroso apoio de nossos companheiros parlamenta
res no sentido de aprová-Ia.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Almir Sá.



PROJETO DE LEI N!! 3.080, DE 2000
(Do Sr. Serafim Venzon)

Altera a Lei n!! 6.932, de 7 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades
do médico residente e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Seguridade Social
e Famflia; de Educação, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q E acrescentado o parágrafo único ao art.

69 da Lei n9 6.932, de 7 de Julho de 1981, que fica
com a seguinte redação:

"Art. 6º Os programas de Residência Médica
credenciados na forma desta Lei conferirão títulos de
especialistas em favor dos médicos residentes neles
habilitados, os quais constituirão comprovar,te hábil
para fins legais junto ao sistema federal de ensino e
ao Conselho Federal de Medicina.

Parágrafo único. Os Utulos de especialista e os
direitos a eles relacionados serão prerrogativa exclu
siva dos médicos que tenham concluído, com aprove
itamento, a residência médica nos programas creden
ciados na forma desta Lei.U

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O controle social da formação do médico é, em
todos os países, questão prioritária para saúde púbH
ca, urna vez que a disponibilidade de profissionais bem
treinados é essencial para o bem-estar da população.

Um aspecto que porsua gravidade vem cha
mando a atenção, no Brasil, é o da concessão de títu
los de especialista.

Enquanto estão em funcionamento, em nosso
País, sistemas de avaliação dos cursos de graduação
em Medicina, não há o menor controle sobre ~ con
cessão dos diplomas de especialista.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA b) que se dedicou à atividade, em caráter inin-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO - terrupto, durante o perfodo transcorrido entre a parali-

CeDI sação anterior e aquela em curso;

.................................................................................... c) que a sua renda não é superior a
Cr$60.000,OO (sessenta mil cruzeiros) mensais, em
valores de dezembro de 1991, a serem atualizados
de acordo com a variação da TRE.

111 - comprovantes do pagamento da contribui
ção previdenciária.

LEI N!!7.998,.o~ 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Segu
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de. Amparo ao Trabalhador 
FAT, e dá outras Providências.

Art.1º Esta Lei regula o Programa do Segu
ro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso 11 do
art. 7, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constitui
ção Federal, bem como institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.

LEI Nl! 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a Concessão do Bene
fício de Seguro-Desemprego a Pescado
res Artesanais, durante os períodos de
Defeso.

Art 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, sem contratação de ter
ceiros, fará jus ao benefício de seguro desemprego,
no valor de um salário mínimo mensal, durante o pe
ríodo de proibição de atividade pesqueira para a pre
servação da espécie.

§ 1º O benetrcio do seguro-desemprego a que
se refere este artigo será pago á conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador- FAT, institufdo pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 2º O perfodo de proibição de atividade pes
queira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial. ou la
custre, a cuja captura o pescador se dedique.

Art.2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social:

1- Certidão do registro de pescador profissional
do Ibama emitida, no mínimo, há três anos da data da
publicação desta Lei;

11 - atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, ou do órgão do Ibama, com jurisdição
sobre a área onde atue o pescador artesanal, ou, em
último caso, declaração de dois pescadores profissio
nais idôneos, comprovando:

a) o exercício da profissão na forma do art. 1
'esta Lei;



o Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Compete à União Federal, por meio do res

pectivo órgão fundiário, identificar e demarcar as terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos, bem como outorgar os respectivos trtulos.

Parágrafo único. A competência estabelecida no
caput deste artigo não exclui a -dos estados.

Art. 2R O Poder Executivo-passará a incluir na
proposta orçamentária dotações destinadas à imple
mentação da atribuição estabelecida nesta lei.

Art. aR o Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir da sua
promulgação.

Art. 4REsta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Justificação

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias estabeleceu o principio que viabiliza
o resgate da imensa dívida do Brasil para com os des
cendentes de escravos, e o fez assegurando aos re
manescentes das comunidades dos quilombos a pro
priedade das terras que estejam ocupando.

lamentavelmente, desde a promulgação da Carta
diséute-se se o citâdo dispositivo é ou não auto-aplicável,
e pendente a dúvida atabalhoam-se os órgãos da União
e os estados que'disputam entre si a competência para a
imp14~mentação daquele prece~o ou, no mais das vezes,
suscitam verdadeiras argüições de incompetência, exa
tamente para fugir à responsabilidade.
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Esta lacuna é extremamente grave, pois o dlplo- Art. 7R A interrupção do Programa de Residên-
ma de especialista pressupõe o direito de executar di- cia Médica por parte do médico residente, seja qual
versas práticas, por vezes complexas, que podem co- for a causa, justificada ou não, não o exime da obriga-
locar em risco a vida do paciente. ção de, posteriormente, completar a carga horária to-

Assim, associações médicas, muitas vezes res- tal de atividade prevista para o aprendizado, a fim de
tritas a um município ou região S, até, congressos mé- obter o comprovante referido no' àrtigo anterior, res-
dicos de certas especialidades, estão se arvorando o peitadas as condições iniciais de;sua admissão.
direito de distribuir o título de especialista. • õ•••, .

Desta forma fica aviltada a especialização .
pós-graduada, concentrada, na tradição médica, na re- PROJETO DE LEI NII 3.Ó8~, DE 2000
sidência médica. Esta é a forma legrtima de se treinar (Do Sr. Paulo Mourão)
especialistas nos múltiplos subcampos da Medicina.

A Lei nRS.932, de 7 de Julho de 1981 estabelece Dlsp6e sobre a· competência para
que, em seu art. SR "os programas de Residência Mé- Identificar e demarcar 'ai terras ocupadas
dica credenciados na forma desta Lei conferirão trtu- por remanescentes - das comunidades
los de especialista em favor dos médicos residentes dos quilombos, paraoútorgar os respee-
nele habilitados " tlvos Utulos, e dá outras providências.

A redação desta lei, em vigor, é ambrgua pois (Às Comissões de Agricultura e Políti-
deixa aberta a possibilidade de que o título de especi- ca Rural; de Finanças e Tributação (art. 54);
alista seja conseguido de outras formas, sem a ne- e de Constituição e Justiça e de Redação
cessidade dos anos de treinamento que caracterizam (art. 54) - art. 24,11.) .
a residência médica.

Ficam, assim, prejudicados os estabelecimen
tos de saúde, que contratam supostos especialistas,
acreditando tratar-se de pessoas qualificadas e, prin
cipalmente, os pacientes que ficam sujeitos a médi
cos desqualificados para a atividade que exercem.

A proposição, ora apresentada, acaba com a
ambigüidade no texto da lei, reservando o diploma de
especialista, efetivamente, para os que tenham sido
treinados como especialistas, isto é, que tenham sido
habilitados como médicos residentes.

É portanto em defesa da saúde da população
brasileira e da dignidade da profissão de médico, que
tive a honra de seguir, que apresento este projeto de
lei à consideração de meus pares.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Serafim Venzon.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATiVOS

CeDI

LEI NII6.932, DE 7 DE JULHO DE 1981
Dispõe sobre as atividades do Médi

co Residente, 'e dá outras providêric.ias.

Art. SR Os Programas de Residência Médicacre
denciados na forma desta Lei conferirão trtulos de es
pecialistas em favor dos médicos residentes neles ha
bilitados, os quais constituirão comprovante: hábil
para fins legais junto ao Sistema Federal de Ensino e
ao Conselho Federal de Medicina.



PROJETO DE LEI NR 3.082, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

PORTARIA Ne 307, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1995

oPresidente do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária -INeRA, no uso das atribuições que
lhe confere os incisos" e IV do art, 20 da ,Estrutura Re
gimental da Autarquia aprovado pelo Decreto no 966,
de 27 de outubro de 1993;

Considerando que as comunidades remanes
centes de quilombos acham-se sob a Proteção do Po
der Público, por força do art.. 68 do Ato das Disposi-
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Sabe-se que há na Casa proposições que visam ções Constitucionais Transitórias, da constituição Fe-
regulamentar mais extensamente a matéria. Contudo, deral, que determina aos remanescentes das comuni-
o seu nó górdio reside, exatamente, na ausência de dades dos quilombos que estejam ocupando suas ter-
uma competência explrcita, e é o que se alveja no pre- ras o reconhecimento da propriedade definitiva, com a
sente projeto de lei que, por isso, não se deve confun- conseqüente emissão dos Ululos respectivos;

dir com aqueles. Considerando que cabe ao Incra a administra-
o próprio órgão fundiário federal, no caso o Incra, ção das terras'públicas desapropriadas por interesse

já tomou a si, em parte; esta função, através da Portaria social, discriminadas e arrecadas em nome da União
IncralP/n!! 305, de 22-de novembro de 1995. Trata-se, Federal, bem como a regularização das ocupações
pois, de lhe assinalar por inteiro a implementação do nelas havidas na for"t:la da Lei;
mister, ~spanca~do dúvidas e fixando responsabilida: Considerando que as ações de Reforma Agrária
des. Serl? demaiS ~ue_no ano e~ que se co~p~eta 05- _ conduzidas pelo Estado visam a promoção plena do
ce~enáno do ~rasll nao se conslg~ ~equ,er Indl~r ~~e- - homem, preservando seus valores sociais e culturais,
ó!gao é o encarregado de to,:"~r direito VNO o pn,nclplo integrando-o ás peculiaridades de cada região, propi-
tão bem le~b~do pelo ~nstitulnte ~e 1988. Por esta e ciando uma relação racional e equilibrada nas suas
outras razoes que haverao de enriquecer a presente interações com o meio-ambiente resolve:
Justificação, peço e espero o apoio dos Nobres Pares. I D' ' 'd d

- . O - etermmar que as comum a es remanes-
Sala das Se~soes, 23 de maio de 2000. - epu- centes de quilombos, como tais caracterizadas, inser-

tado Paulo Mour~o tas em áreas públicas federais, arrecadas ou obtidas
LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA por processo de desapropriação, sob a jurisdição do

COORDENAÇAO QE ESTUDOS LEGISLATIVOS - INCRA, tenham suas áreas medidas e demarcadas,
CeDI bem como tituladas, mediante a concessão de Titulo

"ONSTITUIÇÃO de Reconhecimento, com cláusula "pra indiviso", na
" DA forma do que sugere o art.. 68 do Ato das Disposições

REPÚBLICA ·FEDERATIVA DO BRASIL Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;
1988 11- Facultar a criação do Projeto ~special Qui-

lombola , em áreas públicas federais, arrecadadas ou
obtidas por processo de desapropriação para atender
aos casos de comunidades remanescentes de qui
lombos com Títulos de Reconhecimento expedidos
pelo Incra;

111- Recomendar que os Projetos Especiais se
jam estruturados de modo a não transigir em relação
ao status que" das Comunidades beneficiárias, em
respeito ás condições suscitadas pelo art. 68 do
ADCT, e artigos 215 e 216 da Constituição Federal;

IV - Determinar a Diretoria de Assentamento
que defina instruções nominativas, mecanismos e
meios indispensáveis á criação e implementação dos
Projetos Especiais Qui/ombolas, de modo a assegu
rar a consecução dos fins por estes almejados;

V - Incumbir a Diretoria de Assentamento de
adotar as providencias objetivando orçamentar, provi
sionar e controlar os recursos destinados ao atendi
mento dos Projetos Especiais Quilombolas;

VI - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Franc,sco Graziano Neto

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o
Estado emitir-lhes os Utulos respectivos.



PROJETO DE LEI N!! 3.083, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Dispõe sobre o florestamento das
faixas de domínio das rodovias federais.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.712,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a outor

gar a particular as áreas de domínio da União que
margeiam as rodovias federais, para o plantio de es
pécies arbustivas e arbóreas, mediante contrato de
concessão de uso, a título gratuito.

Parágrafo único. Dar-se-á preferência para a ou
torga das áreas de que trata esta lei aos proprietários
de glebas a elas contrnuas.
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Dispõe sobre a veiculação de infor- favoráveis de clima e do caráter hospitaleiro de seu
mações turísticas em material didáti- povo. Cumpre, porém, implementar as condições ne-
co-escolar e dá outras providências. cessárias para que o País ingresse, efetivamente, no

(Às Comissões de Economia, Indústria restrito grupo das potências turísticas. Trata-se de
e Comércio; e de Constituição e Justiça e providências tais como a implantação de moderna in-
de Redação (art. 54) - art. 24,11.) fra-estrutura de telecomunicações e transportes, a

O Congresso nacional decreta: oferta de serviços públicos de quali?~de no ca~~o da
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a veiculação de in- s:gurança ~ d? ~aneamento ~ a, ~flclente ~d":,n~stra-

formações turísticas em material didático-escolar. çao ?O patnmomo cultural, hlstonco, arqUltetomco e

A 20 O f b . t d t' I I f' ambientaI.rt. - s a ncan es e ma ena esco ar Icam •
obrigados a publicar na capa, contracapa ou página Nao,s~ pode esquecer, n~ entanto, que todo
diferenciada de cadernos escolares informações so- cent~o tunstlco d~ renome ~u~dlal !i~s~~ta-se sobre
bre locais de interesse turfstico no Brasil. os pilares do tunsmo domestIco, E Inutlf pretender

§ 1º As informações relativas a cada local turísti- atrair visitantes. estrangeiros:. se não se tiver previa-
,. . . mente convencido a populaçao local das vantagens e

c~, as ~ualsdse trefer~ o caput, Incluem os seguintes dos prazeres da atividade turística. Deve-se, antes de
e emen os, e.n re.ou ros: ,. mais nada, portanto, despertar os brasileiros para a

I - Locahza~ao geograflca; necessidade da valorização de nosso imenso acervo
11 - Fotografias; turístico.
111- Resumo das a~ernativas de lazer disponíveis; Assim, nossa proposta busca contribuir para a
IV - Aspectos culturais e ambientais; e consecução destes objetivos. Cremos que a divul-
V - Número do telefone do órgão oficial de turis- gação de nossas riquezas naturais e culturais por

mo do Estado onde estiver situado o respectivo local meio dos cadernos escolares atenderá a dois pro-
turístico. pósitos igualmente relevantes. De um lado, permiti-

§ 2º Os fabricantes deverão observar um limite rá que os atrativos turísticos do Brasil passem a ser
máximo, a ser definido pelo regulamento desta lei, conhecidos e admirados portodos os cidadãos des-
para o número de cadernos escolares que conterão de a sua infância. De outra parte, evitará a prolifera-
informações sobre um mesmo local turístico. ção de imagens de cunho erótico e comercial no

Art. 3º Concede-se aos fabricantes de material material didático-escolar, prática deletéria que tan-
didático-escolar o prazo de 270 (duzentos e setenta) tos prejuízos tem trazido para a formação moral de
dias, a contar da data da publicação desta lei, para a nossas crianças.
adaptação de seu processo produtivo às exigências Por estes motivos, contamos com o apoio de
nela contidas. nossos Pares para a aprovação desta nossa iniciativa.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu-
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de tado Ronaldo Vasconcelos
sua publicação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Neste final de século XX, o turismo desponta
como uma das molas-mestras a economia mundial. O
faturamento global deste ramo de atividades já supe
ra o de indústrias tradicionais, como a automobilísti
ca, sendo um dos maiores empregadores da atualida
de. Pela sua importância econômica e social, o de
senvolvimento do setor turfstico tem sido guindado ao
topo das prioridades de grande parte dos governos
do Primeiro Mundo.

O Brasil é dos países que mais benefícios tem a
esperar de uma plena expansão das atividades turís
ticas, mercê de suas belezas naturais, das condições



Justificação

O Brasil conta hoje com mais de cinqüenta mil
quilômetros de rodovias federais. Como pode ser
constatado por qualquer viajante, as áreas desti
nadas às estradas não se limitam àquelas neces
sárias à construção da pista de rolamento e aos
acostamentos. Para assegurar condições adequa
das de segurança e conservação, as chamadas fa
ixas de domínio das rodovias variam de um mínimo
de trinta até cem metros de largura, dependendo
da classe da rodovia. Descontadas as áreas destí
nadas à pista de rolamento, aos acostamentos, à
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Art. 2º O Órgão executivo rodoviário da União sinalização e drenagem, aos canteiros centrais
estabelecerá, para cada classe de rodovia, a distân- nos casos de pistas duplas com duas mãos e aos
cia mínima da borda externa do acostamento para o aceiros de proteção, a área livre da faixa de domí-
plantio de arbustos e árvores, as espécies que pode- nio, que pode ser utilizada para o plantio de gramí-
rão ser plantadas e outras normas técnicas que ga- neas, arbustos e árvores varia de pouco mais de
rantam a segurança das rodovias. quinze metros até quase setenta metros. Uma fai-

Parágrafo único. No plantio de que trata esta lei de- xa de domínio típica oferece uma área livre de cer-
verão ser utilizadas, preferencialmente, espécies nativas. ca de 20 metros. Basta uma simples multiplicação

Art. 3º É o concessionário obrigado a proceder, para constatarmos que o País dispõe de dezenas
às suas expensas e segundo normas expedidas pelo de milhares de hectare que poderiam receber um
órgão executivo rodoviário da União, à conservação tratamento muito melhor do que aquele que rece-
das áreas que lhe forem outorgadas. bem hoje.

Art. 4º É proibida a construção ou edificação de As estradas brasileiras sempre foram constru-
qualquer tipo nas áreas outorgadas. ídas sem qualquer preocupação de ordem ambien-

Art. 5º O órgão executivo rodoviário da tal, situação esta que, felizmente, vem mudando
União, atendendo a critérios de conveniência e gradativamente. Apesar dessas mudanças, porém,
segurança públicas, poderá especificar, nos con- as margens das rodovias permanecem, em regra,
tratos de concessão de uso, as áreas das faixas sem um tratamento paisagístico adequado. Multipli-
de domínio em que o plantio de que trata esta lei. cam-se os cortes, aterros, encostas e caixas de em-
será proibido. préstimo, quase sempre desprovidas de vegetação

Art. 6º É assegurado ao órgão executivo rodo- adequada.
viário da União, em situações que possam compro- O plantio de árvores e arbustos nas faixas de
meter o uso seguro das rodovias, o direito de usar a domínio das rodovias proporcionaria vários benefí-
área outorgada para trabalhos de manutenção e recu- cios ambientais, como o controle dos processos
peração das estradas, sem aviso prévio. erosivos e a melhoria das qualidades estéticas da

Art. 7º Na hipótese de haver a necessidade da paisagem. Se bem concebidos, poderiam desem-
retomada das áreas outorgadas para a execução de penhar um papel importante na conservação de
obras rodoviárias, as benfeitorias ali realizadas serão espécies florestais nativas, como abrigo para es-
indenizadas. pécies da fauna silvestre - em especial daquelas

Art. 8º O órgão executivo rodoviário da União que são predadoras das pragas agrícolas - como
poderá assinar convênio com o Governo dos Estados quebravento para as culturas agrícolas, e até mes-
em que se localizam os trechos das rodovias federais, mo como corredores ecológicos, auxiliando na mo-
transferindo a competência fixada na presente lei bilidade e sobrevivência dos animais nativos. Outro
para a respectiva Unidade Federativa. efeito positivo seria a remoção do dióxido de carbo-

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta lei no ~a atmosfera, um dos gases responsáveis pelo
no prazo de cento e oitenta dias a contar da data da efeito-estufa.
sua publicação. Aos benefícios ecológicos devemos acrescen-

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua tar os benefícios econômicos advindos da explora-
publicação. ção dos plantios florestais. A disponibilização das

áreas de domínio para o reflorestamento com finali M

dades comerciais poderia oferecer, especialmente
aos produtores rurais, uma nova e significativa fonte
de renda.

Com essa preocupação em mente, estamos
apresentando o presente projeto de lei, autorizando
o Poder Executivo a outorgar a particular as áreas
de domínio da União que margeiam as rodovias fe
derais, para o plantio de espécies arbustivas e arbó
reas, mediante contrato de concessão de uso, a tí
tulo gratuito. Dá-se preferência para a outorga das
citadas áreas aos proprietários de glebas a elas
contíguas.



Justificação

Visa o presente projeto de lei inibir os sucessi
vos roubos de carga que se tronaram comuns em
nossas rodovias e cidades, em especial quando a
carga é de medicamentos.

A identificação exigida tornará quase inexeqüí
vel a colocação do produto no mercado evitando os
gastos excessivos com segurança e tornando os pro
dutos mais baratos, pois até mesmo as seguradoras
sobretaxam o seguro ao transporte de medicamentos
em função do alto risco.

Pelo alcance social da presente iniciativa, peço
o apoio dos nobres pares do Congresso Nacional
para a rápida aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, (PL - SP)

PROJETO DE LEI N2 3.085, DE 2000
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Acrescenta artigo à Lei n2 9.472, de
6 de julho de 1997, que obriga as presta
doras de serviço de telefonia fixa a insta
lar tarifador de chamadas junto ao apare
lho telefônico do assinante.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.75S,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Este projeto de lei acrescenta o artigel

10S-A à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obri
gando as prestadoras do serviço de telefonia fixa a
instalar tarifador de chamadas junto ao aparelho dos
assinantes.

Art. 22 Acrescenta-se à Lei nº 9.472, de 16 d'i!
julho de 1997 o artigo 1OS-A, com a seguinte reda
ção:

"Art. 10S-A. Os assinantes do serviço
telefônico fixo comutado terão direito à ins
talação junto aos seus aparelhos, de medi
dor de tarifação com o funcionamento sin
cronizado com o existente nas centrais da
prestadora do serviço."

Art. 3º A Agência Nacional de Telecomunica
ções - ANATEL, em função das dificuldades técni
cas para a aplicação do previsto nesta Lei, estabe
lecerá os prazos dentro dos quais as prestadoras
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É preciso reconhecer que o Poder Público, Art. 2º O descumprimento desta lei sujeitará o
sem o apoio da sociedade, não reunirá as condi- responsável ao pagamento de multa de três a dez ve-
ções e os meios necessários para promover a re- zes o valor do lote.
composição paisagística das dezenas de quilôme- Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
tros de rodovias federais. O particular, no seu inte- blicação.
resse e no de toda a sociedade, tem um papel fun
damentai a exercer nesse processo.

Não se pode esquecer, todavia, que as áreas de
domínio são essenciais para o uso seguro e a conser
vação das rodovia. Em sendo assim, introduzimos
no nosso Projeto as regras necessárias para salva
guardar a competente e eficaz atuação, nesse as
pecto, do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER. Nesse sentido, caberá ao DNER
estabelecer, para cada classe de rodovia, a distância
mínima da borda externa do acostamento para o
plantio de arbustos e árvores, as espécies que pode
rão ser plantadas, as áreas que deverão permanecer
livres e outras normas técnicas que garantam a se
gurança das rodovias.

Convencidos da oportunidade e alcance ambi
entai, social e econômico das medidas propostas,
contamos com o apoio dos nossos Pares nesta Casa
para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues.

PROJETO DE LEI N2 3.084, DE 2000
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Torna obrigatória a impressão ou o
carimbo na embalagem dos medicamen
tos do nome ou código do distribuidor e
do estabelecimento de venda.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.39S,
de 1995.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a inclusão pelo fabricante

de medicamentos nas embalagens e rótulos nos fras
cos dos seus produtos do nome ou código do compra
dor do lote.

§ 1º A exigência do caput poderá ser cumpri
da por qualquer método indelével de identificação
existente ou que venha a ser criado que permita
identificação do comprador do lote de medica
mentos.

.§ 2º Em caso de revenda, obriga-se igualmente
a empresa responsável a identificar o segundo com
prador sem rasurar, ocultar ou substituir a identifica
ção anteriormente feita.
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do serviço de telefonia convencional deverão to
mar o medidor de tarifação disponível aos seus as
sinantes.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Após a privatização das telecomunicações
brasileiras, os assinantes do serviço telefônico, em
virtude do grande número de irregularidades ocorri
das, perderam a' confÍança nos sistema de tarifa
ção.

Ante as reclamações, as prestadoras de ser
viço de telefonia têm se limitado a dizer que tal li
gação foi efeti\(amente realizada ou que os pulsos
tarifados se referem a ligações efetivamente ocor
ridas.

O único meio que vislumbramos para porfim a
este estado de coisa é obrigar as companhias tele
fônicas a instalar, junto ao aparelho do assinante,
um medidor de tarifação, que funcione sincronizado
ao existente na respectiva central telefônica. Desta
forma, o consumidor poderá acompanhar o seu
consumo ligação por ligação, passando a ter certe
za completa a respeito do que deve efetivamente
pagar.

Quando as centrais telefônicas não forem digita
is, a implantação da sistemática preconizada pode
ser algo mais difícil. Por este motivo, introduzimos, em
nosso projeto, dispositivo remetendo o assunto à re
gulamentação da Anatel, que fixará prazos e procedi
mentos específicos para estes casos e para outras di
ficuldades técnicas.

Assim sendo, esperamos contar com o apoio de
todos os ilustres parlamentares para a aprovação do
nosso projeto.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Roberto Pessoa

LEI N!!9.472, DE 16 DE JULHe DE 1997

Dispõe sobre a Organização dos
Serviços de Telecomunicações, a Cria
ção e ,Funcionamento de um Órgão Re
gulador e outros aspectos institucionais,
nos termos da emenda Constitucional
nº 8, de 1995.

LIVRO 111
Da Organização dos Serviços de

Telecomunicações

TíTULO 11
Dos Serviços Prestados em Regime Público

CAPíTULO 11
Da Concessão

SEÇÃO IV
Das Tarifas

ART. 108. Os mecanismos para reajuste e revisão
das tarifas serão previstos nos contratos de conces~o,

observando-se, no que couber, a legislação especifiCa.

§ 1ºA redução ou o desconto de tarifas não en~

sejará revisão tarifária.

§ 2º Serão compartilhados com os usuários, nos
termos regulados pela Agência, os ganhos econômi~

cos decorrentes da modernização, expansão ou raci
onalização dos serviços, bem como de novas receitas
alternativas.

§ 3º Serão transferidos integralmente aos usuá
rios os ganhos econômicos que não decorram direta
mente da eficiência empresarial, em casos como os
de diminuição de tributos ou encargos legais e de no
vas regras sobre os serviços.

§ 4º A oneração causada por novas regras so
bre os serviços, pela álea econômica extraordinária,
bem como pelo aumento dos encargos legais ou tri
butos, salvo o imposto sobre a renda, implicará a revi
são do contrato.

Art. 109. A Agência estabelecerá:

I - os mecanismos para acompanhamento das
tarifas praticadas pela concessionária, inclusive a an
tecedência a ser observada na comunicação de suas
alterações;

" - os casos de serviço gratuito, como os de
emergência;

111 - os mecanismos para garantir a publicidade
das tarifas.

PROJETO DE LEI Nº 3.086, DE 2000
(Do Sr. José Lourenço)

Altera a redação do § 4º do art. 39 da
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Economia,
Indústria e Comércio; de Finanças e Tributa-



CONSTITUiÇÃO
DA '

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1983

"Art.3º .

§ 4!! A inscrição no Simples dispensa
a pessoa jurídica do pagamento das con
tribuições destinadas ao Sesc, Sesi, Se
nai, ISenac, Sebrae e seus congêneres,
bem como das relativas ao salá
rio-educação"

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua pu
blicação.
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çao; e de Constituição e Justiça e de Reda- intocáveis em suas contribuições sindicais, o que fere
ção (art. 54) - art. 24, 11.) o principio de isonomia.

O Congresso Nacional decreta: A Instrução Normativa, assim, extrapola seus
Art. 1º O § 4º, art. 3º, da lei nº 9.317, de 5 de de- pr~p~ios limites, caben~o ~o~ legislador estabelec~r,

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re- obJetivamente, as con~r1bUlçoes que pretendeu dls-
dação: pensar, como faz o proJeto. .

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado José Lourenço

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDi

Justificação

O projeto altera o texto do § 4!! do art. 3º da lei
nº 9.317/96, cuja imprecisão deu margem a uma
interpretação equivocada e extensiva pelo Execu
tivo, com prejuízos para as entidades sindicais pa
tronais. Diz o dispositivo que a "inscrição no Sim
ples dispensa a pessoa jurídica do pagamento das
demais contribuições instituidas pela União". Com
base nele, a Secretaria da Receita Federal expe
diu a Instrução Normativa nº9, de 10-2-99, dispen
sando o pagamento, também, da contribuição sin
dical patronal, essencial à sobrevivência das enti
dades sindicais empregadoras.

A isenção decretada pela Receita Federal é
inadmissível sob todos os aspectos. Especialmente
por faltar legitimidade àquele órgão para conce
dê-Ia, visto estar a contribuição inserida no âmbito
da atuação do Ministério do Trabalho e Emprego,
que é quem fiscaliza seu recolhimento e detém par
cela (20%) da arrecadação. Além disso, a medida
implica clara interferência do Estado na organiza
ção sindical, o que a Constituição repele (art. 8º).
Mais: por se tratar de um tributo, somente a lei po
deria dispensar seu pagamento, já que só por lei
pode ser criado.

Por outro lado, como sabido e ressabido, 90%
(noventa por cento) das empresas são constituí
das de microempresas e empresas de pe.queno
porte, donde se conclui Que as Entidades Sindicais
não poderão assistí-Iás por falta de recursos para
essa assistência constitucional (art. 8º, inc. VI,
C~. .

Finalmente, e é também muito importante, as
categorias profissionais (de empregados) continuam

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a interfe
rência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que sera' definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um município;

11I - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi
ve em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema con
federativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em
lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;



CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF NlI 9, DE 10 DE
FEVEREIRO DE 1999

Dispõe Sobre o Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribui
ções das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte - Simples e dá Outras
Providências.

O Secretário da Receita Federal, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto na lei
nQ 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores, resolve:

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe Sobre o Regime Tributário
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, Institui o Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples e
dá Outras Providências.

CAP(TUlO 111
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições - Simples (Artigos 3 A 7)
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VII - O aposentado filiado tem direito a votar e ou contribuições, devidos na qualidade de contri-
ser votado nas organizações sindicais; buinte ou responsável, em relação aos quais será
.................................................................................... observada a legislação aplicável ás demais pessoas

jurídicas:
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Cám

bio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi
liários - IOF;

b) Imposto sobre Importação de Produtos
Estrangeiros -11;

c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de
Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE;

d) Imposto de Renda, relativo aos pagamen
tos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica e aos
rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em apli
cações de renda fixa ou variável, bem assim relativo
aos ganhos de capital obtidos na alienação de ati
vos;

e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
-ITR;

f) Contribuição Provisória sobre a Movimenta
ção Financeira - CPMF,

g) Contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;

h) Contribuição para a Seguridade Social, relati
va ao empregado.

§ 3º A incidência do imposto de renda na fonte
relativa aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações de renda fixa ou variável e aos ganhos
de capital, na hipótese da alínea d do parágrafo ante
rior, será definitiva.

§ 4º A inscrição no Simples dispensa a pessoa
jurídica do pagamento das demais contribuições insti
tuidas pela União.

SEÇÃO I
Da Definição e da Abrangência (artigos 3 e 4)

Art. 39 A pessoa jurídica enquadrada na condi
ção de microempresa e de empresa de pequeno por
te, na forma do art. 20, poderá optar pela inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de impostos e Con
tribuições das Microempresas e Empresas de Peque
no Porte - SIMPLES.

§ 1ºA inscrição no Simples implica pagamento
mensal unificado dos seguintes impostos e contribui
ções:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
IRPJ;

b) Contribuição para os Programas de integra
ção Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor
Público - PIS/PASEP;

c) Contribuição Social sobre o lucro liquido 
CSLl;

d) Contribuição para Financiamento da Seguri
dade Social- COFINS;

e) Imposto sobre Produtos Iridustrializados -
IPI;

..., .

f) Contribuíções para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da
Lei n2 8.212, de 24dejulho de 1991, o art. 25 da lei nll

8.870, de 15 de abril de 1994, e a lei Complementar
nll 84, de 18 de janeiro de 1996.

*A/rnea f com redação dada peta Lei níl 9.528, de
10-12-1997.

, § 2º O pagamento na forma do parágrafo ante
rior não exclui a incidência dos seguintes impostos



PROJETO DE LEI NR 3.088, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço) ,

Institui o dia 25 de outubro como
"Dia Nacional da Saúde Bucal" e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Educação, Cultura e Desportoj eJustificação

CAPfTULO 11
Da microempresa e da empresa
de pequeno porte da definição

Art. 22 Para os fins do disposto nesta Instrução
Normativa, considera-se:

I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta igualou in
ferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi
ca que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru
ta superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igualou inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e du
zentos mil reais).

§ 12 No caso de início de atividades no pró
prio ano-calendário, os limites de que tratam os in
cisos I e 11 deste artigo serão proporcionais ao nú
mero de meses em que a pessoa jurídica houver
exercido atividade, desconsideradas as frações de
meses.
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Art. 12 Esta Instrução Normativa regulamenta A instituição de datas Comemorativas consti-
o tratamento diferenciado, simplificado e favoreci- tui um excelente instrumento de afirmação da
do, aplicável às microempresas e ás empresas de identidade cultural de uma nação. Ainda mais,
pequeno porte, relativo aos impostos e às contri- quando o objeto dessa efeméride se assenta no
buições que menciona, nos termos da Lei n2 9.317, conhecimento e na valorização do Patrimônio His-
de 5 de dezembro de 1996, e alterações posterio- tórico-Cultural.
res. Neste sentido, a presente proposição legislativa

objetiva instituir, no calendário nacional, a data de 17
de setembro como "Dia do Património Cultural do
Mercosul".

Em outubro de 1995, os países que compõem
o Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
- reunidos em Montividéu, acataram sugestão do
representante do Uruguai, José Luis Lívin, para a
criação de uma data unificada para o Dia do Patri
mônio Cultural, a ser celebrada, anualmente, em 17
de setembro. Finalmente, no Encontro de Ministros
da Cultura do Mercosul, realizado em Canelas 
RS, em 1996, a proposta foi aprovada, com a finali
dade de conscientizar as populações desses paí
ses sobre a importância e a necessidade da valori
zação e preservação do Patrimônio Cultural, nas
suas múltiplas dimensões.

Desde então o Governo Brasileiro, através do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), do Ministério da Cultura (MinC), vem come
morando essa data e elegeu, conjuntamente com os
países do Mercosul, as famosas ruínas das Missões
Jesuíticas Guarani", como símbolo dessa data por se
constituírem em Patrimônio Cultural da Humanidade
e se localizarem nos territórios do Brasil, Argentina e
Paraguai.

Como atual Presidente do Parcum, Conside
ramos que o debate do Mercosui tem privilegiado a
discussão em torno do eixo econômico-comercial.
Esquecem-se as inúmeras possibilidades de se
criar uma efetiva integração entre os paises do
cone sul e a necessid.ade de se manter maiores e
efetivos intercâmbios educacionais e culturais. O
presente projeto de lei vai nessa direção, pelo que
solicito dos meus ilustres Pares a aprovação da
matéria.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tada Marisa Serrano

PROJETO DE LEI Nl!3.087, DE 2000
(Da Sra. Marisa Serrano)

Institui o dia 17 de setembro como
"Dia do Patrimônio Cultural do Merco
sul", e dá outras providências.

(Ás Comissões De Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o dia 17 de setembro como

"Dia do Patrimônio Cultural do Mercosul".
Art. 2!! A Coordenação das atividades, no Bra

sil, relacionadas às comemorações ficará a cargo
dos Ministérios da Cultura e das Relações Exterio
res.

Art. 32 É a Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos - ECT autorizada a emitir selo comemorativo
em alusão à efeméride.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



PROJETO DE LEI Nº 3.090, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Exclui a incidência do IPI sobre o
preparo imediato de tintas coloridas.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, lI.}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta novo inciso ao parágrafo úni

co do art. 3º da Lei nº 4.502 de 30 de novembro de
1964, com a seguinte redação:

Art. 3º ..

Parágrafo único. As misturas de tintas entre
si, ou com concentrados de pigmentos, sob enco
menda do consumidor ou usuário, realizada em es
tabelecimentos varejistas não pertencente ao fabri
cante das tintas, efetuada por máquina automática
ou manual.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Foi amplamente divulgada nos meios de televi
são no país uma nova modalidade de venda direta de
tintas ao consumidor em lojas especializadas e esta
belecimentos similares.

O processo consiste no preparo imediato de tin
tas coloridas efetuados por máquinas.

O projeto ora apresentado visa inserir na lista
dos casos de exclusão de incidência do IPI a mistu
ra de tintas acima descrita, porque embora seja evi
dente que a simples mistura de tintas não caracteri
za uma industnalização, resta claro que a legisla
ção do IPI- Lei nº 4.502/64 e Decreto nº 87.981/82
- se encontra defasada quanto a nova realidade in
dustrial, desconhecendo as possibilidades abertas
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de Constituição e Justiça e de Redação (art. Destarte, promover ações de amplo espectro,
54) - art. 24, 11.) com participação efetiva do Ministérío da Saúde e

outras entidades ligadas à saúde bucal, como a
Associação Brasileira de Odontologia e os Conse
lhos Federal e Estaduais de Odontologia, terá um
grande impacto para minimizar os efeitos devasta
dores causados por uma má conservação da denti
ção de nossa população, príncipalmente a mais
carente.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Ricar
do Ferraço, Deputado Federal

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia vinte e cinco de outu

bro como Dia Nacional da Saúde Bucal".
Art. 2º Na data especificada no artigo anteríor, o

Ministério da Saude promovera amplas ações de pre
venção e recuperação odontológica, em todo o terri
tório nacional.

Art. 3º Os recursos financeiros e orçamen
tárfos para implementação das ações descrítas
no artigo anterior, deverão constar, anualmente,
do programação orçamentária do Ministérfo da
Saúde.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A saúde bucal é hoje um importante segmento
para a prevenção de muitas doenças. A população de
baixa renda, principalmente, que não tem acesso ao
tratamento odontológico particular, sofre uma enorme
carência neste segmento.

O tema tem uma importância muito grande,
pois a saúde bucal está diretamente relacionada
com a saúde do indivfduo de um modo geral. Como
principal porta de entrada para o organismo do ser
humano, a dentição bem tratada evita, sobremanei
ra, o aparecimento de outras doenças, inclusive
cardiovasculares.

Estudos da Associação Brasileira de Odontolo
gia de Promoção de Saúde - ABOPREV, publicado
em um congresso ocorrido no último ano, na cidade
de VitórialES, afirma que petiondontite pode influen
ciar o desenvolvimento ou o aparecimento de doen
ças cardiovasculares, uma vez que as bactérias pre
sentes na região bucal mal-tratada, podem entrar na
circulação sangüínea, causando uma resposta infla
matória.

Outro dado importante, é que a doença perio
dontal de mulheres grávidas desempenha ainda pa
pei fundamental no nascimento de bebês de baixo
peso, e esse mecanismo é descrito na literatura como
uma seqüência de desencadeamento de fato
res-chaves, onde pode influenciar no Jrquido amnióti
co, que envolve o bebê, e causar, -inclusive, nasci
mentos prematuros.

A prevenção da doença bucal provoca, em con
sequência, a saúde geral, e deve ser estimulada pelo
Poder Público, promovendo a saúde integral, intera
gindo.de forma multiprofissional.



TrTULO XI
Das Disposições Gerais e Finais

PROJETO DE LEI N2 3.091, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica o art. 895 do Decrelo-Lel
n2 5.452, de 12 de maio de 1943, CLT.

{Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

DECRETO Nl!2.637. DE 25 DE JUNHO DE 1998

Regulamenta a cobranla do imposto
sobre produtos industrializados -IPI.

DECRETO Nl! 87.981, DE 23 DE DEZEMBRO DE
1982

(Revogado pelo Decreto n9 2.637 de 25-6-1998)

Aprova o Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados. -

o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição.
decreta:

Art. 1º É aprovado o Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados que com este bai
xa.

Art. 22 Este Decreto entrará em vigor a partir de
1º de janeiro de 1983. revogados o Decreto nº
83.263. de 9 de março de 1979, e demais disposições
em contrário.

Brasília, 23 de dezembro de 1982; 161 º da Inde
pendência e 949 da República. - João Figueiredo,
Ernane Galvêas.

Art. 493. Ficam revogados os Decretos nºs 87.981
de dezembro de 1982 (Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados); 89.247. de 27 de dezembro
de 1983; 541, de 26 de maio de 1992; 655, de 22 de
setembro de 1992; 1.728, de 5 de dezembro de
1995; e os arts. I e 2 do Decreto n9 99.061, de 7 de
março de 1990;

TrTULO I
Do Imposto

CAPrTULO I
Da Incidência

LEI N2 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe Sobre O Imposto de consu
mo e Reorganiza a diretoria de Rendas
Internas.
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pela leitura ótica computadorizada e os avanços .
produtivos e mercadológicos que isto representa
para todos.

Sala das Sessões. 23 de Maio de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho.

Art. 32 Considera-se estabelecimento produtor
todo aquele que industrializar produtos sujeitos ao
imposto.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo.
considera-se industrialização qualquer operação de
que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto,
salvo:

1- o conserto de máquinas, aparelhos e objetos
pertencentes a terceiros;

11 - o acondicionamento destinado apenas ao
transporte do produto;

111- o preparo de medicamentos oficinais ou
magistrais. manipulados em farmácias, para ven
da no varejo, diretamente ao consumidor, assim
como a montagem de óculos, mediante receita mé
dica.

*Inciso IV acrescido pelo Decreto-Lei nll 1.199, de
27-12-1971.

IV - a mistura de tintas entre si, ou com con
centrados de pigmentos, sob encomenda do consu
midor ou usuário. realizada em estabelecimento va
rejista, efetuada por máquina automática ou manu
al. desde que fabricante e varejista não sejam em
presas interdependentes, controladora, controlada
ou coligadas.

• Inciso IV acrescido pela Lei nIl 9.493, de 10-9-1997.

Art. 4l! Equiparam-se a estabelecimento produ
tor. para todos os efeitos desta lei:

1- os importadores e os arrematantes de produ
tos de procedência estrangeira;



"Art. 895 .

§ 1º O valor da condenação pecuniária
estipulada em sentença poderá ser reduzido
em 10% (dez por cento) se o reclamado, até
o quarto dia do prazo previsto na alínea
deste artigo, para interposição de recursos,
manifestar a disposição de não recorrer e,
se o reclamante, intimado para esse fim,
com o prazo de 4 (quatro) declara o seu
acordo com a redução.

§ 2º Inocorrendo concordância do re
clamante, o prazo para recurso será devolvi
do ao reclamado, em sua integridade, nao
podendo a manifestação prevista no § 1!!
ser considerada para qualquer fim, como
concordância com a sentença."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se a disposição em contrá-
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Art.1º O art. 895 do decreto-lei nº 5.452 de I!! de Isso que significa que, se utilizado todos os recursos
maio a vigorar acrescido com dos seguintes parágrafos: na fase de conhecimento, o processo pode demorar

vários anos.
O reclamante, por outro lado, não está obrigado

a aceitar a redução se não considerá-Ia justa e achar
que o tempo dispendido no processo, ainda que com
todos os recursos, vale a pena.

Não ocorrendo a aceitação expressa do re
clamante, será desenvolvido o prazo para recurso
para o reclamado. Tal prazo, por ser de oito dias, já
terá se expirado quando terminado o prazo que o
reclamante se manifestar. Assim é justo que o re
clamado tenha prazo para preparar o seu recurso
ordinário.

Esperamos, com o nosso projeto, tornar mais
célebre trabalhista, contribuindo para a realização da
justiça vez que nada mais injusto do que a demora no
de uma decisão.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus
Pares, a fim de aprovar este Projeto.

Sala das sessões, 23 de maio .de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho.

rio.

Justificação

A lentidão dos processos na justiça do Trabalho
é um fato perturbador da ordem social, pois muitas
vezes o reclamante, autor da ação, apesar de ganhar
o processo em primeira estância, demora anos para
receber aquilo que lhe é devido.

Isso causa perplexidade quanto a um procedimen
to que foi concebido para ser rápido e simples, além de
causar o descrédito nessa justiça especializada.

A presente proposição visa estimular os acor
dos após a sentença proferida pelajunta de Concilia
ção e Julgamento.

Assim, o reclamante que já foi condenado no
pagamento de determinadas verbas trabalhistas po
dem manifestar sua intenção de não recorrer, desde
que haja uma redução de 10% (dez por cento) do va
Iar de condenação.

Não a obrigação em propor tal redução mas
cria-se a hipótese legal que deverá estimular o re
clamante a não impor recursos contra a decisão já
proferida. Não desejando utilizar o dispositivo, o
reclamado pode recorrer ordinariamente da deci
são.

Deve ser destacado que vários são os recursos
à disposição do 'reclamado, desde que observado os
requisitos legais, como o Recurso Ordinário, Recurso
de Revista e Recurso Extraordinário, entre outros.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAP[TUlOVI
Dos Recursos

Art. 895. Cabe recurso ordinário para a instância
superior:

a) das decisões definitivas das Juntas e Juízos
no prazo de 8 (oito) dias;

b)das decisões detinitivas dos Tribunais Regio
nais, em processo de sua competência Originária,



Justificação

"Art. 105.......•..•.•......." ••..........•.............

*AJ(nea "a" com redação dada pela Lei nll 756, de
7·12·1998.

Art. 2!l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

11 - equipamento registrador inalterá
vel de velocidade e tempo para os veículos
fabricados a partir da vigência desta lei,
destinados ao transporte, a condução esco
lar, ao transporte de passageiros com mais
de dez lugares e de carga, com peso bruto
total superior a quatro mil, quinhentos e trin
ta e seis quilogramas. 11

PROJETO DE LEI NR 3.092, DE 2000
(Do Sr. Luiz Mainardi)

Altera o inciso 11 do art. 10S da Lei
n2 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.460,
de 1999.)
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prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, É extremamente meritória a preocupação do le-
quer nos dissídios coletivos. gislador em dotar os veículos de carga, com peso bru-

Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma to superior a 4.536 quilogramas, do equipamento re-
do Tribunal Superior do Trabalho das decisões pro- gistrador inalterável de velocidade e tempo o chama-
feridas em grau de recurso ordinário, em dissídio in- do tacógrafo. Com efeito os tacógrafos se constituem
dividual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, em importantes equipamentos de segurança, mor-
quando: mente para Os veículos de transporte de passageiros

*Artigo. "caput", com redação dada pela Lei nll 9.756, de e escolares, bem como aqueles destinados ao trans-
17-12-1998. porte de cargas.

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal in- Contudo, a regulamentação do Contran, ao
terpretação diversa da que lhe houver dado outro Tri- artigo 105, no que tange ao uso obrigatório do ta-
bunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção cógrafo, no afã de proteger e ampliar os níveis de
de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Tra- segurança no trânsito, acaba por extrapolar os Ii-
balho, ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme des- mites do direito. A Resolução nº14, de 6 de feve-
sa Corte; reiro de 1998, do Contran, pretende dar ao Códi

go Brasileiro de Trânsito efeito retroativo, neste
particular.

Ocorre que muitos dos proprietários de veí-
culos, que deles retiram o sustento de suas famíli
as, não têm como arcar com os elevados custos
de aquisição e manutenção dos aparelhos exigi
dos no inciso 11 do artigo 105, conforme regula
mentação do Contran.

As adaptações dos aparelhos em veiculos com
vários anos de uso, têm se revelado especialmente
dispendiosas. As nossas estradas - nas péssimas
condições que bem conhecemos - ampliam a trepi
dação usual dos veículos e acabam por causar fre
qüentes danos aos equipamentos. Fatos como es
ses não ocorrem com os veículos novos que trazem,
de fábrica, ostacógrafos.

Os veículos de transporte de carga com mu
itos anos de uso, na prática, fazem exclusiva
mente transporte urbano e vicinal, em fretes de
pequena monta. E o caso, por exemplo , entre
outros tantos, dos transportadores de areia do in
terior de Bagé, no Rio Grande do Sul, dos veícu
los de transporte de hortigranjeiros e mudanças
dentro do próprio município. Esses veículos, via
de regra, sequer podem desenvolver elevadas
velocidades.

Em tais condições,' não é justo exigir-se dos
proprietários mais humildes, o dispêndio da adapta
ção e da manutenção dos tacógrafos nos veículos
produzidos anteriormente a vigência do Código de
Trânsito Brasileiro

A renovação da frota, encarregar-se-á de
promover a total adoção do equipamento regis
trador inalterável de velocidade e tempo, tal
como idealizou o legislador, sem contudo causar
desnecessários traumas sociais. Razão· pela

o Congresso Nacional decreta:

Art.1º O inciso 11 do artigo 105 da Lei nº 9.503
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte
redação:



Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. 
Deputado Luiz Mainardi.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTLDOS LEGISLATlVOS
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LEI NlZ 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
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qual espero contar com o apoio de dos Nobres to às penalidades e medidas administrativas previs-'
Pares para a aprovação do presente Projeto de tas neste Código.
Lei. § 3º Os fabricantes, Os importadores, os

montadores, os encarroçadores de veículos e os
revendedores devem comercializar os seus veícu
los com os equipamentos obrigatórios definidos
neste artigo, e com os demais estabelecidos pelo
Contran.

§ 4º O Contran estabelecerá o prazo para o
atendimento do disposto neste artigo.

Institu o Código de Trânsito Brasileiro.

CAPíTULO IX
Dos Veículos

SEÇAO 11
Da Segurança dos Veículos

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo
Contran:

I - cinto de segurança, conforme regulamenta
ção especifica do Contran, com exceção dos veículos
destinados ao transporte de passageiros em percur
sos em que seja permitido viajar em pé;

11 - para os veículos de transporte e de condu
ção escolar, os de transporte de passageiros com
mais de dez lugares e os de carga com peso bruto to
tal superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis qui
logramas, equipamento registrador instantáneo inal
teravel de velocidade e tempo;

111 - encosto de cabeça, para todos os tipos de
veículos automotores, segundo normas estabeleci
das pelo Contran;

IV - (Vetado.)
V - dispositivo destinado ao controle de emis

são de gases poluentes e de ruído, segundo normas
estabelecidas pelo Contran.

VI- para as bicicletas, a campainha, sinalização
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es
pelho retrovisor do lado esquerdo.

§ 1ºO Contran disciplinará o uso dos equipa
mentos obrigatórios dos veículos e determinarà suas
especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equi
pamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujei-

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 14, DE 6 DE
FEVEREIRO DE 1998

Estabelece os Equipamentos Obri
gatórios Papa a Frota de Veículos em
Circulaçao e dá Outras Providências.

O Conselho Nacional de Trânsito
CONTRAN, usando da competência que lhe confe
re o inciso I, do art. 12, da Lei 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito
Brasileiro - CTB e conforme o Decreto 2.327, de 23
de setembro de 1997, que trata da coordenação do
Sistema Nacional de trânsito;

Considerando o art. 105, do Código de Trânsito
Brasileiro;

Considerando a necessidade de proporcionar
ás autoridades fiscalizadoras, as condições recisas
para o exercício do ato de fiscalização;

Considerando que os veículos automotores, em
circulação no território nacional, pertencem a diferen
tes épocas de produção, necessitando, portanto, de
prazos para a completa adequação aos requisitos e
segurança exigidos pela legislação;

Resolve

Art. 1º Para circular em vias públicas, os veícu
los deverão estar dotados dos equipamentos obriga
tórios relacionados abaixo, a serem constatados
pela fiscalização e em condições de funcionamento:

I) nos veículos automotores e ônibus elétricos:
1) pára-choques, dianteiro e traseiro;
2) protetores das rodas traseiras dos cami-

nhões;
3) espelhos retrovisores, interno e externo;
4) limpador de pára-brisa;
5) lavador de pára-brisa;
6) pala interna de proteção contra o 801 (pá

ra-801) para o condutor;



4) lanterna de freio, de cor vermelha;
5) iluminação de placa traseira;
6) indicadores luminosos de mudança de dire-

ção, dianteiro e traseiro;
7) velocímetro;
8) buzina;
9) pneus que ofereçam condições mínimas de

segurança;
10) dispositivo destinado ao controle de ruído do

motor.
V) para os quadriciclos:
1) espelhos retrovisores, de ambos os lados;
2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
3) lanterna, de cor vermelha na parte traseira;
4) lanterna de freio, de cor vermelha;
5) indicadores luminosos de mudança de dire-

ção, dianteiros e traseiros;
6) iluminação da placa traseira;
7) velocímetro;
8) buzina;
9) pneus que ofereçam condições mínimas de

segurança;
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7) faróis principais dianteiros de cor branca ou 4) freios de estacionamento e de serviço, com
amarela; comandos independentes, para veículos com capaci-

8) luzes de posição dianteira (faroletes) de cor dade superior a 750 quilogramas e produzidos a partir
branca ou amarela; de 1997;

9) lanternas de posição traseiras de corvermelha; 5) lanternas de freio de, cor vermelha;
10) lanternas de freio de cor vermelha; 6) iluminação de placa traseira;
11) lanternas indicadoras de direção: dianteiras 7) lanternas indicadoras de direção traseiras, de

de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha; cor âmbar ou vermelha;
12) lanterna de marcha à ré, de cor branca; 8) pneus que ofereçam condições mínimas de
13) retrorefletores (catadióptrico) traseiros, de segurança;

cor vermelha' 9) lanternas delimitadoras e lanternas laterais,
14) lant~rna de iluminação da placa traseira, de quando suas dim~nsões assim o exigirem.

cor branca; 1/1) para os cIclomotores:
15) velocímetro; 1) espelhos retrovisores, de ambos os lados;
16) buzina; 2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;.
17) freios de estacionamento e de serviço, com 3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira;

comandos independentes; 4) velocímetro;
18) pneus que ofereçam condições mínimas de 5) buzina;

segurança; 6) pneus que ofereçam condições mínimas de

19) dispositivo de sinalização luminosa ou retle- seguranç~; . " ,
tora de emergência, independente do sistema de i1u- 7) diSPOSitiVO destinado ao controle de rurdo do
minação do veículo; motor.

20) extintor de incêndio; IV) para as motonetas, motocicletas e triciclos:
21) registrador instantâneo e inalterável de velo- 1) espelhos retrovisores, de ambos os lados;

cidade e tempo, nos veículos de transporte e condu- 2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
ção de escolares, nos de transporte de passageiros 3) lanterna, de cor vermelha, na parte trasei-
com mais de dez lugares e nos de carga com capaci- ra;
dade máxima de tração superior a 19t;

22) cinto de segurança para todos os ocupantes
do veiculo;

23) dispositivo destinado ao controle de ruído do
motor, naqueles dotados de motor a combustão;

24) roda sobressalente, compreendendo o aro e
o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso;

25) macaco, compatível com o peso e carga do
veículo;

26) chave de roda;
27) chave de fenda ou outra ferramenta apropri

ada para a remoção de calotas;
28) lanternas delimitadoras e lanternas laterais

nos veículos de carga, quando suas dimensões as
sim o exigirem;

29) cinto de segurança para a árvore de
transmissão em veículos de transporte coletivo e
carga;

11) para os reboques e semireboques:
1) pára-choque traseiro;
2) protetores das rodas traseiras;
3) lanternas de posição traseiras, de corvermelha:



TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTADOS LEGISLATlVOS
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lha;
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10} dispositivo destinado ao controle de ruído do Parágrafo único. A transmissão a que se refere
motor; este artigo deverá ser gratuita, integral e simultânea,

11} protetor das rodas traseiras. sem inserções de qualquer natureza, estando as
VI} nos tratores de rodas e mistos: presta,doras isentas de_ responsabilid~de sobre, o
1} faróis dianteiros de luz branca ou amarela' conteudo da programaçao, ~u de forneCimento de In-

2} I d
', - . d ' fra-estrutura para a produçao de programas.

anternas e poslçao traseIras, e cor verme-
Art. 2º Para fins do cumprimento do disposto no

art. 1º, a TV Senado e a TV Câmara deverão viabili
zar, ás suas expensas, a entrega dos sinais em nível
técnico adequado para sua transmissão.

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

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

3) lanternas de freio, de cor vermelha;

4) indicadores luminosos de mudança de dire
ção, dianteiros e traseiros;

5} pneus que ofereçam condições mínimas de
segurança;

6} dispositivo destinado ao controle de ruído do
motor.

VII} nos tratores de esteiras:

1) faróis dianteiros, de luz branca ou amarela;

2} lanternas de posição traseira, de cor verme-
lha;

3} lanternas de freio, de cor vermelha;

4} indicadores luminosos de mudança de dire
ção, dianteiros e traseiros;

5} dispositivo destinado ao controle de ruído do
motor.

Parágrafo único: Quando a visibilidade interna
não permitir, utilizar-se-ão os espelhos retrovisores
laterais.

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

PROJETO DE LEI N2 3.116, DE 2000
(Do Senado Federal)

PlS nº 620/99
SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
transmissão pelas prestadoras de servi
ço de televisão por assinatura, da TV Se
nado e da TV Câmara.

(Às Comis~ões de Ciência Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação. (art. 54).}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São as prestadoras de serviço de televi

são por assinatura que utilizem quaisquer modalida
des de distribuição de sinais obrigadas a transmitir,
nas suas respectivas áreas de prestação de serviço,
a programação da TV Senado e da TV Câmara.

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado a sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará á Casa iniciadora.
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Identificação SF PLS 620 /1999

Autor

Ementa

Indexaç!o

Despacho
Iniciai

Última Ação

Tramitação

SENADOR - Roberto Requião (PMOB - PR)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão, pelas prestadoras
de serviço de televisão por assinatura, da 1V Senado e da 1V
Câmara.
OBRIGATORIEDADe, EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO,
TRANSMISSÃO, EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TElEVISÃO,
ASSINATURA, PROGRAMAÇÃO, SENADO, CÂMARA.
Sf COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE (Decisão Terminativa)

Data: 09/05/2000 local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
(INClOO)
Texfó: Inclurdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
de 16.05.2000. Discussão, em turno único, da Redação Final.
Encaminhado em 09/05/2000 para (SF) ATA-PLEN •
SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

PLS 00620/1999

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

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

leitura. À Comisslo de Educação em declsio terminativa,
onde poderá receber ~mendas pelo prazo de cinco dias úteis,
após publicado e dlstrlbufdo em avulsos. Públldo no OSF, do
dia 11/11/99. Ao PLEG com destino à CE, para decls80
terminativa.

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

• 19/11/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Nio foram oferecidas emendas no prazo regimental.
Aguardando distribuição. ...

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

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

• 13/03/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE .
Devolvido pelo relato.r, Senador Gerson Camata, com minuta
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de parecer devidamente assinada, estando em condlç&es de
ser IncluJdo em pauta.

• 21/03/2000 COMISSÃO DE eDUCAÇÃO - ce
A Comlsslo, reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto
de autoria do Senador Roberto Requllo, relatado Cad hoc)
pelo Sénador Álvaro Dias, éom quatorze votos favoráveis.

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

• 29/03/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER ces) (AGLPAR)
Anexadas cópIas das notas taqulgráncas e da lista de
presença da reunl80 da CE, ao apreciar a matéria, de fls.
19/21. Aguardando leitura do Parecer da CE.

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

leitura do Parecer nO 294/2000-CE, Relator (Ad Hoc) Senador
Álvaro Dias, favorável. É lido o Of. nO 5/2000, do Presidente
da ce, comunicando aprovaçlo da matéria em reuni2io
realizada no dia 21.3.2000. Abertura do prazo de cinco dias
úteis para Interposic;lo de recurso, por um décimo da
composlc;ijo da casa, para que a matéria, seja apreciada pelo
Plenário. À SSCLS.

• 05/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Pram para Interposição de recurso: 6 a 12.04.~OOO.

• 07/04/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LeITURA (AGLEIT)
Encaminhado BO Plenário para leitura de Rec.urso.

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

A Presldênda comunica ao Plenário o recebimento do Recurso
. nO 6, de 2000, Interposto no prazo regimental, no sentido de

.que a matéria seja submetida 110 Plen6rto. Abertura do prazo
de 5 dias úteis para recebllMnto de emendas. À SSCLS.

• 01/04/2000 SUBSeC. COoROINAc;Ao LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Prazo para recebimento di 'mlnd••: 10 a 14.04.2000.

• 12/04/2000 SUBSEC. COORDINAçAO LEGISLATIVA 00
SeNADO - SstLsF
Encaminhado ao Plenllrlo.

• 12/04/2000 SUBSECRETAR.I~De ATA • P\.EN~fUO • ATA-P\.EN

A Presidência comunica 10 Plln'rlo o recebimento do Recurso
nO 6, de 2000, Interposto no prazo regimental, no sentido de
que a matéria seja submetida lO Plenlirlo. Esclarece.
outrossim, que à Proposlçlo JII foi apresentado, no prlzo'
regImental o Recurso nO 5, de 2000, lido no último dll 7 do
corrente; ficando, portanto, mantido o prazo di C,"CO dia.
úteis para apresehtaçlo de emenda., no perfado di 10. 14
do corrente mês. À SSCLS.

• 13/04/2000 SUBSeC. COORDENAçAo LEGISLATIVA DO
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SENADO ~ SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Encaminhado ao Plenário para comunicar o encerramento do
prazo para apresentação de emendas, nos termos do art. 235,
U, Reli, do Regimento Interno.

t 17/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Pres\dênc\a comun\ca ao Plenário o término do prazo ontem
sem apresentac;8o de emendas. À SSCLSF para Inclusão em
Ordem do Dia oportunamente.

• 18/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSClSF
Anexada cópia da página nO 7152 do DSF, de 13.04.2000,
onde consta a retificação na numeração do recurso nO 5,
aprepsentado à presente matéria, e do avulso do referido
recurso republlcado com a alteração proc::edlda, de fls. 31/32.

• 24/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para o dia 9.5.2000.

• 04/05/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
lnduido em Ordem do 01a da sessão deUberat\va ordinária de
09.05.2000. Discussão, em turno único.

• 09/0S/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

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

• 09/05/2000 SeCRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INClUIDO EM ORDEM DO OIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
16.05.2000. Discussão, em turno únIco, da Redação FInal.

• 16/05/2000 SUBSeCRETARIA DE ATA. - PLENÁRIO - ATA-PLEN

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

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

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

Maio de 2000
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• 17/05/20005UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCL5F
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de
Expediente.

• 18/05/2000 SUBSECR.ETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às l1hlS.

Oficio nº 887 (SF)

Brasília, 22 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar;
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisao da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº620, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre a obrigatorie
dade de transmissao pelas prestadoras de serviço
de televisao por assinatura, da TV Senado e da TV
Câmara".

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

INDICAÇÃO N5I 956, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Justiça, providên
cias imediatas do Departamento de Polícia
Federal na inv~tigação, segurança, pre
venção e repressão da violência, na aldeia
Potrero Guaçu, Município de Paranhos,
Estado do Mato Grosso do Sul.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Senhor Ministro da Justiça,
O Deputado Federal Marçal Filho, do PMDB do

Estado do Mato Grosso do Sul, dirige-se a V. Ex! para
expor e reivindicar o seguinte:

No dia 14 de janeiro deste ano, 50 pistoleiros
fortemente armados atacaram a aldeia de Potrero '
Guaçu, no municfpio de Paranhos, Estado do Mato
Grosso do Sul; incendiaram vinte e cinco casas, estu
praram seis adolescentes, e trinta famnias foram re·

movidas a força, em caminhão-gaiola, para a aldeia
Pirajui, segundo publicações da imprensa e informa
ção do Sr. Secretário de Estado de Governo daquela
localidade, que obteve confirmação dos fatos pelo
Chefe do Núcleo Indígena, Wilson Matos, da Funai.

Conforme noticiado, acontecimentos seme
lhantes têm ocorrido com freqüência, sendo que o úl
timo ocorreu em dezembro/99.

Destarte, torna-se necessária ação efetiva por
parte do Ministério da Justiça para coibir esta violên
cia, garantir os direitos dos índios e tomar todas as
providências necessárias para que não fiquem impu
nes os responsáveis, o mais rápido possível, evitan
do-se, assim, que tão graves ocorrências caiam no
esquecimento ou venham a se repetir.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.

REQUERIMENTO
I

(Do,'Sr. Marçal Filho)

Requer o envio de Indicação ao Mi-
I

nistério da Justiça relativa a providênci-
as urgent~s em razão do ataque sofrido
por 80 famílias de guaranis-nhandeva, na
aldeia po,trero Guaçu, em Paranhos, no
Mato Grosso do Sul.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! seja encamjnhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo providências urgentes por
parte do Ministério da Justiça, Departamento de Poli
cia Federal, na investigação dos fatos ocorridos em
Paranhos, no Mato Grosso do Sul, no dia 14 de janei.
ro. deste ano, relativos ao ataque por 50 pistoleiros_
uma aldeia indígena, com estupro de seisa~
tes, e 30 famílias removidas a força.
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Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu- III - se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
tado Marçal Filho. dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

_ este os trâmites regimentais das proposições congê-
LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA neres;

COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - IV _ se nenhuma Comissão opinar em tal senti-

CeDI do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
REGIMENTO INTERNO Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-

DA entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-
CÂMARA DOS DEPUTADOS ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989 vem:

Aprova o Regimento Interno da Câ- a) consulta a Comissão sobre interpretação e
mara dos Deputados. aplicação de lei;

.................................................................................... b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nQ 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 1ºNa hipótese do inciso I a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas;..

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, l"f1andadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes 1Jas Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO Nll 958, DE 2000
(Do Sr. Alex Canziani)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Previdência e
Assistência Social, a renovação de ces
são de uso de imóveis do INSS à Univer
sidade Federal do Paraná.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social:

A Universidade Federal do Paraná - UFPR, utili
za áreas de propriedade do Instituto Nacional do Se
guro Social-INSS, em Curitiba, à Rua Coronel Dulcf
dia, nº 638, e na confluência das Ruas Bom Jesus,
José Alencar e Almirante Tamandar~, ambas com vá
rias edificações.

Essa utilização ocorre há muitos anos, sendo
que, por último, em 1993, foi assinado um termo de
cessão de uso entre o INSS e a UFPR pelo prazo de
10 anos, a findar em 4 de janeiro de 2003.

Os imóveis são de grande 'utilidade para a
UFPR, que neles administra cursos e mantém labora
tórios e um grande número de serviços administrati
vos e de extensão.

Com os novos cursos e vagas' oferecidos pela
UFPR a partir deste ano, várias obras são necessári
as para adaptação dos imóveis. Todavia, para que as
obras sejam realizadas a UFPR precisa de garantia
de uso dos imóveis por período mínimo de dez anos,
razão pela qual a entidade não pode aguardar o tér
mino da cessão para obter uma posição do cedente
sobre sua prorrogação ou renovação.



I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário do Congresso Nacional.

" Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Cámara dos Deputados. por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

REGJMENTOINTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RE~OLUÇÃO NR 17, DE 1989
t

Aprova o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados.
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A UFPR já formalizou pedido de renovação da Art. 113. Indicação é a proposição através da
cessão junto a esse Ministério (Comando n2 qual o Deputado:
014341-3/99). Segundo nos foi informado pela entida- "Artigo alterado pela Resolução ní! 10, de 1991.

de interessada, o pedido estava. em março deste ano,
na Divisão de Patrimônio do Ministério.

Considerando que a UFPR vem dando excelen
te utilização aos imóveis e que, como já dito, precisa
de garantia para realizar os investimentos neces
sários à ampliação de seus serviços, venho sugerir
a V. Ex!! a renovação da cessão de uso das áreas cita
das.

É como encaminhamos a presente Indicação ao
ilustre Ministro.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Alex Canziani.

REQUERIMENTO
(Do Deputado AJex Canziani)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro da Previdência e Assistência Soci
al, relativa à cessão de uso de imóveis
pertencentes ao INSS.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 12 , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! seja encaminhada ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social a Indicação em anexo, suge
rindo a renovação da cessão de uso de imóveis do
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, à Univer
sidade Federal do Paraná.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000.
Deputado Alex Canziani.

CAPíTULO 111
Das Indicações

INDiCAÇÃO NR 960, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N2 9.871, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Estabelece prazo para as ratifica
ções de concessões e allenaçõel de .....

REQUERIMENTO
(Do Deputado Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao MI
nistro do Desenvolvimento Agrário, rela
tiva à revisão da estrutura organizacional
e do remanejamento de cargos do Incra
no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I'je § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex'! seja encaminhada ao Sr. Ministro do Desenvol
vimento Agrário a Indicação em anexo, sugerindo a
revisão da estrutura organizacional ede atos de re
manejamento de cargos do Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - INCR,4\, no Estado do
Paraná.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Rubens Bueno.
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Sugere ao Poder Executivo a revi- cerca de 10.000 processos de ratificação de
são da estrutura organizacional e de atos propriedades rurais, além dos 30.000 já ca-
de remanejamento de cargos do Incra no talogados, em andamento.

Estado do. Paraná. . É, portanto, bastante amplo e complexo o rol
(Publlque-se. Encaminhe-se.) de atribuições da Unidade Avançada do Paraná, o

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi- que justifica a criação, no local, de um escritório re-
mento Agrário: gional ou até mesmo de uma superintendência. No

Em fevereiro deste ano, por decisão da adminis- entanto, o que vem ocorrendo é a desestruturação
tração central do Instituto Nacional de Colonização e do órgão, como se vê com o remanejamento dos ci-
Reforma Agrária - INCRA, em Brasília, foram rema- tados cargos e a exoneração dos respectivos titula-
nejados dois cargos comissionados da Unidade res (Portarias Incra/P/n!! 93 e n!! 149, de 2000), me-
Avançada daquela autarquia no Estado do Paraná, dida que afetou negativamente sua atuação e por
sediada no Município de Cascavel, para setores da certo causará entraves operacionais, com o previsf-
mesma entidade em outras localidades. Os carg~s vel envio dos processos ali protocolados para a Su-
em questão são os de Chefe do Grupamento de Fi- perintendência Regional e a conseqüente demora
nanças e Chefe do Grupamento Técnico, ambos DAS no atendimento ao público.
101-1, cujas atribuições eram a chefia e coordenação Pelas razões expostas, estamos sugerindo ao
de todas as atividades financeiras e administrativas ilustre Ministro a adoção das providências cabíveis
daquela Unidade, incluindo a gestão de pessoal e para que sejam revistos os atos de remanejamento
serviços gerais, e, no segundo caso, das atividades dos cargos mencionados, bem como seja examinada
relativas à regularização fundiária, cartografia, titula- a oportunidade e conveniência de criação, no local,
ção e assentamento de trabalhadores rurais dos mu- de um escritório ou superintendência regional.
nicípios sob a jurisdição da Unidade. É como encaminhamos a presente Indicação.

Para fundamentar a presente Indicação, é perti- Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu-
nente o registro das seguintes informações sobre a tado Rubens Bueno.
atuação da Unidade Avançada do Paraná, que conta
com apenas 29 servidores (25 de nível médio e 4 de
nível superior):

1. Sediada em Cascavel, a Unidade
atende atualmente a 157 municípios, do to
tal de 399 do Estado, correspondendo a um
terço da área física do Paraná;

2. nessa área foram assentadas, até
dezembro de 1999, 2.472 famílias em 53
projetos de assentamento e em 51 áreas
ocupadas por aproximadamente 3.200 famí
lias de agricultores sem terra, concentran
do-se na região o maior número de conflitos
fundiários do Estado;

3. na operacionalização das ações de
assentamento, a Unidade foi responsável
pela primeira liberação de recursos do Pro
naf, no total de R$9.000.000,00, em curto
espaço de tempo;

4. atualmente, com a retomada das
açóes de regularização fundiária, a Unidade
deverá responder pela regularização de
mais de 2.000 propriedades rurais;

5. 90% dos imóveis localizados na fai
xa de fronteira no Estado estão sob a juris
dição da Unidade, a qual, com o advento da
Lei nº 9.871/99, deverá receber e analisar



RESOLUÇÃO N!!17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

. .

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

Aprova o Regimento Interno da Câ-.
mara dos Deputados.

Parágrafo único. Nas Regiões Sul, Cen
tro-Oeste e Norte, a ratificação de oficio a que se refe
re este artigo abrange, inclusive a média propriedade,
conforme a conceitua o art. 4!!, inciso 111, alínea a, da
Lei nº 8.629, de 1993.

Art. 59 Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.910-1 O, de 24 de
setembro de 1999.

Art. 6º (Vetado.)

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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ras feitas pelos estados na faixa de fron- § 29 O disposto neste artigo aplica-se às ações
teira, e dá outras providências. judiciais em andamento.

Art. 19 Fica estabelecido o prazo de dois anos, Art. 39 Caso a desapropriação, por interesse so-
contado de 1-9 de janeiro de 1999, para que detentor cial, para fins de reforma agrária, recaia sobre imóvel
de título de alienação ou concessão de terras feitas rural, objeto de registro, no Registro de Imóveis, em
pelos Estados na faixa de fronteira de até cento e cin- nome de particular, que não tenha sido destacado,
qüenta quilôm~tros, ainda não ratificado, requeira ao validamente, do domínio público por título formal ou
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por força de legislação específica, o Estado, no qual
INCRA, a ratificação de que trata o art. 5!!, § 1!!, da lei situada a área, será citado para integrar a ação de de-
nº 4.947, de 6 de abril de 1966, observado o disposto sapropriação.
no Decreto-lei nº 1.414, de 1B de agosto de 1975. § 1!! Nas ações judiciais em andamento, o Incra

§ 12 Decorrido o prazo estabelecido no caput, requererá a citação do Estado.
sem que tenha sido requerida a ratificação autorizada § 2º Em qualquer hipótese, feita a citação, se o
à União, ou não sendo esta possível, por desatendi- Estado reivindicar o domínio do imóvel aplicar-se-á
mento às disposições do Decreto-Lei nº 1.414, de ao caso o disposto nos §§ 1!! e 2!! do art. 2!!

1975, o Incradeverá:' § 39 Nas situações de que trata este artigo, caso

I - declarar nulo o título de alienação ~enha ,a ser re~~nheci~oo domínio d? Estado sobre a
ou concessão, em ato motivado, no qual de- area, fica a Umao previamente autorizada a desapro-
monstrada a nulidade originária do título e a priar o imóvel rural de domínio do Estado, prosseguin-
impossibilidade da ratificação; do a ação de desapropriação em relação a este.

11 - dar ciência da decisão ao interes- Art. 4!! Ficam ratificados, de oficio, os títulos de
sado e publicá-Ia no Diário Oficial da alienação ou de concessão de terras feitas pelos
União; Estados na faixa de fronteira, referentes a pequenas

111- promover o cancelamento dos cor- propriedades rurais, conforme as conceitua o art. 4!!,
respondentes registros, na forma do dispas- inciso 11, alínea I, da lei nº8.629, de 25de fevereiro de
to na Lei n!! 6.739, de 5 de dezembro de 1993, devidamente registrados no Registro de Imóve-
1979, procedendo-se em relação a even- is até 26 de fevereiro de 1999, desde que o seu propri-
tuais ocupantes do imóvel conforme o pre- etário não seja titular do domínio de outro imóvel ru-
visto na parte final do art. 6º do referido De- ralo
ereto-lei;

IV - requerer o registro do imóvel em
nome da União no competente Registro de
Imóveis.

§ 2º O prazo estabelecido neste artigo não im
pede que o Incra, durante a sua fluência, com a fi
nalidade de sólucionar gr~ve conflito social, promo
va, de ofício, vistoria objetivando verificar se o imó
vel rural alcançado pelo caput preenche todos os
requisitos necessários à ratificação do respectivo tí-
tulo de propriedade.

§ 32 Reunindo o imóvel, objeto da vistoria de
-que trata o § 2º, as condições para ser ratificado, o
Incra expedirá o competente título de ratificação ou,
caso contrário, procederá na forma prevista no § 1º

Art. 2º Sempre que o imóvel abrangido por título
de que trata o art. 19 for objeto de ação de desapropria-
ção, por interesse social, para fins de reforma agrária,
o Incra, de imediato, impugnará o domínio do imóvel.

§ 12 Na hipótese prevista no caput, o preço do
imóvel, depositado em juízo, ficará retido até a deci
são final sobre a propriedade da área.
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CAPfTULO 11I
Das Indicações

Art 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nt/10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou c<; gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere é1 manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projetq sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1!! Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Fresidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas á publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Fresidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opmar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opmar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo a
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio áconsideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de'qualquer

Poder, de~eus órgãos e autoridades.

•••••••••• ' ••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA

N!! 93. Exonerar VALDECIR FELlPETTO, ocu
pante do cargo efetivo de Técnico Agricola, matricula

SIAPE n!! 0722463, do cargo em comissão de Chefe
do Grupamento de Finanças, código DAS-101.1 da
Unidade Avançada Paraná, da Superintendência Re
gional do Paraná-SR-09, do Quadro de Pessoal deste
Instituto.

Nº 149. Exonerar MARIA ORFIRJA RIBEIRO
DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro
Agrônomo, matricula SIAPE nº 0722472, do cargo em
comissão de Chete do Grupamento Técnico, código
DAS-10J.l, da Unidade Avançada Paraná, da Superin
tendência Regional do Paraná-SR-09, do Quadro de
Pessoal deste Instituto.

INDICAÇÃO N2 962, DE 2000
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, que re
alize campanha publicitária esclarecendo
a população sobre os cuidados necessá
rios para a exposição ao sol.

(Publique-se. Encaf!linhe-se.)
ExcelenUssimo Senhor Ministro da Saúde:
Dirigimo-nos a V. Ex!! para expor e sugerir 9 se

guinte;

1. Considerando que o número de ca
sos de câncer de pele encontra-se em cons
tante crescimento: estima-se que cerca de
100 mil casos novos podem surgir, por ano,
no Brasil se não forem adótadas medidas
preventivas adequadas e urgentes.

2. Considerando que.a radiação solar
tem efeito cumulativo e que as pessoas até
20 anos são as que mais se expoem.

3. Considerando que vivemos em um
país tropical, onde o banho. de sol faz parte
da vida e da cultura dos brasileiros, e que a
grande maioria de nossa população não tem
informaçoes sobre os riscos da exposição
inadequada ao sol.

4. Sugerimos que o Ministério da Saú
de reàlize campanha publicitária esclarecen
do à população, especialmente os mais jo
vens, sobre os malefícios dos raios solares
e orientando sobre os cuidados necessários
para a exposição ao sol.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. 
Deputado Marcos de Jesus•

REQ~ERIMENTO

(Do Sr. Marcos de Jesu~)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à campanha publi-



11- O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NR17, DE 1989
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citária esclarecendo a população sobre § 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
os cuidados necessários para a exposi- as seguintes normas:
ção ao sol. I - as indicações recebidas pela Mesa serão li-

das em súmula, mandadas àpublicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

Senhor Presidente,
Nos termol? dó art. 113, inciso I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex' seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que o Ministério da Saúde
realize campanha publicitária esclarecendo à popula
ção sobre os cuidados necessários para a exposição
ao sol.

Sala das Sess~es, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Marcos de Jesus.

TrTULO IV
Das Proposições

...... I I ~ I. 11 I .

CAPrTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:·

"Artigo alterado pela Resolução n12 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a. manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a ela
boração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câma
ra.

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congre~so Nacional

"Alterado para Diário da cAmara dos Deputados, por Ato
dos Fresldentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Naciona/:cJi! 2 de outubro de 1995.

INDICAÇÃO N!! 976, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Ministério dos Transportes,
que a recuperação da BR-153, do Km 66
ao Rio Jacutinga, numa extensão aproxi
mada de 20 km não seja restaurado por
partes, e sim o trecho completo.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor
tes - Or. Eliseu Lemos Padilha:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1ºdo Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério dos Transportes, que a recuperação da
BR 153 do Km 66 ao Rio Jacutinga, numa extensão
aproximada de 20 Km, não seja restaurado por par
tes, e sim o trecho completo.

Justificação
Senhor Ministro, faço esta indicação, porque a

BR-153 é uma das estradas mais importantes do Bra
sil e em especial para o Mercosul, pois trata-se do
menor caminho entre São Paulo e Buenos Aires. A



*Alterado para Diário da Clmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 29 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguites normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão /i
das em súmula, mandadas a publicação no Diário do
Congresso Nacional eencaminhadas às comissões
competentes;

"Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trámites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando·se o autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, e seus órgãos e autoridades.

........................................................................, .
CAPITULO 111

Das Ir~dlcações

TrTULO IV
Das Proposiçõ'9$

REQUERIMENTO NR .........., DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi·
cação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado dos Transportes - Dr. Ellseu Le
mos Padilha, solicitando que a recupera
ção da BR 153 do Km 66 ao Rio Jacutin
ga, numa extensão aproximada de 20
Km, não seja restaurado por partes, e
sim o trecho completo.
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estrada apresenta um intensivo trânsito de veículos, Art. 113. Indicação é a proposição através da
principalmente caminhões de carga, que fazem o qual o deputado:
transporte entre as duas principais cidades da Améri- •Artigo alterado pela Resolução ntl1D de 1991.
ca do Sul. A recuperação está sendo feita apenas em ' •
partes, ficando para serem restaurados vários trechos, I - sugere a outro poder a adoção de providên-
que inclusive estão com problemas em sua pavimenta- cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ção, apresentando grande perigo aos usuários. ou o envio de projeto sobre a matéria:de sua iniciativa

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu- exclusiva;
tado Fernando Coruja 11 - sugere a manifestação de uma ou mais co-

missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto d~ requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso NacIo
nal.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso Ie § 12 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro dos Transportes, solicitando que a re
cuperação da BR 153 do Km 66 ao Rio Jacutinga,
numa extensão aproximada de 20 Km, não seja resta
urado por partes, e sim o trecho completo.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. 
Deputado Fernando Coruja.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CAUARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989

Aprova o Regimento Câmara dos
Deputados.



REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N!!17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução ng 10, de 1991.

I - sugere a outro poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão.
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

TíTULO IV
Das Proposições

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Gasas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:. .

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
.Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*AJterado para Diário da Câmara dos Deputados, fIO'
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do CongI8sso
Nacional de 2 de outubro de 1995.
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INDICAÇÃO N!! 978, DE 2000 Dr. Marcus Vinícius Pratini de Moraes, solicitando a Ii-
(Do Sr. Fernando Coruja) beração de recursos financeiros para compra da sa-
Sugere ao Poder Executivo, por in- fra de feijão dos produtores catarinenses.

termédio do Ministério da Agricultura e Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu-
do Abastecimento, a liberação de recur- tado Fernando Coruja.
sos financeiros para compra da safra de
feijão dos produtores catarinenses.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério dalAgricultura e do Abastecimento, soli
cito a liberação de recursos financeiros para compra
da safra de feijão dos produtores catarinenses.

Justificação

Senhor Ministro, faço esta indicação, porque até
o presente momento, foram aplicados na compra da
safra de feijão no Estado de Santa Catarina,
R$7.150.000,OO, suficiente para retirar do mercado
em torno de 250.000 sacas de SOKg. Contudo, este
volume adquirido não provocou a reação esperada
para a elevação do preço do produto ao pr9dutor. Re
cente levantamento feito, constatou que até o presen
te momento, existem cerca de 330.000 sacas de fei
jão estocadas em seus armazéns em condições de
serem comercializadas (produto seco, limpo e pa
dronizado). Este estoque só não é maior porque as
cooperativas, diante das dificuldades de comerciali
zação, suspenderam temporariamente o recebimento
da produção.

Tal medida é de extra importância para os pro
dutores catarinenses e, caso persista esta situação,
haverá um desestímulo geral para os plantios futuros.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja.

REQUERIMENTO NR•••••••••••••• DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimen
to - Dr. Marcus Vinícius Pratini de Mora
es, solicitando liberação de recursos fi
nanceiros para compra da safra de feijão
dos produtores catarinenses.

- '

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I e § 1S! do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
çio. ao,Ministro da Agricultura e do Abastecimento -



REQUERIMENTO
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, referente ao aumento
do número de casos de meningite menin
gocõcica, na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.

5 - Em janeiro de 1999, a incidência era de
0,62%, esse ano foi de 1,3%. Essa oscilação pode es
tar relacionada com as condições climáticas, que en
contra no clima chuvoso e úmido as condições ideais
para se manifestar; I

Diante do exposto, proponho providências ime
diatas para que seja controlada a situação de epide
mia da doença, em Manaus.

Sala das Sessões, 18 maio de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.
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11 - O parecer referente à indicação será proferi- incidência da doença está maior que a do ano passa-
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da do;
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinarsobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, segui~á

este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo.à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICACÁO NR 979, DE 2000
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a ado
ção de providências urgentes relativas
ao aumento das ocorrências dos casos
de meningite meningocõcica, na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
ADeputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Ex! para apresentar indicação, fundamentada nos se
guintes fatores:

1 - Manaus registrou em 1998, 111 Casos de
meningite meningocócica, em 1999 foram 88 os ca
sos da doença, e neste ano, somente de janeiro à
abril, já foram detectados 54 casos, com oito óbitos.

2 - Do ponto vista epidemiológico, este tipo de
meningite é a que mais preocupa as autoridades, por
se tratar de doença de fácil contágio;

3 - A doença se manifesta principalmente em
crianças em idade pré-escolar podendo matar em até
12 horas, sendo que a grande dificuldade para diag
nosticá-la é a semelhança com sintomas de algumas
viroses, comum nesta época do ano;

4 - Nos casos registrados esse ano a letalidade
é de 14,8%, considerada muito alta, ou seja, em cada
100 pessoas doentes 14 morreram. Tomando como
base uma população de 100 mil habitantes, a taxa de

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do Regi

mento Interno da Câmara de Deputados, requeiro a V.
Ex· seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a tomada de providências
urgentes para a conter o aumento das ocorrências
nos casos de meningite meningocócica, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nl! 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

....................................................................................
TfTULO IV

Das Proposições

....................................................................................
CAP(TULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:



INDICAÇÃO N2 981, 'DE 2000
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Ene
gia, a adoção de medidas urgentes para
viabilizar o pagamento, pela Petrobras,
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* Artigo alterado pela Resolução nl!ID, de 1991. de indenização decorrentes do derrama-

I_sugere a o':Jf:ro podera adoção de providência, a mento de óleo no Igarapê do Cururu, em
realização de ato administrativo ou de gestão, ou 'o envio Manaus, .nó Estado do Amazonas.
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva' (Publique-se. Encaminhe-se.),

11 - sugere a manifestaç'ão de uma ou mais co- Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
missões acerca ae determinado assunto, visando a Energia:
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da A Depútada Vanessa Grazziotin se dirige a V.
Câmara. Ex!! para abresentar a indicação, fundamentada nos

seguinte,s fatores:
§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será

objeto de requerimento escrito, despachado pelo O derramamento de óleo diesel ocorreu em
Presidente e publicado no Diário do Congresso agosto de 1999, provocado por um vazamento no
Nacional. duto que abastece a Manaus Energia~

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por A área atingida pelo vazamento foi de mais de
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso 43 mil metros quadrados e, ainda hoje, 20 trabalha-
Nacional de 2 de outubro de 1995. dores retiram óleo do fundo do Rio Negro. Em mé-

§ 22 Na hipótese do inciso li, serão observadas dia, cada um recolhe 20 barris de 20 litros por dia;
as seguintes normas: Por causa do acidente no lago, a Petrobras foi

I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- autuada administrativamente e ainda está respon-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do dendo a uma ação cível pública na Vara Especiali-
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis- zada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, com o
sôes competentes; pedido de que a empresa faça a recuperação ambi

entai do local e a compensação dos danos causa-
*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por d à

Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso os comunidade residente à margem do rio.
Nacional de 2 de outubro de 1995. Até O momento, entretanto, pouco tem sido re-

li - o parecer referente à indicação será proferi- alizado, através de projetos sociais desenvolvidos,
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da pela Petrobras, como forma de compensar as per-
Presidência da Comissão; das decorrentes do derramamento;

111_ se a comissão que tiver de opinar sobre indica- O prazo para o pagamento da indenização, de
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os R$35 milhões estipulada pelo Instituto de Proteção
trâmites regimentais das proposições congêneres; Ambiental do Amazonas - IPAAM, terminou em

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti- março de 2000;
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à No Rio de Janeiro, a Petrobras realizou o pa-
Me~~, determinará o arquivamento da indicação, ci- gamento de uma indenização de R$SO milhões, em
entlflcando-se o autor para que este, se quiser, ofere- menos de seis meses, pelo acidente de derrama-
ça projeto próprio à consideração da Casa; mento de óleo na Baía de Guanabara;

V- não serão aceitas proposições que objetivem: A Petrobras, apresentou uma defesa adminis-
a) consulta a, comissão sobre interpretação e trativa e teve o direito de defesa, mas o auto da in-

aplicação de lei; fração foi mantido. A empresa recorre~;J>ara o Con-
b) consulta a comissão sobre atos de qualquer selho do Meio Ambiente e Tecnologia, foi dado o

-poder, de seus órgãos e autoridades. pr~o de ;30 dias sem que fosse resolvida a ques
tão.

, Face ao exposto, splicito a V. Ex!! providências
imediatas no sentido de viabilizar o pagamento da
indenização decorrente do derramamento de óleo e
a efetivação de um programa de desenvolvimento
social junto à comunidade e ao Meio Ambiente da
região do Igarapé do Cururú atingida pelo vazamen-
to. "

Sala das Sessões, 13 de maio de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.



§ 2g Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das d!Jas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- O parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV- se nenhuma comissão opinar em tal sentido,
o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamet:lto da indicação, cien
tificando-se o autor para que est~e quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sob.re interpretação e
aplicação de lei; .

b) consulta a comissão sobre, atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

RESOLUÇÃO N1I 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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REQUERIMENTO § 19 Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin) de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e

R • d I di - MI publicado no Diário do Congresso Nacional.equer o envIo e n caça0 ao -
nlstérlo de Minas e Energia referente ao *A/~erado para Diário da Câmara dos Deputados, porAto

'. dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
pagamento, pela Petrobras, de Indeniza- Nacional de 2 de outubro de /995.
ção decorrente do derramamento de
6leo, no Igarapé do Cururú, em Manaus,
no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1l!, do Regi

mento Interno da Câmara de Deputados, requeiro a V.
ex- seja enc,aminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a adoção de medidas ur
gentes a fim de viabilizar o pagamento, pela Petro
bras, de indenização decorrente do derramamento de
asa no Igarapé do Cururú, em Manaus, no Estado do
Amazonas.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazzlotln.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

rrrULO IV
Das Proposições

CAPrrULO 11I
Das Indicações

Art 113. Indicação é a proposição através da.
qual o deputado:

..AIIígoaJfJJtBdo pela ResoIuçIo"a 10, de 1991.

1-sugere a outro poder a adoção de providên
CÍiI" a realização de ato administrativo ou de ~stão,.
.0eMode projeto sobre a matéria de sua iniciativa
....wiYa;

l-sugerea lllriestaçiode oumailCXIIiI- .
....acen:adedetermi..__ a...
......pajeIo...nlMriiI.iní· f ••mn-.

.....................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••••••••

INDICAÇÃO N1I 982, DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Comunica
ções, a Instalação da .futura sede da
Agência de Correios do Distrito de Raja
da, municfplo de PetroUna, Estado de
Pernambuco, nas dependências da Asso
ciação de Desenvolvlm.nto Comunitário
de Rajada.

(Publique-se. Encart:Jinhe-se.)

Excelentfssimo Senhor Ministro das Comuni-
caçaes,

Dqo-me a v.. &I, para SOIH:itar que, tendo em
...a~ da Empresa de CoITeioe·e Tehi-.
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grafos em instalar uma sede da agência de correios
no Distrito de Rajada, município de Petrolina, Estado
de Pernambuco, essa unidade seja instalada nas de
pendências da Associação de Desenvolvimento Co
munitário de Rajada.

Temos a certeza que, atuando em parceria com
essa entidade da sociedade civil, a ECT proporciona
rá um grande atendimento a comunidade demandan
te de seus serviços.

Na expectativa de atendimento à sugestão
apresentada, despedimo-nos.

Sala das Sessões, de maio de 2000. - Depu
tado Clementino' Coelho.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO NR , DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da das Comunicações su
gerindo a instalação da futura sede da
Agência de Correios do Distrito de Raja
da, município de PetroUna, nas depen
dências da Associação de Desenvolvi
mento Comunitário de Rajada.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1!l, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. E~, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a instalação da futura
sede da Agência de Correios do Distrito de Rajada,
município de Petrolina, Estado de Pernambuco, nas
dependências da Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Rajada.

Sala das SeSsões, de maio de 2000. - Deputado
Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

'TfTULO IV
Das Proposições

CAPfTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro poder a adoção de providên
cia, a realização de ato admistrativo ou de gestão, ou
o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa ex
clusiva;

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

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados. por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2!l Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos PresIdentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte se,ssões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o autor para que est~, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.



TrTULO IV
Das.Proposições

CAPrTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

-Artigo alteradopsla<Resoluçáo nQ 10, de 1999.

I - sugere'a outro poder a adoçãóde providên
cia, a realização de ato 'administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado' ,assunto, visando a
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INDICAÇÃO NR 984, DE 2000 10- É imprescindível que esta situação mude;
(Da Sra. Vanessa Grazziotin) Face ao exposto, está evidente a necessidade de

Sugere ao Poder Executivo por In- programas para despoluiçao da orla e a preservação das
termédio do Ministério do Melo Amblen- bacias dos Igarapés do Educandos e São Raimundo.
te, a ad09ão de medidas urgentes para Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu-
despolulr as águas dos igarapés do Edu- tada Vaneasa Grazzlotln.
candos e São Raimundo, em Manaus, REQUERIMENTO
Estado do Amazonas. (Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Requer o envio de Indlcaçio ao MI-

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambi- nlst6rlo do Melo Ambiente, referente •
ente: polul9io das águas nas bacias dos Igara-

A Deputada V~~ssa ~razziotin se dirige a V. ExI pés do Educandos e Sio' Raimundo, em
para apresentar a Indlcaçao, fundamentada nos se- Manaus, Estado do Amazonas. .
guintes fatores: '

1 - O município de Manaus tem a sua popula- Senhor Presidente,
ção concentrada em grande parte nas bacias dos iga- Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do Regi-
rapés, entre eles, os igarapés de Educandos e São menta Interno da Câmara de Deputados, requeiro a V.
Raimundo; ExI seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica-

2 - A qualidade das águas destes dois igarapés ção em anexo, sugerindo a adoção de medidas ur-
já está visivelmente comprometida devido a maneira gentes a fim de despoluir as águas das bacias dos
pela qual as áreas de suas bacias foram e estão sen- Igarapés Educandos e São Raimundo, em Manaus,
do ocupadas; Estado do Amazonas.

3- Uma análise do Instituto Nacional de Pesqui- Sala das Sessões, 18 de maio.de 2000.- Depu-
sa da Amazônia (INPA), verificou além da redução do tada Vanessa Grazziotln.
número de espécie de peixes, a presença de cobre, LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
zinco, cadmio e níquel nos sedimentos de fundo e COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _
cromo em concentrações acima daquelas permitidas CeDI
pela Secretaria de ~igilância Sanitária. _ REGIMENTO INTERNO
_ 4 -: Esses metais pesados .em altas co~entraçoes DA ' ,

sao nocIVO! tanto para os organismos aquá~s quanto CAMARA DOS DEPUTADOS
às populaçoes reSidentes à margem das refendas; _

5 - Além da composição química totalmente alta- RESOLUÇAO NR 17, D.E 1989
rada das características originais, existem ainda a polui- Aprova o Regimento Interno da Câ-
ção visual devido à ausência de vegetação nas mar- mara dos Deputados.
gens e a quantidade de lixo que é lançado nas águas;

6 - Estas águas contaminadas, são lançadas no
Rio Negro, o qual, por possuir um volume de água ex
tremamente mais elevado, tem sido, por enquanto,
pouco afetado em suas caracter{sti~s naturais"sendo
verificados os efeitos dessa pressão urbana apenas na
margem que limita a orl~ da cidade de Man~us;

7 - Não se pode mensuraraté quando oRio Ne
gro, que recebe toda a ~escarga e volume de despe
jos, apresentará capacidade de se autodepurar;

8 - Hoje, o principal obstáculo para a Jimpeza
dos Igarapés, além da conscientização dapopulação,
é a presença de mais de 70 mil pessoas residentes à
'margem dos igarapés;
• 9 - Apesar da denúncia feita pelos pesqu.isado
~es do INPA, nenhuma providência foi tomada para
têntar salvar o que ainda resta dos igarapés;



REQUERIMENTO
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Sr.
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, sugerindo, da Sra. Presidente
da Comunidade Solidária, Incluir outros
municípios do Amazonas, no Programa
de Combate à Pobreza.

Senhor Presidente,
Nos Termos do art. 113, inciso I e § 1!l, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo incluir outros municfpios do
Estado do Amazonas, no Programa de Combate à
Pobreza, da Comunidade Solidária.

Sala da Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NlZ 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

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

§ 2º Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

....................................................................................
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da É de conhecimento de todos, que a crise que
Câmara. atinge o nosso País e, conseqüentemente o Amazo-

§ 1ºNa hipótese do inciso I, a indicação será ob- nas, tem sido a grande causa do êxito rural, tendo
jato de requerimento escrito, despachado pelo Presi- como conseqüência, o desajuste social, aumento da
dente epublicado no Diário do Congresso Nacional. marginalização pela falta de emprego, crescimento

"Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por Ato da violência, entre outros.
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso O programa Rádio Fônico "A voz do Brasil", di-
Naclonalde2deoutubrode 1995. vulgou na semana passada, que os municípios do

Amazonas: Carauari, Borba, Novo Aripuanã e Mani
coré, receberiam cestas básicas do Programa de
Combate à Pobreza da Comunidade Solidária. Tal ati
tude, poderá ajudar as famílias carentes desses muni
cípios porém, a situação da população do interior do
Amazonas é precária e seria fundamental ampliar
esse Programa para outros municípios, ajudando
com isso, minimizar a vida tão sofrida das famílias
amazonenses, do interior.

Diante do exposto sugiro, que seja ampliado
para outros municípios o auxílio do Programa Comba
te à Pobreza.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão;

111-se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção concluirpelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a comissão sobre atos de qualquer

poder, de seus órgãos e autoridades.

....................................................................................
INDICAÇÃO NlZ 985, DE 2000
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio da Casa Civil da Presidência da
República, a inclusão, pela Comunidade
Solidária, de outros municípios do Esta
do do Amazonas no Programa de Com
bate à Pobreza.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Sr. Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. ExA

para solicitar, que seja inclufdo outros municípios do
Estado do Amazonas, no Programa de Combate à
Pobreza, da Comunidade Solidária, conforme abaixo:
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b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

"Artigo alterado pela Resolução n" 10, de 1991.

I - sugere a outro poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

"Alterado para DIário da Câmara dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comi~são sobre interpretação e
aplicação de lei;

INDICAÇÃO Nl! 987, DE 2000
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a reali
zação de estudos que visem dar aos me
dicamentos genéricos nomenclatura po
pular.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde, Dr. José Serra:

Sem dúvida, foi extremamente louvável a inicia
tiva de se criar a opção de medicamentos com nome
genérico, sem marca comercial, de modo a b~.ratear

os custos finais para milhões de consumidores em
todo o País.

No sentido de apoiar a referida medida, sugeri
mos que, em razão da dificuldade de memorização,
escrita e até mesmo de verbalização dos nomes ge
néricos, o Ministério da Saúde proceda a estudos que
criem uma alternativa abreviada de nome popular
(três ou quatro letras, no máximo), para cada medica
mento genérico e a façam divulgar em uma tabela,
distribuída gratuitamente.

Buscamos o exemplo de alguns medicamentos
genéricos, alguns amplamente conhecidos como os
utilizados no tratamento da tuberculose, a saber: Pira
zinamida (PZA); Etambutol (EMB), Hidrazida (INH), e
outros. No caso de essas abreviaturas coincidirem
com os nomes de medicamentos já existentes (como
o AAS, ácido acetil-salicílico), poderia ser adicionado
à sigla o sufixo gen (de genérico) ou (pop) de popular.

Ante o exposto, esperamos contar com o im
prescindível apoio de Vossa Excelência no encami
nhamento da questão.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Fernandes.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, por intermédio do Ministé
rio da Saúde.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 , do Regi

mento Interno, requeiro a V. Ex!! o envio da anexa Indi-



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N!!17, DE 1989

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI
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cação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé- 11- o parecer referente à indicação será proferi-
rio da Saúde. do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu- Presidência da Comissão;
tado Pedro Fernandes. 11I-se a comissão que tiver de opinar sobre indi-

cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nr/10, de 1991.

I - sugere a outro poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Corfgresso Nacio
nal.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

INDICAÇÃO N!! 988, DE 2000
(Do Sr. Paulo Mourão)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, que se acrescentem às
atribuições do Incra as de identificar e
demarcar as terras ocupadas por rema
nescentes das comunidades dos quilom
bos e que se requeira a respectiva cober
tura orçamentária.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Através da presente, venho sugerir-lhe tome a

iniciativa de propor que se alterem os Estatutos do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, para que às suas atribuições acrescen
tem-se as de identificar e demarcar as terras ocupa
dos por remanescentes das comunidades dos qui
lombos, a que se refere o art. 68 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, podendo, por con
seqüência, também outorgar-lhes os respectivos títu
los.

Ocorre, Senhor Ministro, que atualmente dispu
tam a implementação do mencionado dispositivo
constitucional o Incra e a Fundação Palmares, do Mi
nistério da Cultura. Ora, a Fundação Palmares é ór
gão voltado precipuamente à preservação de valores
culturais, sociais e econômicos decorrentes da in
fluência negra na formação da sociedade brasileira



ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

PORTARIA NR 307, DE 22 DE NOVEMBRO DE
1995

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Esta
do emitir-lhes os títulos respectivos.

o Presidente do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - INCRA, no uso das atribui
ções que lhe confere os incisos 11 e IV do art. 20 da
Estrutura Regimental da Autarquia aprovado pelo
Decreto nº 966, de 27 de outubro de 1993;

Considerando que as comunidades remanes
centes de quilombos acham-se sob a Proteção do Po
der Público, por força do art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal,
que determina aos r~manescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras o re
conhecimento da propriedade definitiva, com a conse
qüente emissão dos Utulos respectivos;

Considerando que cabe ao Incra a administra
ção das terras públicas desapropriadas por interesse
social, discriminadas e arrecadas em nome da União
Federal, bem como a regularização das ocupações
nelas havidas na forma da Lei;

Considerando que as ações de Reforma Agrária
conduzidas pelo Estado visam a promoção plena do
homem, preservando seus valores sociais e culturais,
integrando-o às peculiaridades de cada região, propi
ciando uma relação racional e equilibrada nas suas
interações com o meio-ambiente, resolve:

I - Determinar que as comunidades remanes
centes de quilombos, como tais caracterizadas, inser
tas em áreas públicas federais, arrecadadas ou obti
das por processo de desapropriação, sob a jurisdição

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Mourão)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro do Desenvolvimento Agrário, para
que se acrescentem às atribuições do
Incra as de identificar e demarcar as ter
ras ocupadas por remanescentes das co
munidades dos quilombos, solicitan
do-se a respectiva cobertura orçamentá
ria.
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(art. 2º dos respectivos Estatutos), não possuindo, LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
portanto, vocação para interferir em matéria de ordem COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
fundiária. Por isso mesmo, a Fundação não é apare- CeDI
Ihada para bem desincumbir-se da tarefa. CONSTITUiÇÃO

Já o Incra, ao contrário, desde sua constituição DA
labora sobre dimensão fundiária do País e está sobe- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
jamente melhor dotado de recursos humanos e de ex- 1988
periência administrativa para honrar o mencionado .
mandamento constitucional - tanto assim é, aliás,
que inclusive a autarquia já interferiu em alguns casos
de demarcação de terras quilombolas, a partir da edi
ção da Portaria INCRAlP/Nº307, de 22 de novembro
de 1995.

Contudo, enquanto não houver uma definição
estatutária clara, permanecerão as dúvidas, as dispu
tas e, o que não se pode aceitar, a omissão do Poder
Público frente ao que lhe determinou a Constituição.
Por isso cremos que se Vossa Excelência tomar a ini
ciativa de propor ao Senhor Presidente da República
o acréscimo que sugerimos aos Estatutos do Incra fi
cará pacificada a matéria.

Como consectário, sugerem-se igualmente ofí
cios de Vossa Excelência requerendo que se abra
crédito especial para cobrir o desempenho da nova
atribuição.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Mourão.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Senhor Ministro do De
senvolvimento Agrário a Indicação em anexo, suge
rindo que se acrescentem às atribuições do Incra as
de identificar e demarcar as terras ocupadas por re
manescentes das comunidades dos quilombos e que
se solicite a respectiva cobertura orçamentária.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Mourão.



TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a pr~posição através da
qual o deputado:

"Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matériade sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
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do Incra, tenham suas áreas medidas e demarcadas, § 1Q Na hipótese do inciso I, a indicação será obje-
bem como tituladas, mediante a concessão de Título to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
de Reconhecimento, com cláusula pro indiviso, na e publicado no Diário do Congresso Nacional.
forma do que sugere o art. 68 do Ato das Disposições *Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso

11_ Facultar a criação do Projeto Especial QuiJom- Nacional de 2 de outubro de.1!!95.

bola, em áreas públicas federais, arrecadadas ou obti- § 2Q Na hipótese do inciso 11, serão observadas
das por processo de desapropriação para atender aos as seguintes normas:
casos de comunidades remanescentes de quilombos [ - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii-
com Títulos de Reconhecimento expedidos pelo Incra; das em súmula, mandadas à publicação no Diário do

111- Recomendar que os Projetos Especiais se- Congresso Nacional e encaminhadas às Comis-
jam estruturados de modo a não transigir em relação sões competentes;
ao status quo das Comunidades beneficiárias, em *Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
respeito às condições suscitadas pelo art. 68 do dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
ADCT, e artigos 215 e 216 da Constituição Federal; Nacional de 2 de outubro de 1995.

IV - Determinar a Diretoria de Assentamento 11- o parecer referente à indicação será proferi-
que defina instruções normativas, mecanismos e mei- do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
os indispensáveis à criação e implementação dos Presidência da Comissão;
Projetos Especiais Quilombolas, de modo a assegu- 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi-
rar a consecução dos fins por estes almejados; cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este

V - Incumbir a Diretoria de Assentamento de os trâmites regimentais das proposições congêneres;
adotar as providências objetivando orçamentar, provi- IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
sionar e controlar os recursos destinados ao atendi- do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
mento dos Projetos Especiais Quilombolas; Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-

VI - Esta Portaria entra em vigor na data da sua entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-
publicação, revogadas as disposições em contrário. - ça projeto próprio à consideração da Casa;
Francisco Graziano Neto V- não serão aceitas proposições que objetivem:

REGIMENTO INTERNO a) consulta a Comissão sobre interpretação e
DA aplicação de lei;

CÂMARA DOS DEPUTADOS b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
RESOLUÇÃO Me 17, DE 1989 Poder, de seus órgãos e autoridades.

Aprova o Regimento Interno da Câ- .
mara dos Deputados. . .

INDICAÇÃO N9 989, DE 2000
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério de Minas e Energia,
seja retirada do Programa Nacional de De
sestatização a Petróleo Brasileiro S/A 
PETROBRAS, bem como seja sustada a
venda das ações que excedem os 51% (cin
qüenta e um por cento) relativos ao contro
le acionário da empresa por parte da União.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia:

O Deputado Nelson Pellegrino se dirige a V. Exa.
para expor e reivindicar o seguinte:

A Petrobras está posicionada hoje como a 14"
maior empresa de petróleo do mundo. Em extração



TíTULO IV
Das Proposições

RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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de petróleo em águas profundas, a estatal brasileira ricas - como é o caso do Brasil -, a pobreza e o total
detém a melhor tecnologia. Sua contribuição econô- esgotamento das suas reservas minerais.
mica ao país é imensa, obtendo nos últimos 12 meses Diante do exposto é a presente indicação para
um faturamento da ordem de R$26,8 bilhões, com um solicitar a Vossa Excelência a retirada da Petróleo
lucro líquido de aproximadamente R$1,771 bilhão. Brasileiro S/A - PETROBRÁS do Programa Nacional
Registre-se ainda: que é também a Petrobrás a 7@ de Desestatização, bem como o cancelamento da
maior empresa de petróleo de capital aberto do mun- venda, em leilão, das ações que excedem os 51 %
do. (cinqüenta e um por cento) relativo ao controle acio-

A Petrobrás possui uma história de sucesso e nário da empresa por parte da União.
de eficiência num setor considerado extremamente Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Nel·
estratégico para o desenvolvimento do país, isto por son Pellegrino, Deputado Federal.
si só já justifica a mobilização da sociedade em defe- REQUERIMENTO
sa de tão valioso patrimônio brasileiro. (Do Sr. Nelson Pellegrino)

Não se justifica mutilar uma empresa como a Requer o envio de Indicação ao Mi.
Petrobrás em nome da chamada globalização. Assim nistro das Minas e Energia Sr. Rodolpho
como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal Tourinho Neto, relativa à venda das
a Petrobrás encontra-se agora na linha de tiro do Go- ações da Petróleo Brasileiro S/A - PE.
vemo FHC rumo à privatização. TROBRÁS e a sua retirada do Programa

A venda de ações da Petrobrás, anunciada pelo Nacional de Desestatização.
governo, não serve aos interesses do país. Sabe-se
que os preços internacionais do petróleo estão em Senhor Presidente,
vertiginosa ascensão e os países ricos. que são os Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-
maiores consumidores de combustíveis do mundo, menta Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
exercem fortes pressões sobre as nações produtoras Exa seja encaminhada ao Ministro das Minas e Energia
de petróleo. Sr. Rodolpho Tourinho Neto, Indicação em anexo, suge

rindo que, seja retirado do Programa Nacional de De-
Para estes países, não importa quais estratégi- sestatização a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS,

as ou políticas os países produtores de petróleo ve- bem como seja sustada a venda das ações que exce-
nham adotar para proteger suas reservas e seu con- dem os 51 % (cinqüenta e um por cento) relativos ao
sumo interno, e sim que aumentem mais e mais suas controle acionário da empresa por parte da União.
ofertas. O preço do barril do petróleo ultrapassa agora Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Nel.
a casa dos 32 dólares, aguçando ainda mais o apetite
das nações ricas e suas multinacionais em relação às son Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

reservas dos países pobres. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Depois da quebra do monopólio do petróleo, a COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

Petrobrás vem sendo, gradativamente, corroída pelas CeDI
decisões do próprio governo que investe no sentido REGIMENTO INTERNO
de asfixiar a empresa, cortando recursos e adotando DA
uma política de desmonte da estatal com o anúncio CÂMARA DOS DEPUTADOS
da venda de 38% das ações com direito a voto da em
presa, tornando-a ainda mais vulnerável.

É da vontade do povo brasileiro que a Petrobrás
permaneça sobre o controle da União. Se o Govemo
Federal vender parte de suas ações ordinárias, a Petro
brás poderá, facilmente, ficar com menos de 50% do ca
pital total da empresa, o que minará a capacidade de in
tervenção e planejamento estatal e certamente prejudi
cará a sua função social frente a nossa economia.

A lógica perversa da globalização, fomentada
pelo neoliberalismo, implica na mais absoluta concen
tração das riquezas existentes no mundo nas mãos
dos países desenvolvidos, restando às nações perifé-



Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Dirigimo-nos a V.Exa. para expor e sugerir o se

guinte:
Como muito se tem afirmado, o número de ca

sos de câncer de pele encontra-se em constante
crescimento: estima-se que cerca de 100 mil casos
novos podem surgir. por ano, no Brasil se não forem
adotadas medidas preventivas adequadas e urgen
tes.
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*ArtigoalteradopelaResoluçãon12ID, de 1991. editada portaria estabelecendo regras de
âmbito nacional para a execução de pro-

I - sugere a outro Poder a adoção de providên- cedimento de bronzeamento artificial.
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, (Publique-se. Encaminhe-se.)
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Co
missões competentes;

*Alterado para Diário da Camara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
.....................................................................................
....................................................................................

INDICAÇÃO NR 990, DE 2000
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, seja

Não bastasse a exposição inadequada aos
raios solares da maioria de nossa população, o bron
zeamento artificial surge como mais um forte fator
responsável pelo crescimento das estatísticas. Na
verdade tornou-se, no Brasil uma questão de interes
se público, estando a proliferação ao emprego das câ
maras de bronzear a exigir uma rápida e eficaz inter
venção do Poder Público, para evitar que inúmeras
pessoas possam sofrer sérios danos à saúde.

Antecipando-se a uma medida de caráter nacio·
nal, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São
Paulo editou a Portaria CVS 2, de 18 de janeiro de
2000.

Oaspecto central desta Portaria está na consta
tação de que a população não deveria se expor ao tra
tamento artificial sem autorização do profissional mé
dico.

Nesse sentido, exige, para o atendimento de cli..
entes pelas clínicas de bronzeamento artificial, avali
ação médica prévia, em que será fornecido documen·
to especificando o tempo máximo de exposição aO~j

raios ultra-violeta por sessão, o intervalo de tempo de
cada uma delas e o número máximo de sessões, en
tre outros aspectos relevantes para preservar a inte
gridade física desses clientes.

Exige dos responsáveis pelos estabelecimentos
a prestação de informações aos clientes sobre os ris
cos de desenvolvimento de câncer de pele e, ainda,
caracteriza como publicidade enganosa a veiculação
de peças publicitárias que indiquem ser inócua essas
práticas.

Esses são alguns aspectos que demonstram a
adequação dos cuidados que o Centro de Vigilância
Sanitária do Estado de São Paulo adotou ao editar a
referida Portaria.

Entende-se que tal iniciativa deveria ser repro
duzida para todo o território nacional pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, que dispõe
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do dever, do poder e dos meios necessários para in
tervir com a rapidez e eficiência que asituação impõe.

Ademais a dinâmica das transformações de mé
todos, práticas e equipamentos nos serviços pres
tados à população exigem do Órgão de vigilância
nacional que discipline o uso das câmaras de bronze
amento. bem como efetue. com a freqüência requeri
da, as atualizações normativas que se fizerem neces
sárias e em decorrência de futuras inovações.

Diante do exposto, entende-se que caberia à
ANVS o papel de editar estabelecendo regras de âm
bito nacional para a execução de procedimentos de
bronzeamento artificial, bem como de coordenar e
exercer uma forte fiscalização para assegurar o cum
primento dessas normas.

Assim, sugerimos que seja editado ato norma
tivo nos moldes da Portaria CVS 2. acima referida,
do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São
Paulo.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Marcos de Jesus.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à necessidade de
ser editada portaria estabelecendo re
gras de âmbito nacional para a execução
de procedimentos de bronzeamento arti
ficial.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V.Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo ser editada portaria esta
belecendo regras de âmbito nacional para a execução
de procedimentos de bronzeamento artificial.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Marcos de Jesus.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
C.oORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NR 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPfTUlO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução nR 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 1l! Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
NacIonal de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
vem: '

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;



Sugere ao Poder Executivo a ado
ção de providências determinando a
obrigatoriedade de disponibilização, em
sue da Internet, da lista atualizada, com
numeração das séries, de selos extravia
dos, furtados ou roubados dos Cartórios.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer numeração das séries de selos extra~ia.

Poder, de seus órgãos e autoridades. dos, furtados ou roubados dos Cartórios.
........ Senhor Presidente,

.................................................................................... Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

INDICAÇÃO N2 991, DE 2000 mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
(Do Sr. João Paulo) Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Execu

tivo a Indicação em anexo, sugerindo a adoção de
providências, pelo Excelentfssimo Senhor Presidente
da República, determinando que seja disponibilizado
através de site da internet lista atualizada com a nu
meração das séries de selos extravidos, roubados ou
furtados dos Cartórios.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado João Paulo.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca:

Cremos que a busca de eficiência para a admi
nistração pública passa necessariamente pela "trans
parência" das informações em todos os níveis do se
tor público.

Portanto, esta indicação se faz necessária ten
do como função a defesa do cidadão comum em sua
dificuldade de identificar a validade do selo de cartó
rio recebido, uma vez que a disponibilização de extra
vio, furto ou roubo dos mesmos atualmente só é pro
cedida através do Diário Oficial, que não é material
de fácil acesso da população, ao contrário da Rede
Mundial de Informações, Internet.

Por esta razão solicito a Vossa Excelência a
adoção de medidas cabíveis, determinando a dispo
nibilização em site da Internet a relação atualizada
com a numeração da série de selos extraviados, rou
bados ou furtados dos Cartórios.

Uma solução alternativa e imediata para o pron
to atendimento da questão, seria a disponibilização
dos dados no site oficial da Presidência da República
e a devida divulgação nos meios de. comunicação,
que será determinante no atendimento ao cidadão.

Esperamos, assim, contribuir para a eficiência
da administração pública federal, certo de que V. Exa.
considerará as sugestões apresentadas.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado João Paulo.

REQUERIMENTO
(Do Deputado João Paulo)

Requer o envio de Indicação ao Pre
sidente da República, sugerindo que se
jam obrigatórias a disponibilização em
slte da internet da lista atualizada com a

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nº17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n!l10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.
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, § 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

·Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

, 111 - se aI Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

, b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 468, DE 2000

(Dos Srs. José Genoíno e Jacques Wagner)

Susta os efeitos do Decreto n' 3.448,
de 5 de maio de 2000, que cria o Subsiste
ma de Inteligência de Segurança Pública,
no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteli
gência, e dá outras providencias.

(Às Comissões de Trabalho, Adminis
tração e Serviço Público; de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos do Decreto

nº 3.448, de 5 de maio de 2000, que cria o Subsiste
ma de Inteligência de Segurança Pública, no âmbito
do Sistema Brasileiro de Inteligência, e dá outras pro
vidências.

Art. 2º Este Decreto Legislat.vo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

Em 7 de dezembro de 1999, o Congresso decre
tou e o Presidente sancionou a Lei nº9.883, que insti
tuiu o Sistema Brasileiro de Inteligência e criou a
Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.

De acordo com art. 12 da referida lei, o Sistema
Brasileiro de Inteligência teria a "finalidade de forne
cer subsídios ao Presidente da República ( grifo nos
so) nos assuntos de interesse nacional." Já o § 12 do
art. 22 da mesma lei determina que:

§ 1º O Sistema Brasileiro de Inteligência é res
ponsável pelo processo de obtenção, análise e disse
minação da informação necessária ao processo deci
sório do Poder Executivo (grifo nosso), bem como
pela salvaguarda da informação contra o acesso de
pessoas ou órgãos não autorizados.

A Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 2000, tam
bém estipula, no caput do seu art. 22, que o Sistema
Brasileiro de Inteligência sérá constituído por órgãos
e entidades da Administração Pública Federal (grifo
nosso), em especial por aqueles "responsáveis pela
defesa externa, segurança interna e relações exterio
res".

Observa-se, assim, que o instrumento legal em
epígrafe instituiu um Sistema Brasileiro de Inteligência
de caráter eminentemente federal (embora estivesse
prevista a participação dos estados através de convê
nios), destinado especificamente a fornecer subsídios
ao Presidente da República e a informação necessária
ao processo decisório do Poder Executivo. Deve-se as
sinalar que esta arquitetura do Sistema Brasileiro de
Inteligência espelha-se na experiência da maior parte
dos países desenvolvidos e democráticos.

Entretanto, em 5 de maio de 2000, logo após o
triste episódio da repressão aos grupos indígenas e
outros movimento sociais, durante as comemorações
dos 500 anos do Descobrimento, o Poder Executivo
emitiu o Decreto n!! 3.448, que Cria o Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública, no âmbito do Siste
ma Brasileiro de Inteligência, e dá outras providências.

Pois bem, o Subsistema de Inteligência de Se
gurança Pública não estava previsto em absoluto na
mencionada lei. Ademais, conforme o art. 1º do decre
to em pauta, tal Subsistema teria a por finalidade "co
ordenar e integrar as atividades de inteligência de Se
gurança Pública em todo o País, bem como de suprir
os governos federal, estaduais e municipais (grifo
nosso) de informações que subsidiem a tomada de
decisões neste campo."

Dessa forma, além de criar um Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública que não está pre-



CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Seção 11
Das Atribuições do Presidente da República

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
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visto na lei Nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, o Ora, é nítido, em funcão de tudo o que foi expos-
Poder Executivo modificou parcialmente a finalidade to, que o citado decreto não foi concebido apenas
básica do Sistema Brasileiro de Inteligência, pois ele para assegurar a execução da lei nº 9.883. de 7 de
agora, além de fornecer subsídios ao Presidente da dezembro de 1999, mas para alterá-Ia em certos as-
República, tem também que suprir os governos esta- pectos, criando um Subsistema de Inteligência de Se-
duais e municipais com informações úteis aos seus gurança Pública, que não estava previsto inicialmen-
processos decisórios. te. o que poderá modificar. pelo menos parcialmente.

Por outro lado, é necessário considerar que o a finalidade e a natureza do Sistema de Inteligência.
subsistema criado pelo decreto poderá representar Assim sendo, julgamos que, com base no inciso
mudança parcial na natureza do Sistema de Inteligên- V do artigo 49 da Constituição Federal, os efeitos do
cia. Com efeito, a leitura atenta da lei nº 9.883, de 7 Decreto nº 3.448, de 5 de maio de 2000 devam ser
de dezembro de 1999, revela que tal sistema seria, imediatamente sustados.
c0":l0 já afirmamos, em,inentemente f~deral e q~e cui- Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu-
dana de assuntos de Interesse naCIonal, partlcular- tado José Genoíno - Deputado Jacques Wagner.
mente os relativos à defesa do território, relações com
outros países, ameaças à segurança nacional etc.

Contudo, o decreto em discussão demonstra,
de maneira indubitável, que o objetivo básico do Sub
sistema é o de cuidar, como o próprio nome indica, da
segurança pública strictu senso. Ora, constitucio
nalmente (art. 144 da CF) a segurança pública é exer
cida "para a preservação da ordem pública e da inco
lumidade das pessoas e do patrimônio....". Trata-se,
portanto, da criação de uma inteligência de caráter ni
tidamente policial, destinada especificamente a cui
dar de temas relacionados às supostas ameaças in
ternas à segurança pública, tais como: greves, mani
festações, invasões de latifúndios, etc., o que poderia
desvirtuar, dependendo do peso específico que o
Subsistema venha a ter na prática, o objetivo funda-
mentaI do Sistema de Inteligência.

Ademais, a composição do Conselho Especial
do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
indica que em tal subsistema as entidades de inteli
gência das Forças Armadas terão papel preponde
rante, o que poderá conferir um caráter nitidamente
militar ao enfrentamento dos problemas relacionados
à segurança pública, entre os quais poderiam estar
incluídas questões sociais relevantes. Tal caráter não
condiz com o necessário aperfeiçoamento das institu
ições democráticas do País.

Do nosso ponto de vista, na criação do Subsis
tema de Inteligência de Segurança Pública, o Poder
Executivo nitidamente exorbitou em sua prerrogativa
constitucional de regulamentar leis. De fato, o inciso
IV do artigo 84 da Constituição Federal estabelece
que compete privativamente ao Presidente da Repú
blica:

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir ~ecretos e regulamentos para
sua fiel execução (grifo nosso);
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IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as § 3º a polícia ferroviária federal, órgão perma-
leis, bem como expedir decretos e regulamentos para nente, organizado e mantido pela União e estruturado
sua fiel execução; em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha

mento ostensivo das ferrovias federais.

T(TULOV
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPrrULO 11I
Da Segurança Publica

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes ór
gãos:

I - polícia federal;
11 - policia ro~~viária federal;
IIJ - policia ferroviária federal;
IV - polícias civis
V - polícias militares e corpos de bombeiros mi

litares.
, § 12 A polícia federal, instituída por lei como ór

gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:

·Com redação dada pela Emenda Constitucional nl1 19, de
4-6-998.

,1-apurar infrações penais contra a ordem políti
ca e social ou em detrimento de bens, serviços e inte
resses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou interna
cional e exija repressão uniforme, segundo se dispu
serem lei;

11- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas área~ de competência;

11I - exercer as funções de polícia marítima, ae
roportuária e de fronteiras;

'·'nciso 11I com redação dada pela Emenda Constitue/anal
n11 19, de 4-6-1998.

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.

§ 22 A polícia rodoviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das rodovias federais.

"§ 211 Com redação dada pela Emenda Constitucional
n11 19, de 4-6-1998.

"§ 39 com redação dada pela Emenda Constitucional nl1 19,
de 4-6·1998.

§ 42 Às policias civis, dirigidas por delegados de
policia de carreira, incumbem, ressalvada a compe
tência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia osten
siva e a preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além da.s atribuições definidas
em lei, incumbe a execução de atividades de defesa
civil.

§ 6º As policias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, su
bordinam-se, juntamente com as policias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcio
namento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas ati
vidades.

§ 82 Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser
viços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais in
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 4º do art. 39.

"§ 9º acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de
4-6-1998.

DECRETO N2 3.440, DE 5 DE DJ1t\IO DE 2000

Cria o Subsistam~ de Inteligência de
segurança Public3, no ~mbito do Siste
ma brasil~iro de Inteligência.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 84, incisos 11, IV e VI, da
Constituição,

Decreta:
Art.1 2 Fica criado, no âmbito do Sistema Brasi

leiro de Inteligência, instituído pela Lei nº 9.883, de 7
de dezembro de 1999, o Subsistema de Inteligência
de Segurança Pública, com a finalidade de coordenar
e integrar as atividades de inteligência de segurança
pública em todo o Pais, bem como de suprir os gover
nos federal, estaduais e municipais de informações
que subsidiem a tomada de decisões neste campo.
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Art. 22 Integram o Subsistema de Inteligência de chefes do Poder Executivo e designados pelo Chefe
Segurança Pública os Ministérios da Justiça, da Defe- do Gabinete de Segurança Institucional da Presidên-
sa e da Integração Nacional, o Gabinete de Seguran- cia da República, para mandato de dois anos, permiti-
ça ,'Institucional da Presidência da República e a da a recondução.
Agência Brasileira de Inteligência, como órgão cen- § 42 A participação dos membros no Conselho
trai. Especial não enseja qualquer tipo de remuneração e

§ 12 Nos termos do § 22 do art. 22 da Lei n2 9.883, será considerada de relevante interesse público.
de 1999, poderão irttegrar o Subsistema de Inteligên- § 5º O Conselho Especial reunir-se-á, em cará-
cia de Segurança Pública órgãos de Inteligência de ter ordinário, a cada três meses e, extraordinariamen-
Segurança Pública dos Estados, do Distrito Federal e te, sempre que convocado por seu presidente, por ini-
dos Municípios. ciativa própria ou a requerimento de um terço de seus

§ 2º Aos integrantes do Subsistema cabe, no membros.
âmbito de suas competências, identificar, acompa- § 62 Os representantes referidos na alínea b
nhar e avaliar ameaças reais ou potenciais; promover somente participarão das reuniões do Conselho
a coleta, busca e análise de dados; e produzir conhe- Especial quando convocados pelo seu presidente.
cimentos que subsidiem decisões nas esferas dos go- § 72 O presidente do Conselho Especial poderá
vemos federal, estadual e municipal, reduzindo ao convidar para participar das reuniões do Conselho
máximo o grau de incerteza sobre questões pertinen- Especial, sem direito a voto, pessoas de reconhecida
tes à segurança pública. capacidade e conhecimentos sobre a matéria objeto

Art. 32 Fica criado o Conselho Especial do Sub- da reunião.
sistema de Inteligência de Segurança Pública, órgão § 82 As despesas com viagens dos conselheiros
de deliberação coletiva, vinculado ao Gabinete de Se- correrão por conta dos órgãos que representam, sal-
gurança Institucional da Presidência da República, vo na hipótese prevista no § 1'iJ., que correrão por con-
que terá a seguinte composição: ta da Agência Brasileira de Inteligência.

I - como membros permanentes: Art. 42 Cabe ao Conselho Especial:
a) o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inte- 1_exercera orientação normativa sobre as ativi-

ligência, que o presidirá; dades de inteligência na área de segurança pública;
b) o Diretor-Adjunto da Agência Brasileira de 11 - acompanhar e avaliar o desempenho dos

Inteligência; planos e programas da Política Nacional de Inteligên-
c) dois representantes do Ministério da Justiça, cia pertinentes à segurança pública;

sendo um do órgão de inteligência da Policia Federal; 111 - propor alterações no regimento interno; e
d) cinco representantes do Ministério da Defe- IV - propor a integração ao subsistema dos ór-

sa, sendo, pelo menos, um de cada órgão de inteli- gãos de Inteligência de Segurança Pública dos Esta..
gência das Forças Armadas; dos, do Distrito Federal e dos Municípios.

e) um representante do Gabinete de Segurança Art. 52 O Conselho Especial poderá constituir
Institucional da Presidência da República; comitês técnicos, para analisar e opinar sobre maté-

f) um representante da Defesa Civil do Ministé- rias específicas a serem por ele apreciadas, podendo
rio da Integração Nacional; convidar para integrar referidos comitês pessoas de

11- como membros eventuais, um representante reconhecida capacidade e conhecimentos sobre o
de cada um dos órgãos de que trata o § 1ºdo art. 22• assunto em pauta.

§ 12 O Diretor-Adjunto da Agência Brasileira de Art. 62 O regimento interno do Conselho Espe-
Inteligência substituirá o presidente do Conselho cial, contemplando o detalhamento das atribuições e
Especial em suas ausências e impedimentos. condições de seu funcionamento, será submetido à

§ 22 Os representantes referidos nas alíneas a a aprovação do Chefe do Gabinete de Segurança Insti-
f do inciso I, e seus suplentes, serão indicados pelos tucional da Presidência da República, por decisão da
titulares dos respectivos órgãos e designados pelo maioria absoluta de seus membros.
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Pre- Art. 72 Caberá à Agência Brasileira de Inteligên-
sidência da República, para mandato de dois anos, cia prover os serviços de Secretaria-Executiva do
permitida a recondução. Conselho Especial.

§ 32 Os representantes referidos no inciso li, e Art. 82 Este decreto entra em vigor na data de
seus suplentes, serão indicados pelos respectivos sua publicação.



MENSAGEM N!l378, DE 2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Romênia sobre Coo
peração na Área do Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Inde
vido e à Farmacodependência, celebrado
em Bucareste, em 22 de outubro de 1999.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ng 482, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºÉaprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia sobre Cooperação na Área do Combate
à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido e à Far
macodependência, celebrado em Bucareste, em 22
de outubro de 1999.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso 1 do artigo 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

MENSAGEM N!l378, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia sobre Co~

operação na Área do Combate à Produ
ção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, ao Uso
Indevido e à Famacodependência, cele
brado em Bucareste, 22 de outubro
de1999.
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Brasília, 5 de maio de 2000; 179º da Indepen- .
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Alberto Mendes Cardo
so.

LEI N!l9.883, DE 7DE DEZEMBRO DE 1999

Institui o Sistema Brasileiro de Inte
ligência, cria a Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN, e dá outras provi
dências.

. Art. 1º Fica instituído o Sistema Brasileiro de
Inteligência, que integra as ações de planejamento e
execução das atividades de inteligência do Pais, com
a fi'lalidade de fornecer subsídios ao Presidente da
República nos assuntos de interesse nacional.

§ 111 O Sistema Brasileiro de Inteligência tem
como fundamentos a preservação da soberania
nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito
e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda
cumprir e preservar os direitos e garantias individuais
e demais dispositivos da Constituição Federal, os tra
tados, convenções, acordos e ajustes internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte ou
signatário, e a legislação ordinária.

§ 2º Para os efeitos de aplicação desta lei, en
tende-se como inteligência a atividade que objetiva a
obtenção, análise e disseminação de conhecimentos
dentro e fora do território nacional sobre fatos e situa
ções· de imediata ou potencial influência sobre o pro
cesso decisório e a ação governamental e sobre a
salvaguarda da sociedade e do Estado.

§ 32 Entende-se como contra-inteligência a ativi
dade que objetiva neutralizar a inteligência adversa.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal que, direta ou indiretamente, possam
produzir conhecimentos de interesse das atividades
de inteligência, em especial aqueles responsáveis
pela defesa externa, segurança interna e relações ex
teriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteli
gência, na forma de ato do Presidente da República.

§ 111 O Sistema Brasileiro de Inteligência é res
ponsável pelo processo de obtenção, análise e disse
minação da informação necessária ao processo deci
sório do Poder Executivo, bem como pela salvaguar
da da informação contra o acesso de pessoas ou ór
gãos não autorizados.

§ 22 Mediante ajustes específicos e convênios,
ouvido o competente órgão de controle externo da ati
vidade de inteligência, as Unidades da Federação po
derão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44 inciso 1º, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte

DECRETO lEGISLATIVO N!! 90, DE 1972

Aprova o texto da Convenção sobre
Substâncias Psicotrópicas, assinada, em
21 de fevereiro de 1971, pelo Brasil.

Art. 1º E' aprovado o texto da Convenção sobre
Substâncias Psicotrópicas, assinada, em 21 de feve
reiro de 1971, pelo Brasil, com reservas, relativas aos
artigos 19 e 31.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Senado Federal, 5 de dezembro de 2972. 
PETRÔNIO PORTELLA, Presidente do Senado Fe
deral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federa], pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!! 88, DE 1972

Aprova o texto do protocolo de
Emendas à Convenção Única de Entorpe
centes, de 1961, firmado pelo Brasil e por
outros países em Genebra, a 25 de março

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

(Às Comissões de Relações Exteriores eu, Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Fe-
e de Defesa Nacional; e de Constituição e deral, promulgo o seguinte

Justiça e de Redação (art. 54).} DECRETO LÉGISLATIVO N!! 5, DE 1964

Aprova o Convenção Única sobre
entorpecentes, assinada, em Nova York,
a 30 de março de 1961.

Art. 1º É aprovada a Convenção Única sobre
Entorpecentes, assinada em Nova York, a 30 de mar
ço de 1961.

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Senado Federal, 7 de abril de 1964. - AURO
MOURA ANDRADE - Presidente do Senado Federal.

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia sobre Cooperação na Área do
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido
e à Farmacodependência, celebr~do em Bucareste,
em 22 de outubro de 1999.

Brasília, 20 de março de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO,PRESIDENTE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

Seção 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

VIII- celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio
nal;

Faço saber que o Congresso Ncional aprovou,
nos termos do artigo 66, n!ll, da Constituição Federal e



O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Romênia
(doravante denominados "Partes Contratan

tes"),
No espírito das relações de amizade e coopera

ção existentes entre os dois países;
Reconhecendo a importância da cooperação in

ternacional na prevenção e no combate efetivo ao trá
fico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópi
cas;

Conscientes de que o uso indevido de entorpe
centes e substâncias psicotrópicas constitui grave
ameaça à saúde e ao bem-estar dos respectivos po
vos, além de ser um problema que afeta as estruturas
políticas, ecoriômicas, sociais e culturais de todos os
países;

De conformidade com as previsões da Conven
ção Única sobre Entorpecentes (Nova York, 30 de'
março de 1961), assim como foi emendada pelo Pro: .

Brasília, 26 de janeiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO

CeDI

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 49, inciso 1, da Constituição, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
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de 1972, como resultado da Conferência à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
de Plenipotenciários, convocada pelo Substâncias Psicotrópicas, ao uso indevido e à Far-
Conselho Econômico e Social da Orgina- macodependência, celebrado em Bucareste, em 22
zação das Nações Unidas. de outubro de 1999.

, Art. 1!! E' aprovado o texto do Protocolo de Emen- 2. Em consonância co~ .a estraté~ia governa-
das à Convenção Única de Entorpecentes, de 1961, fir- men~1 de combater o narcotraflco, de estimular a pre-
mado pelo Brasil e por outros países em Genebra, a 25 vençao da deman~apor drogas e o tratamento. de de-
de março de 1972; corno resultado da Conferência de pendentes, o refendo t~xto leva em cont~ os dlvers~s

Plenipotenciários, con\locada pelo Conselho Econômi- acordos sobre a tema firmado pelo Brasil e a Rome-
co e Social da Organização das Nações Unidas. nia no âmbito das Nações Unidas. No plano bilateral,

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na o ~cordo visa incremen~aro relaciona,mento ~o~ dois
data de sua publicação, revogadas as disposições em pals~s ~os.esf?rço~ antldroga, po~meio da crraçao de
contrário. canais Institucionais de cooperaçao regular.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1972. - 3. A Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)
PETRÓNIO PORTELLA - Presidente do Senado Fe- participou ativamente da negociação do presente
dera!. Acordo e aprovou seu texto final. Com vistas ao enca

minhamento do assunto à apreciação do Poder Legis
lativo, conforme prevê o inciso VIII do artigo 84 da
Constituição Federal, submeto a Vossa Excelência o
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, junta
mente com as cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, - LUIZ FELIPE LAMPREIA,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

ROMÊNIA SOBRE COOPERAÇÃO NA ÁREA DO
COMBATE À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILfclTO

DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS, AO USO INDEVIDO E À

FARMACODEPENDÊNCIA.

DECRETO LEGISLATIVO N2 162, DE 1991

Aprova o texto da Convenção con
tra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de
Substâncias Psicotrópicas, aprovada em
Viena, em 20 de dezembro de 1988.

Art. 1ºÉ aprovado o texto da Convenção contra
o Tráfico IIfcito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezem
bro de 1988.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão da referida convenção, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data ,de sua publicação.

Senado Federal, 14 de junho de 1991. 
SENADOR MAURO BENEVIDES - Presidente.

EM Nº 16/MRE.

ca,
,Elevo à alta consideração de Vossa Excelência

o anexo Acordo de Cooperação na Área do Combate
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tocolo de 1972 (Genebra, 25 de março), da Conven
ção sobre Substâncias Psicotrópicas (Viena, 21 de
fevereiro de 1971), da Convenção contra oTráfico 11(
cito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas
(Viena, 20 de dezembro de 1988) elaboradas no âm
bito das Nações Unidas, bem como de outros docu
mentos internacionais sobre a matéria,

Acordaram o seguinte:

Artigo 1

1. As Partes Contratantes, respeitando as res
pectivas legislações e as convenções internacionais
das quais são partes, manterão canais de coopera
ção na realização de programas conjuntos para:

a) o combate à produção e ao tráfico
i1fcito de entorpecentes e substâncias psi
cotrópicas, a investigação das pessoas e
das organizações implicadas nessas ativi
dades;

b) a prevenção do uso indevido dos
entorpecentes e substâncias psicotrópicas e
a reabilitação das pessoas farmacodepen
dentes.

Artigo 2

1. Para atingir os objetivos referidos no Artigo I,
as autoridades competentes, designadas pelas Par
tes Contratantes no artigo IV, obedecidas as disposi
ções de suas legislações nacionais em vigor, desen
volverão as seguintes atividades:

a) intercâmbio de informações sobre
traficantes de entorpecentes e substAnclu
psicotrópicas;

b) a troca de informações sobre pro
gramas de prevenção do uso indevido.1íat
tamento dos farmacodependentes. a'llm
como sobre o controle de precursor.. I
substâncias químicas utilizadas na fabrica·
ção de entorpecentes e de substâncias psl.
cotrópicas;

c) intercãmbio de legislação, documen.
tação e publicações sobre pesquisas cientr·
ficas nas áreas de interesse comum;

d) intercâmbio de informações sobre
registro criminal e sentenças de condena
ção pronunciadas contra narcotraficantes.

2. Todas as informações mencionadas serio
fornecidas mediante solicitação especffica dirigida à
autoridade competente. As informações fornecidas
terão caráter reservado, não podendo ser transmiti
das a uma terc~ira parte, nem feitas públicas.

Artigo 3

Com vistas à consecução dos objetivos do pre
sente Acordo, os r~presentantes das autoridades de
signadas pelas duas Partes Contratantes poderão re
unir-se para:

a) elaborar e propor às Partes Contra
tantes programas conjuntos nos domínios
tratados neste Acordo; e

b) avaliar o estado do cumprimento
dos respectivos programas conjuntos de
ação.

Artigo 4

As Partes Contratantes designam como autori
dades competentes para a coordenação das ativida
des previstas no presente Acordo:

Pela Parte brasileira:
a) o Ministério das Relações Exteriores

e a Secretaria Nacional Antidrogas.
Pela Parte romena:
a) no domínio do tráfico mclto de entor

pecentes e substâncias psicotrópicas e do
controle dos precursores, o Ministério do
Interior;

b) para a prevenção do uso indevido
de entorpecentes e substâncias psicotrópi
cas e a reabilitação dos farmacodependen
tes, o Ministério da Saúde e o Ministério do
Trabalho e da Proteção Social.

ArtigoS

1. Para assegurar a ligação operacional, as au
toridades competentes designarão, cada uma, um ofl
dat-de Iig~çlo, de cuja nomeação darão ciência mu
·tuament8'em um prazo de 30 dias a partir da data da
entrada em vigor do presente Acordo.

2. Para concretização da cooperação prevista
nOI Artigos 1e 2 do presente Acordo, as autoridades
competentes concordam em avaliar, sempre que ne
c••,jrlo, a execução do presente Acordo, e real/za
rio I' consultas necessárias para aperfeiçoar sua
aplicação. ,

I

3. Qualquer controvérsia que possa surgir da
aplicação do presente Acordo será solucionada dlr.

. tamente pelas Partes Contratantes.

Artigo 8

1. Qualquer das Partes Contratante. 8e reserva
odireito de recuaar o cumprimento de uma solicitação
especrflca de Informação, se considerar que um tal
pedido poderia prejudicar lua soberania ou seguran-



I - Relatório

O Acordo ora em apreciação, conforme prevê
seu Artigo I, tem o objetivo de promover a coopera
ção, entre o Brasil e a Romênia, na realização de pro
gramas conjuntos para o combate à produção e ao
tráfico ilícitos de entorpecentes e para a reabilitação
de farmacodependentes.

O instrumento internacional firmado é bastante
sucinto, por ser um documento básico, no qual deve
rão ser assentados futuros programas conjuntos para
o desenvolvimento das matérias nele tratadas. Em
síntese, o documento dispõe sobre a forma das rela
ções entre as jurisdições nacionais, quanto às autori
dades competentes e às atividades a serem desen
volvidas.

Além dos aspectos temáticos referentes ao rela
cionamento externo do País, compete, também I a
esta Comissão manifestar-se com relação àqueles
referentes à defesa nacional, conforme o previsto no
art. 32, inciso XI, do Regimento Interno da Casa.

11 - Voto do Relator

Mais do que qualquer outra moléstia, no presen
te, a droga é merecedora do título de "mal do século",
tamanha sua disseminação no mundo atual. Assim,
guardados os devidos limites da soberania das Par
tes, qualquer tentativa de cooperação internacional
com vistas ao combate ao tráfico ilícito, à produção,
ao uso eà reabilitação do farmacodependente é sem-
pre oportuna e meritória. ,

O Brasil tem desenvolvido grande esforço no
sentido de enfrentar esse grande desafio, representa
do pelo narcotráfico, uma das faces mais atuantes do
crime organizado internacional. Assim, já firmou acor
dos semelhantes ao atual com significativa maioria
dos países do continente americano e com grande
número de países de outros continentes.

Os termos pactuados no presente Acordo, cons
tituem-se em mais uma manifestação de um dos as
pectos essenciais das atuais políticas estatais de
combate ao narcotráfico e ao uso ilícito de substân
cias entorpecentes, ou seja o desenvolvimento da co
operação internacional, dentro da qual os países con
tratantes operam ações coordenadas, na consecução
à repressão desses ilícitos.

Nesse sentido, ele se conforma às previsões de
importantes documentos já firmados no âmbito da
ONU: a Convenção Única sobre Entorpecentes (Nova
Iorque, 30 de março de 1961); a Convenção sobre
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ça nacional ou infringir a lei interna ou outras obriga- COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
ções assumidas em acordos internacionais. E DE DEFESA NACIONAL

2. Neste caso, a recusa será notificada à outra
Parte Contratante no mais curto prazo possível.

Artigo 7
As despesas incorridas na execução do presen

te Acordo serão reguladas de comum acordo entre as
Partes Contratantes.

Artigo 8

1. O presente Acordo entrará em vigor na data
do recebimento da segunda comunicação por via di
plomática, na qual se informa o cumprimento dos re
quisitos constitucionais e da legislação interna neces
sários para sua aprovação.

2. O Acordo permanecerá em vigor por 4 (qua
tro) anos, sendo prorrogado automaticamente por pe
ríodos iguais de 4 (quatro) anos.

3. O presente Acordo será modificado por deci
são mútua das Partes Contratantes. As emendas en
trarão em vigor na forma do parágrafo 12 deste artigo.

4. O presente Acordo poderá ser denunciado por
qualquer das Partes Contratantes mediante uma notifi
cação por escrito à outra Parte Contratante. A denún
cia terá efeito 6 (seis) meses após a notificação sem
prejuízo dos programas em implementação, que serão
desenvolvidos até a data de sua expiração.

Feito em Bucareste, em 22 de outubro de 1999,
em dois exemplares originais, cada um nos idiomas
português, romeno e francês, sendo todos os textos
igualmente autênticos. Em caso de divergência de in
terpretação, prevalecerá o texto em francês.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil, Wálter Fanganlello Maierovitch, Secretário
Nacional de Antidrogas.

Pelo Governo da Romênia Mercaa Muresan,
Secretário de Estado, Primeiro-Vice-Ministro do Mi
nistério do Interior.

Aviso nº 460 - C. Civil

Em 20 de março de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República relati
va ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre
Cooperação na Área do Combate àProdução eao Trá
fico IIfcito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópi
ca~, ao Uso Indevido e à Farmacodependência.

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 483, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática

MENSAGEM N!! 631/94

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Record de Curiti
ba Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Curitiba, Estado do,Paraná.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato a que sarefere.QDecre

to de 8 de agosto de 1994, que renova, por de:z:, anos
a partir de 12 de novembro de 1993, a concessão ou
torgada à Rádio Record de Curitiba Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Cl,Iritiba,
Estado do Paraná.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
nº 378/2000, do Poder Executivo, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Francisco Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly, Presidente; Vittorio Medioli, Paulo
Delgado, Neiva Moreira, Vice-Presidentes; Antonio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Arthur Virgílio, Clo
vis Volpi, José Teles, Paulo Mourão, Celso Giglio,
João Castelo, José Carlos Elias, Alberto Fraga, De
Velasco, Fernando Diniz, Lamartine Posella, Mário de
Oliveira, Paulo Kobayashi, Jorge Pinheiro, Arolde Ce
draz, Átila Lins, Cláudio Cajado, Francisco Rodrigues,
Joaquim Francisco, José Lourenço, José Thomaz
Nonê, Leur Lomanto, Aracely de Paula, Milton Temer,
Virgílio Guimarães, Aldir Cabral, Cunha Bueno, Harol
do Lima, Jair Bolsonaro, Edmar Moreira, Airton Dipp,
Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Dr. Heleno e Roberto
Argenta.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 2000. 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.Aprova o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Romênia sobre Coo
peração na Área do Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Inde
vido e à Farmacodependência, celebrado
em Bucareste, em 22 de outubro de 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! ,DE 2000

(MENSAGEM Nl! 378, DE 2000)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1!! É aprovado o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia sobre Cooperação na Área do Combate
à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido e à Far
macodependência, celebrado em Bucareste, em 22
de outubro de 1999.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão ao referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
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Substâncias Psicotrópicas (Viena, 21 de fevereiro de retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
1971), e a ConvençãÇ> contra o Tráfico Ilícito de Entor- mênio nacional.
pecentes e Substâncias Psicotrópicas (Viena, 20 de Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
dezembro de 1988). na data da sua publicação.

Desse modo, consideramos que a manifestação Sala da Comissão, em 11 de maio de 2000. -
de ambas as Partes, exposta no presente Acordo, Deputado Francisco Rodrigues, Relator.
tende a ser bastante profícua, pela ampliação das op
ções das instituições de segurança de cada Parte, no
combate ao narcotráfico e aos delitos que lhe são co
nexos.

Consideramos, por outro lado, que o presente
Acordo em nada fere a soberanía nacional, pois qual
quer iniciativa sobre o cumprimento dos seus termos
estará sempre sujeita à discrição das autoridades de
cada Parte.

Isto posto, votamos pela aprovação do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia sobre Cooperação na Área do
Combate à Produção e ao Tráfico IIrcito de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido
e à Farmacodependência, celebrado em Bucareste,
em 22 de outubro de 1999, nos temos do Decreto Le
gislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 11 de maio de 2000. 
Deputado Francisco Rodrigues, Relator.



TÍTULO VIII
Da Ordem Social'

11 - autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra a celebrar a paz a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

11I - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federa', autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativas;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores, em cada legislatura
para a subseqüente, observado o que dispõem os
arts. 150, li e 153,11I, e 153, § 29 ,1;

VIII - fixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado observado o que
dispõem os arts. 150. /I, 153, 111 e 153, § 2º, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios, so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI- zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição,normativa dos ou
tros Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar em terras indígenas a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais.

XV/I - aprovar previamente a alienação ou con
cessão de terras públicas com área superior a dos mil
e quinhentos hectares.

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção /I
Das Atribuições do Congresso Nacional

MENSAGEM N!! 631, DE 1994
(Do Poder Executivo)

Submete a apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 8 de agosto de 1994, que "Renova a
Concessão outorgada Rádio Record de
Curitiba Lida., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, e de Cons
tituição e Justiça e de Redação.)

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

com o § 1g do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 8 de agosto de 1994, que "Renova a con
cessão outorgada à Rádio Record de Curitiba ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná".

Brasília, 11 de agosto de 1994.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Art. 49. E da competência exclusiva do Congres
~o Nacional.

I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encar-
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Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio-
,data de sua publicação. nal;

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.
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CAPíTULO I
Disposição Geral

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens
observado o princfpio da complementariedade dos
sistemas privado, público e estatal;

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º a contar do recebimento de
mensagem;

§ 2º A não renovação de concessão ou permis
são dependerá de aprovação de no mfnimo dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nomi
nal;

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anterio
res;

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial;

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

EM nº 59/MC

-BrasrJia, 10 de agosto de 1994

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,
. Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o
Incluso Processo Administrativo nº 53740.000006/93,
em que a Rádio Record de Curitiba ltda., concessio
nária do serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, solicita
renovação do prazo de vigência de sua concessão
por mais dez anos.

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instrufdo de acordo com a legislação em vi
gor, e a estação está funcionando dentro das carac
terísticas técnicas a ela atribufdas, por este Ministé
rio;

3. Nos termos do § 3º do art. 231 da Constitui
ção, ato de renovação somente produzirá efeitos le-

gais apos deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que esta ªcompanha.

Respeitosamente, - Djalma Bastos Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1994

Renova a concessão outorgada à
Rádio Record de Curitiba Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Curitiba, Esta
do do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo nº
53740.000006/93.

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

§ 3º, da lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão deferida à Rádio Atalaia de Porto Alegre
Ltda., pelo Decreto n!! 1.401, de 26 de setembro de
1962, cuja denominação social passou a ser Rádio
Atalaia de Curitiba Ltda., sendo renovada com este
nome pelo Decreto nº 89.226, de 2 e dezembro de
1983, e, posteriormente, foi alterada sua denomina
ção social para Rádio Record de Curitiba Ltda., pela
Portaria nº 143, de 24 de outubro de 1991, sendo
mantido o prazo residual da outorga pelo decreto de
10 de maio de 1991, para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Curitiba, Estado do Para
ná.

Parágrafo único. A execução do serviço de radi
odifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamento.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 32, da Constituição.

Art. 3!! Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

Brasflia, 8 de agosto de 1994; 173º da Inde
pêndencia e 106º da República.

Aviso nº 1.801 SUPAR/C. Civil

Em 11 de agosto de 1994

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Record de Curiti
ba Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o decre
to de 8 de agosto de 1994, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a conces
são outorgada à Rádio Record de Curitiba ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Curi
tiba, Estado\do Paraná.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Marçal Filho à Mensagem nº
631/94, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; fris Simões e Salvador Zim
baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
Franco, fris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas
Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Quei
roz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Rezende,
Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobri
nho, José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pi
res Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab, Pa
ulo Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pinhei
ro Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Fi-

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 8 de agosto de 1994, que re
nova a concessão outorgada à Rádio Record de Curi
tiba Ltda., na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Atenciosamente, - Henrique Eduardo Ferreira
Hargreaves, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República.
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Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados O ato de renovação de outorga obedece aos
Brasília-DF princípios de constitucionalidade, especialmente no

que se refere_aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! DE 2000

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1!1 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº631 , de 1994, o ato que renova
a,concessão outorgada à Rádio Record de Curitiba
Ltda., para explorar, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Record de Curitiba ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná, encontra-se de
acordo com a prática lega/ e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução nº 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
m'et'Jtos juntados aos autos indicam a regularidade na
ex~cução dos serviços.



Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS Nº 256, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996 DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº
29.740.000.500/93, em que a Rádio Tupi Ltda. solicita
renovação da concessão para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas curtas, na cidade de Cu
ritiba, Estado do Paraná, outorga originariamente de
ferida à Sociedade Rádio Emissora Paranaense
Ltda., conforme Decreto n· 37.046, de 17 de março de
1955, transferida para a Rádio Universo Ltda. pelo
Decreto nº65.248, de 29 de setembro de 1969, autori
zada a mudar sua denominação social para a atual
pela Portaria n'161, de 3 de setembro de 1996, e re
novada nos termos do Decreto nº 90.082, de 17 de
agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 20 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991 .

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

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que aterminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
termina, necessariamente, a extinçãp do serviço
prestado, podendo o processo da renqvação ser ulti
mado.

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

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!2 484, DE 2000

(Da/Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N!2 45/97

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à. Rádio Tupi Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas curtas, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o decre

to de 7 de janeir,o de 1997, que renova, por dez anos,
a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão ou
torgada à Rádip Tupi Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas, na cidade de Curitiba, Estado 'do Para·
ná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM NS! 45, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 7 de janeiro de 1997, que "Renova a
concessão da Rádio Tupi Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação [art. 54].)

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do de
creto de 7 de janeiro de 1997, que "Renova a conces
são da Rádio Tupi Ltda., para explorar serviço de radi·
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lho, Paudemey Avelino, Robério Araújo, Nelson Meu- odifusão sonora em ondas curtas, na cidade de Curiti-
rer, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, luiza Erundina, Dr. ba, Estado do Paraná".
Evilásio, Bispo Wanderval e Agnaldo Muniz. 8asília, 13 de janeiro de 1997.- Fernando Hen-

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu· rique Cardoso.
tado Santos Filho, Presidente.



I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso'XII, com
binado com o § lI! do art. 223, da Constituição Federal
o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº45, de 1997, o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Tupi Ltda., para explo
rar, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em ondas curtas.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, atrnea h
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Tupi Ltda., executante de serviço de radiodi
fusão sonora em ondas curtas, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, encontra-se de acordo com a prática
legal e documental atinente ao processo renovatório e
os documentos juntados aos autos indicam a regulari
dade na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução n!! 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princfpios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Dep~

tado Paulo Octávio, Relator.

DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Tupi
Ltda•• para explorar serviço de íe:'::iodifu
são sonora em ondas curtas. na cidade
de Curitiba. Estado do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6e, inciso I, do
Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29.740.000.500/93,

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

32, da lei nº4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces
são da Rádio Tupi Ltda., outorgada originariamente à
Sociedade Rádio Emissora Paranaense Ltda., pelo
Decreto nº 37.046, de 17 de março de 1955, transferi
da para a Rádio Universo ltda. pelo Decreto n!!
6,5.248, de 29 de setembro de 1969, autorizada a mu
dar sua denominação social para a atual pela Portaria
nº 161, de 3 de setembro de 1996, e renovada pelo
Decreto nº90.082, de 17 de agosto de 1984, cujo pra
zo residual da outorga foi mantido pelo decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3e do art. 223 da Constituição.

Art. 311 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasflia, 7 de janeiro de 1997; 1762 da Indepen
dência e 109°da República. FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso n2 54 - SUPARlC. Civil.

Em 13 de janeiro de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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;onal, em cumprimento ao § 32 do artigo 223 da Cons- qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
tituição. ato constante do decreto de 7 de janeiro de 1997, que
, Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de renova a concessão outorgada à Rádio Tupi Ltda., da
Estado das Comunicações. cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

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

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA



~prova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Independência do
Paraná LIda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54].)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre
to de 2 de junho de 1997, que renova, por dez anos, a
partir de 1º de novembro de 1993, a concessão outor
gada à Rádio Independência do Paraná Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Curi
tiba, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM Nº 646, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 2 de junho de 1997, que "Renova a
concessão da Rádio Independência do
Paraná Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação. art.54).)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, c~mbinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do de
creto de 2 de junho de 1997, que "Renova a conces
são da Rádio Independência do Paraná Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná".

Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Henri
que Cardoso.

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que renova a conce$
são outorgada à Rádio Tupi LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas curtas, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ni , DE 2000 Nº 485, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nº 646/97

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1i É aprovado o ato a que se refere o decre
to de 7 de janeiro de 1997, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a conces
são outorgada à Rádio Tupi Uda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em ondas curtas, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Octávio, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Pau
lo Octávio à Mensagem n2 45/97(nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; (ris Simões e Salvador
Zimbaldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco, rris Simões, João Almeida, Júlio Se
meghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodri
gues, Silas Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente,
Romeu Queiroz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcia
nello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nelson Proen
ça, Zaire Rezende, Arolde de Oliveira, César Bande
ira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Maluly Netto,
Santos Filho, Vic Pires Franco, Mário Assad Júnior,
Gilberto Kassab, Paulo Magalhães, Jorge Bittar,
Marcos de Jesus, Pinheiro Landim, Walter Pinheiro,
Odelmo Leão, Oliveira Filho, Pauderney Avelino, Ro
bério Araújo, Nelson Meurer, Dr. Hélio, Eurípedes Mi
randa, Luiza Erundina, Dr. Evilásio, Bispo Wanderval
e Agnaldo Muniz.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.



Renova a concessão da Rádio Inde
pendência do Paraná Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53.740.000.029/93-30,

Decreta:

Art 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
32, da lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPrTUlO V
Da Comunicação Social

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
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LEGISLAÇÃO CITADA cita renovação da concessão para explorar o serviço
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

LEGISLATIVOS - CeDI Curitiba, Estado do Paraná, outorgada conforme

CONSTITUIÇAo DA Decreto _n!! 1.139, de 5 de jU!1ho de 1962, cula última
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL renovaçao ocorreu nos termo~ do Decre~~ ~- 88.?~8,

1988 de 2 de agosto de 1983, publicado no Dlarlo Oficiai
da União de 4 subseqüente, por dez anos, a partir de
1!! de novembro de 1983, cujo prazo residual da ou
torga foi mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991.

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

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

4. Em sendo renovada a outorga em apreço, de
verá o ato correspondente assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a lei n!! 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.

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

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 32 O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS Nº 109/Me, DE 21 DE
MAIO DE 1997 DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in-

cluso Processo Administrativo nl! 53.740.000.029/93,
em que a Rádio i' .apendência do Paraná Ltda., soli-



11 - Voto do Relator

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Independência
do Paraná Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Curitiba, Estado do Para
ná.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE 2000

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Independência do Paraná Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonbra em onda média, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução nº 1, de
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2000. - Depu
tado Nelson Proença, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o decre

to de 2 de junho de 1997, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a conces
são outorgada à Rádio independência do Paraná
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2000. 
Deputado Nelson Proença, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art.49., inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223., da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem n2646, de 1997, o ato que renova
a concessão outorgada à Radio Independência do
Paraná Ltda., para explorar, na cidade' de Curitiba,
Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
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anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces- mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
são da Rádio Independência do Paraná Ltda., outor- gresso Nacional.
gada pelo Decreto nº 1.139, de 5 de junho de 1962, e Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
renovada pelo Decreto nº 88.578, de 2 de agosto de tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
1983, publicado no Diário Oficial da União em 4 sub- me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
seqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga do art. 32 do Regimento interno.
conforme decreto de 10 de maio de 1991, para explo-
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra·
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Indepen
dência e 109º da República.

Aviso nº 739 - SUPAR/C. Civil.

Em 5 de junho de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 2 de junho de 1997,
que renova a concessão da Rádio Independência
do Paraná Ltda., da cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

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



DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 24 de novembro de 1998, que
"renova a concessão da Rádio Auriflama de Comuni
cação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Auriflama,
Estado de São Paulo".

Brasília, 27 de novembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

Renova a concessão da Rádio Auri
flama de Comunicação Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Auriflama,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29830.001 070/92-59,

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

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto e 1962, por dez
anos, a partir de 15 de abril de 1992, a concessão da
Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 87.001, de 9 de março de 1982, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Auri
flama, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
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11I - Parecer da Comissão MENSAGEM N2 1.479, DE 1998

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni- (Do Poder Executivo)
cação e Informática, em reunião ordinária realizada Submete à apreciação do Congres-
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi- so Nacional o ato constante do Decreto
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Nel- de 24 de novembro de 1998, que "Renova
son Proença à Mensagem nº 646/97, nos termos do a concessão da Rádio Auriflama de Co-
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. municação Ltda., para explorar serviço

Estiveram presentes os seguintes Deputados: de radiodifusão sonora em onda média,
Santos Filho, Presidente; rris Simões e Salvador Zim- na cidade de Auriflama, Estado de São
baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto Paulo".
Franco, rris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini, (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Quei- tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)
roz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Rezende,
Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires
Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab, Paulo
Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pinheiro
Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Nelson Meurer, Dr.
Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Dr. Evilásio,
Bispo Wanderval e Agnaldo Muniz.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR l- - -f 486, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N2 1.479/98

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Auriflama de Co
municação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Auriflama, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54])

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 24 de novembro de 1998, que renova, por dez
anos, a partir de 15 de abril de 1992, a concessão ou
torgada à Rádio Auriflama de Comunicação Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Auriflama, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.
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reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

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

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

Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Inde
pendência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Luiz Carlos Mendonça de
Barros.

E.M. n!l 275/MC ,

, BrasrJia, 11 de novembro de 1998

Excelentrssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n!l29830.001 070/92,
em que a Rádio Auriflama de Comunicação Ltda. soli
cita renovação da c:oncessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Au
riflama, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Decreto nº 87.001 , de 9 de março de 1982.

2. Observo que o pedido em questão foi intem
pestivamente apresentado a este Ministério, em 10
de junho de 1992, o que não se constitui em obstácu
lo à renovação, pois que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, admitindo-se o funciona
mento precário das estações, mesmo quando expira
das as respectivas outorgas.

3. Com essas observações, lícito é concluir-se
que aterminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
terminam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 15 de abril de 1992. .

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa'Excelência
para decisão e submissão da matéria ~ó Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição. '

, Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

Aviso nº 1.618 - SUPARlC. Civil.

Em 27 de novembro de 1998

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de novembro de
1998, que renova a concessão da Rádio Auriflama de
Comunicação Ltda., da cidade de Auriflama, Estado
de São Paulo.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº1.479, de 1998, o ato que reno
va a concessão outorgada à Rádio Auriflama de Co
municação Ltda., para explorar, na cidade de Aurifla
ma, Estado de São Paulo, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

, O processo de renov~çãp de outorga requerida
pela Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Auriflama, Estado de São Paulo, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados, aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2, 487, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM NI! 101/99

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação José de Paiva Netto.
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada. com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Santo Antônio do Descoberto. Estado de
Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I! É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria ng 314, de 21 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Fundação José de Paiva Netto para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Santo Antônio do Descoberto,
Estado de Goiás.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM Nll 101, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nR314, de 21 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Fundação José de
Paiva Netto, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Santo
Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR ,DE2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Auriflama de Co
municação LIda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aurlflama, Estado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 24 de novembro de 1998, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 15 de abril de 1992, a conces
são outorgada à Rádio Auriflama de Comunicação
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Auriflama, Estado de São Paulo.

Art. 2!! Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Mattos Nascimento, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Mat
tos Nascimento à Mensagem n21.479/98, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; rris Simões e Salvador Zim
baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
Franco, rris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas
Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Quei
roz, Gessivaldo Isafas, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
Mattos Nascimento. Nelson Proença, Zaire Rezende,
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Todas as exigências da Resolução n!! 1, de Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobri-
1990, desta Comissão, foram atendidas e os docu- nho, José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Pires Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab,
execução dos serviços. Paulo Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pi-

O ato de renovação de outorga obedece aos nheiro Landim, Walter Pinheiro, Odelrrto Leão, Otivei-
princípios de constitucionalidade, especialmente no ra Filho, Paudemey Avelino, Robério Araújo, Nelson
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Meurer, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundi-
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- na, Dr. Evilásio, Bispo Wa,nderval e Agnaldo Muniz.

.los quais somos pela homologação do ato do Poder Sala da Comiss~o;24 de maio de 2000. - Depu-
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo tado Santos Filho, Presidente.
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Mattos Nascimento, Relator.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 27319

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação [art. 54].)

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, Interino, o ato constante da Por
taria nº 314, de 21 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Fundação José de Paiva Netto, para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Santo
Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

Brasília, 13 de janeiro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. nº 419IMC

Brasília, 30 de dezembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nº 53000.005296/95, de interesse da
Fundação José de Paiva Netto, objeto de permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, Esta
do de Goiás.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execu
ção de serviço de radiodifusão com fins exclusiva
mente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o refendo
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Juarez Quadros do Nasci
mento, Ministro de Estado das Comunicações Interino.

PORTARIA NR 314,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998

o Ministro de Estado das Comunicações, Interi
no, no uso de suas atribuições, e de acordo com o dis
posto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto
nº 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vis
ta o que consta do Processo Administrativo nº
53000.005296/95, resolve:

Art. 12 Fica outorgada permissão à Fundação
José de Paiva Netto, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex·
clusivamente educativos, na cidade de Santo Antônio
do Descoberto, Estado de Goiás.

Art. 22 A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

Aviso nº 95 - C. Civil.

Em 13 de janeiro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Naciona! o
ato constante da Portaria n2 314, de 21 de dezembro
de 1998, que outorga permissão à Fundação José de
Paiva Netto, para executarserviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Santo
Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1-Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binadO com o § 112 do art. 223, da Constituição Fade
ral, o Excelentrssimo SenhorPresidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação José de Paiva Netto,
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para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi- Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora nll 314, de 21 de dezembro de 1998, que outorga per-
em freqüência modulada, com fins exclusivamente missão à Fundação José de Paiva Netto para executar,
educativos, na cidade de Santo Antônio do Descober- pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
to, Estado de Goiás. de. serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-

Atendendo ao disposto no § 32 do art. 223 da dulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- de Santo AntOnio do Descoberto, Estado de Goiás.
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- data de sua publicação.
gresso Nacional. Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. -

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- Deputado Paulo Delgado, Relator.
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa- 111 _ P d C I -
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, arecer a om ssao
do art. 32 do Regimento Interno. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-

ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
11 - Voto do Relator aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de Deputado Paulo Delgado à Mensagem nº 101/99, nos
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente edu- termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
cativos é regulada pelo Decreto n2 52.795, de 31 de Estiveram presentes os seguintes Deputados:
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nll Santos Filho - Presidente; fris Simões e Salvador Zim-
1.720, de 28 de novembro de 1995. No processo em baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
questão, a Fundação José de Paiva Netto atendeu Franco, fris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
aos requisitos previstos na legislação específica para Luiz Moreira, Luiz Piauhylino. Nárcio Rodrigues, Silas
execução do serviço de radiodifusão sonora em fre- Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Quei-
qüência modulada na cidade de Santo Antônio do roz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jorge Pi-
Descoberto, Estado de Goiás, tendo recebido da nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho. Marcelo Barbieri,
Associação de Comunicação Educativa Roquette Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Rezende,
Pinto parecer favorável à outorga. Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,

A análise deste processo deve basear-se no Ato José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho. Vic Pires
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab, Paulo
documentação, constatamos que foram atendidos ta- Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pinheiro
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar. Landim, Walter Pinheiro. Odelmo Leão, Oliveira Filho,

O ato de outorga obedece aos princfpios de cons- Pa~derney Avelino" Robério ~raújo, Ne,lson Meur~~, ~r,
t,tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti- H~ho, Eurfpedes Miranda, LUlza ~rundlna, Dr. EVllaslo,
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e ~tende ~ for- BISpo Wanderval ~ A~naldo MuniZ:
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho- Sala da Comlssao, 24 de maio de 2000. - Depu-
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro- tado Santos Filho, Presidente.
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. - NR 488, DE 2000
Deputado Paulo Delgado, Relator. (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO MENSAGEM NR 397/99

NR ,DE 1999

Aprova o ato que outorqa perm.is
são à Fundação José de F?alvar Netto,
para executar serviço de radlodl1usãQ..8o
nora em freqüência modulada•.cOm fins
exclusivamente educativos, na: cIdade .de
Santo Antônio do Descoberto; Esiado de
Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Dlfusora de São
José. do',Rlo Pardo Ltda., para explorar
serviço'de radiodifusão sonora em onda
médla•.na cidade de São José do Rio Par
do, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54].)

O Congresso Nacional decreta:



DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1999

Renova a concessão da Rádio Difu
sora de São José do Rio Pardo LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n9

50830.000793/93, decreta:
Art. 1ºFica renovada, de acordo com o art. 33, §

39, da Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 19 de maio de 1994, a concessão para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé·

MENSAGEM N!! 397, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional, o ato constante do Decreto
de 24 de março de 1999, que "Renova a
concessão da Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São José do Rio Par
do, Estado de São Paulo".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54).)
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre- movida pela Portaria MC nº85, de 26 de abril de 1984,
to de 24 de março de 1999, que renova, por dez anos, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1984.
a partir de 1ºde maio de 1994, a concessão outorga- 2. Ressalte-se'que, nos termos da E.M. nº
da à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda., 112194-MC, de 12 de setembro de 1994, a entidade
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço obteve autorização para proceder ao aumento de po-
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de tência de sua estação transmissora, passando a ex-
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. piorar o serviço em âmbito regional e, conseqüente-

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na mente, logrando a condição de concessionária.
data de sua publicação. 3. Observe-se que o ato de outorga original está

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- amparado juridicamente, considerando as disposi-
tado Santos Filho, Presidente. ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de

1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como de
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

4. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
minam, necessariamente, a extinção do serviço pres
tado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

5. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

6. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

E.M. N9 37/MC

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

com o § 39 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 24 de março de 1999, que "Renova a conces
são da Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo".

Brasma, 29 de março de 199Q, - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasflia, 18 de março de 1999

Excelentrssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo n9 50830.000793/93,
em que a Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Uda. solicita renovação da concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São José do Rio Pardo, Estado de São Pau
lo, outorgada conforme Portaria MVOP n9 502, de 2 de
setembro de 1941 , sendo sua última renovação a pro-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE 2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo ltda., para explorar
serviço de radiodifllsão sonora em onda
média, na cidade de São José do Rio Par
do, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Éaprovado o ato a que se refere o Decreto

de 24 de março de 1999, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão ou
torgada à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda., para explórar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

Em 29 de março de 1999

Aviso n2 388 - C. Civil.
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dia, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
São Pauto, outorgada à Rádio Difusora de São José onda média.
do Rio Pardo Ltda., pela Portaria MVOP nº 502, de 2 Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
de setembro de 1941, renovada pela Portaria MC Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
nº 85, de 26 de abril de 1984, tendo passado à condi- vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
ção de concessionária em virtude de aumento de po- mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
tência autorizado para sua estação transmissora, con- gresso Nacional.
forme E.M. n2 112194-MC, de 12 de setembro de 1994. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra- técnicos e formais da matéria submetida ao exame
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- art. 32 do Regimento Interno.
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art.2º Este ato somente produzirá efeitos legais 11 - Voto do Relator
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos O processo de renovação de outorga requerida
do § 3º do art. 223 da Constituição. pela Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Uda.,

'Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de executante de serviço de radiodifusão sonora em onda
sua publicação. média, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de

Brasília, 24 de março de 1999; 1782 da Indepen- São Paulo, encontra-se de acordo com a prática legal e
dência e 111 2 da República. - FERNANDO documental atinente ao processo renovatório e os do-
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga. cumentos juntados aos autos indicam a regularidade

na execução dos serviços de radiodifusão.
Todas as exigências do Ato Normativo n2 1, de

1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga ob.edece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Nelson Proença, Relator.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

,Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de março de 1999,
que renova a concessão da Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora cm onda média, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 12 do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional, por meio
da Mensagem nº 397, de 1999, o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora de São José
do Rio Pardo Ltda., para explorar, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, sem direito



Brasília, 18 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

MENSAGEM N!! 695, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 25 de maio de 1999, que "Renova a
concessão da Radiodifusão Luzes da Ri
balta Ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, e de Cons
tituição e Justiça e de Redação ([art. 54]).

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 25 de maio de 1999, que "renova a con
cessão da radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo".

Bràsília, 31 de maio de 1999. - Fernando Hen
rique Cardoso.

E.M. Nº 69/MC

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53830.000357/97,
em que a Radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., solici
ta renovação da concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, outor
gada conforme Decreto nº 94.319, de 11 de maio de
1987, cujo contrato de concessão foi publicado no
Diário Oficial da União em 22 de junho de 1987.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 489, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N!! 695/99

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado Nel
son Proença à Mensagem nº 397/99, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; íris Simões e Salvador Zim
baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
Franco, íris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas
Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Qu
eiroz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jorge
Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbie
ri, Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Rezen
de, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobri
nho, José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pi
res Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab, Pa
ulo Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pinhei
ro Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Fi
lho, Pauderney Avelino, Robério Araújo, Nelson Meu
rer, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Dr.
Evilásio, Bispo Wanderval e Agnaldo Muniz.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na sonora em onda média, na cidade de Santa Bárbara
data de sua publicação. D'Oeste, Estado de São Paulo.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu- Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
tado Nelson Proença, Relator. data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filhos, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Radiodifusão Luzes da
Ribalta Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado
de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54]).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 25 de maio de 1999, que renova, por dez anos, a
partir de 22 de junho de 1997, a concessão outorgada
à Radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão



Em 31 de maio de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 25 de maio de 1999, que
renova a concessão outorgada à Radiodifusão Luzes
da Ribalta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste, Estado de São Paulo.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº695, de 1999, o ato que renova
a concessão outorgada à Radiodifusão Luzes da Ri
balta Ltda., para explorar, na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste, Estado de São Paulo, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 1999
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1983, que a regulamentou, que consideram como de- reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
devida e não decididos ao término do prazo de vigên- Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
cia da concessão ou permissão, sendo, por isso, ad- após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
mitido o funcionamento precário das estações, mes- do § 32 do art. 223 da Constituição.
mo quando expiradas as respectivas outorgas. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de

3. Com essas observações, lícito é concluir-se sua publicação.
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência Brasrlia, 25 de maio de 1999; 1782 da Indepen-
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de- dência e 111º da República. - FERNANDO
terminam, necessariamente, a extinção do serviço HENRIQUE CARDOSO - Michel Temer.
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti- Aviso nº 722 - C. Civil.
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 22 de junho de 1997.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci
onal" em cumprimento ao § 3º do art. 223, da Consti
tuição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Renova a concessão da Radiodifu·
são Luzes da Ribalta Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do De
creto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53830.000357/97,

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

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 22 de junho de 1997, a concessão da
Radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., outorgada pelo
Decreto nº 94.319, de 11 de maio de 1987, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decre
to de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste,
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
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Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Casa de Apoio à Criança e ao Ado
lescente a executar serviço de radiodifu
são comunitária, na localidade de Auta
zes, Est.do do Amazonas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54].)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº85, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Asso
ciação Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Autazes, Estado do Amazonas.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM N! 1.125, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nll 85, de 30 de julho de 1999, que autori
za a Associação Casa de Apoio à Criança

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Radiodifusão Luzes da
Ribalta Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado
de São Paulo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº ,DE2000

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De

creto de 25 de maio de 1999, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 22 de junho de 1997, a con
cessão outorgada à Radiodifusão Luzes da Ribalta
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São
Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tado Agnaldo Muniz, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator Deputado

11 - Voto do Relator Agnaldo Muniz à Mensagem nº695/99, nos termos do
O processo de renovação de outorga requerida Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

pela Radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., executante Estiveram presentes os seguintes Deputados:
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Santos Filho, Presidente; íris Simões e Salvador Zim-
cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Pa- baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
ulo, encontra-se de acordo com a prática legal e docu- Franco, íris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
mental atinente ao processo renovatório e os docu- Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Quei-
execução dos serviços de radiodifusão. roz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jorge Pi-

Tadas as exigências do Ato Normativo n!! 1 de nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
1999, desta Comissão, foram atendidas e os d~cu- Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Rezende,
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Arolde d~ Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobri-
execução dos serviços. i nho, Jose Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic

O ato de renovação de outorga obedece aos Pires Franco, _Mário Assa~ Júnior, Gilberto Kassa~,
princípios de constitucionalidade, especialmente no Pau!o Maga.lhaes, Jorg~ Bltt~r, Marcos de ~esus: P~-
que se refere aos artigõs 220 a 223 da Constituição nhel~o Landim, Walter PI~helro, O~~lmo L~~o, Ollvel-
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- ra FIlho, Paude~ney A~e"no, R~berro Ara~Jo, Nelso~
los quais somos pela homologação do ato do Poder Meurer, D,r. ~ého" Eurrpedes Miranda, LUlza Eru.ndl-
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo na, Dr. EVlláslO, BIspo Wanderval e Agnaldo Munrz.
que ora apresentamos. Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. _ Depu- tado Santos Filho, Presidente.
tado Agnaldo Muniz, Relator. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 490, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática)

MENSAGEM Nº 1.125/99



Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizádo nas coordenadas
geográficas com latitude em 03º54'47"S e longitude
em 59ºOT50"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art.4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.269 - C. Civil

Em 19 de agosto de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado,Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante da Portaria nº 85, de 30 de
julho de 1999, que autoriza a Associação Casa de
Apoio à Criança e ao Adolescente a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Autazes, Estado do
Amazonas.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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e ao Adolescente a executar, pelo prazo O Ministro de Estado das Comunicações, no
de três anos, sem direito de exclusivida- uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
de, serviço de radiodifusão comunitária artigos 10 e 19 do Decreto n!!2.615, de 3 de junho de
na localidade de Autazes, Estado do 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Amazonas. Administrativo n!! 53630.000274/98, resolve:

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- Art. 1º Autorizar a Associação Casa de Apoio à
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- Criança e ao Adolescente, com sede na Av. Marechal
tituição e Justiça e de Redação). [art. 54].) Castelo Branco, s/nº, na cidade de Autazes, Estado

Senhores Membros do Congresso Nacional, do A~a~onas, a exe~~tar, pelo p.razo de t~ês .an~s,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado sem dl~~lt? de excluslVlda~e, serviço de radlodlfusao

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub- comumtan~ naquela lo~ahd~de. . . o

mete;> à apreciação de Vossas Excelências, acompa- Art. 2- Esta auton.zaçao, reger-s~-a pela L~I n-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leiS subsequen-
Estado das Comunicações, o ato constante da Porta- tes, seus regulamentos e normas complementa-
ria nº 85, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Asso- res.
eiação Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na locali
dade de Autazes, Estado do Amazonas.

Brasília, 19 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M.', Nº 103/MC

Brasflia, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in

clusa Portaria nº 85 , de 30 de julho de 1999, pela qual
autorizei a Associação Casa de Apoio à Criança e ao
Adolescente, a executar o serviço de radiodifusão comu
nitária, na localidade de Autazes, Estado do Amazonas.

2. Submetido o assunto ao exame dos' órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da nor
ma cOmplementar do mesmo serviço, aprovada pela
Portaria n!! 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a
matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos termos da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo nº 53630.000274198, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nl! 85, DE 30 DE JULHO DE 1999
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I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentrssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Casa de Apoio à Criança e ao
Adolescente a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de
exclusividade, na localidade de Autazes, Estado do
Amazonas.

Atendendo ao disposto no § ,3º do art. 223 da
Constituição, a matéria,foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regu
lada pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
No processo em questão, a Associação Casa de
Apoio à Criança e ao Adolescente atendeu aos re
quisitos da legislação específica e foi autorizada
para execução do serviço de radiodifusão comuni
tária na localidade de Autazes, Estado do Amazo
nas.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 12 de janeiro de 2000. 
Deputado íris Simões, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Casa de Apoio à Criança e ao Ado
lescente a executar serviço de radiodifu
são comunitária, na localidade de Auta
zes, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria nº 85, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Casa de Apoio à Criança e ao Adoles
cente a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclu
sividade, na localidade de Autazes, Estado do Ama
zonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado íris Simões, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado rris Simões à Mensagem nº
1.125/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; rris Simões e Salvador
Zimbaldi," Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco; íris Simões; João Almeida; Júlio Se
meghini; Luiz Moreira; Luiz Piauhylino; Nárcio Rodri
gues; Silas Câmara; Rafael Guerra; Marcus Vicente;
Romeu Queiroz; Gessivaldo Isaias; Hermes Parcia
nello; Jorge Pinheiro; Jorge Wilson; Marçal Filho;
Marcelo Barbieri; Mattos Nascimento; Nelson Proen
ça; Zaire Rezende; Arolde de Oliveira; César Bandei
ra; Corauci Sobrinho; José Rocha; Maluly Netto;
Santos Filho; Vic Pires Franco; Mário Assad Júnior;
Gilberto Kassab; Paulo Magalhães; Jorge Bittar;
Marcos de Jesus; Pinheiro Landim; Walter Pinheiro;
Odelmo Leão; Oliveira Filho; Pauderney Avelino; Ro
bério Araújo; Nelson Meurer; Or. Hélio; Eurípedes Mi
randa; Luiza Erundina; Dr. Evilásio; Bispo Wanderval
e Agnaldo Muniz.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll 491, DE 2000
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(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N9 1.162199

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural de Morro Re
dondo a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Morro Re
dondo, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54].)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria

n9 106, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural de Morro Redondo a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra~o de
três anos. sem direito de exclusividade, na 10cahQade
de Morro Redondo, Estado do Rio Grande do Sul.

'Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão. 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

MENSAGEM N2 1.162, DE 1999
(Do Poder Executiv?)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 106, de 30 de julho de 1999, que auto
riza a Associação Comunitária Cultural
de Morro Redondo a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Morro Redondo, Estado
do Rio Grande do Sul.

(As Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação [art. 54].)

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

com o § 39do artigo 223, da Constituição Federal. sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências. acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante da Porta
ria n9 106, de 30 de julho de 1999, que autoriza aAsso
ciação Comunitária Cultural de Morro Redondo a exe
cutar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusivi
dade. serviço de radiodifusão comunitária na localida
de de Morro Redondo, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasrtia, 25 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 124/MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nl! 106 • de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação Comunitária Cultural de
Morro Redondo, a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Morro Redondo, Estado
do Rio Grande do Sul.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as c~nc~usõe~ fo~am

no sentido de que. sob os aspectos tecmco e Jurfdlco.
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nl! 9.612. de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária. aprovado
pelo Decreto n92.615, de 3 de junho de 1998 e da nor
ma complementar do mesmo serviço, aprovada pela
Portaria nl! 191. de 6 de agosto de 1998, que regem a
matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos termos da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 32 do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo n2 53790.001013/98, que lhe deu ori
gem.

Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA NR 106, DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n2 2.615. de 3 de junho de
1998. e tendo em vista o que coneta do Processo
Administrativo nº53790.001013/98, resolve:

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária Cul
tural de Morro Redondo, com sede na Praça da
Emancipação. nº 33, na cidade de Morro Redondo,
Estado do Rio Grande do Sul, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei
n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 31 235'18"8 e longitude em
52Sl37'55"W. utilizando a freqüência de 87.9MHz.

Art. 49 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 , DE 2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural de Morro Re
dondo a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Morro Re
dondo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria nº 106, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Morro Redondo
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de Morro Redondo, Estado do Rio
Grande do Sul.

.Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Bispo Rodrigues à Mensagem nº
1.162/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.
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do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida- A autorização do Poder Público para a execução
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me- de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
ses a contar da data de publicação do ato de delibera- pela Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro-
ção. cesso em questão, a Associação Comunitária Cultu-

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de ral de Morro Redondo atendeu aos requisitos da le-
sua publicação. - Pimenta da Veiga. gislação específica e foi autorizada para execução do

• o ' •. serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
AVISo n- 1.329 - C. CIvil Morro Redondo, Estado do Rio Grande do Sul.

Em 25 de agosto de 1999 A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 106, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Cultu
ral de Morro Redondo a executar serviço de radiodifu
são comunitária na localidade de Morro Redondo,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § Iº do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Cultural de Morro
Redondo a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclu
sividade, na localidade de Morro Redondo, Estado do
Rio Grande do Sul.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, Opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator



EM N2 171 IMe

Brasília, 16 de setembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação,de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n228, de 18 de março de 1999, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Difu
sara de São José do Rio Pardo Ltda., pela Porta
ria n2 251, de 20 de novembro de 1980, publicada
no Diário Oficial da União em 24 subseqüente,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado de São Paulo.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instru(
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-

MENSAGEM N2 1.432199

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 492, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
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, Estiveram presentes os seguintes Deputados: MENSAGEM N2 1.432, DE 1999
Santos Filho, Presidente; fris Simões e Salvador Zim- (Do Poder Executivo)
baldi, Vi,ce-Presidentes; Alberto Goldman; Augusto , ._
Franco; Iris Simões; João Almeida; Júlio Semeghini; S~bmete a apreclaçao do Congre~-
Luiz Moreira; Luiz Piauhylino; Nárcio Rodrigues; Silas s: Nacional o ato constante da Portaria
Câmara; Rafael Guerra; Marcus Vicente' Romeu Quei- n 28, de 18 de março de 1999, que re-
roz; Gessivaldo Isaias; Hermes Parcia~ello; Jorge Pi- nova a perm~ssão ~utorg~da à Rádio Di-
nheiro; Jorge Wilson; Marçal Filho; Marcelo Barbieri' fusora de Sao Jose do RIo Pardo Ltda.
Mattos Nascimento; Nelson Proença; Zaire Rezende~ para explo~ar, sem dir~it~ de_exclusivi-
Arolde de Oliveira' César Bandeira' Corauci Sobrinho' dade, serviço de radlodlfusao sonora
José Rocha; Mal~IY Netto; Sant~s Filho; Vic Pire~ e~ freq~ência .modulada, na cidade de
Franco; Mário Assad Júnior; Gilberto Kassab; Paulo Sao Jose do RIo Pardo, Estado de São
Magalhães; Jorge Bittar; Marcos de Jesus; Pinheiro Paulo:
Landim; Walter Pinheiro; Odelmo Leão' Oliveira Filho' (As Comissões de Ciência e Tecnolo-
Pauderney Avelino; Robério Araújo; Nelson Meurer~ ~ia: ~omunic~ção e Informática; e de Cons-
Dr. Hélio; Eurípedes Miranda; Luiza Erundina; Dr. Evi- tltulçao e Justiça e de Redação [art. 54].)

lásio; Bispo Wand~rv~1 e Agnaldo.MuniZ. Senhores Membros do Congresso Nacional,
Sala da ~omlssao, ~4 de maio de 2000.- Depu- Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

tado Santos Filho, PreSidente. com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 28, de 18 de março de 1999, que renova a
permissão outorgada à Rádio Difusora de São José
do Rio Pardo Ltda. para explorar, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de São José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo.

Brasília, 4 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São
Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54.])

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n2 28, de 18 de março de 1999, que renova,
por dez anos, a partir de 24 de novembro de 1990, a
permissão outorgada à Rádio Difusora de São José
do Rio Pardo Ltda., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado de São Paulo.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. 
Deputado Santos Filho, Presidente



O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora de São José do Rio Pardo ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São José do Rio Par
do, Estado de São Paulo, encontra-se de acordo com a
prática legal e documental atinente ao processo renova
tório e os documentos juntados aos autos indicam a re
gularidade na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01, df~

1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente ro
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Vic Pi
res Franco, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl! ,DE2000

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar

PORTARIA Nl! 28, DE 18 DE MARÇO DE 1999
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do O referido ato, acompanhado do Processo Admi- COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
nistrativo ne 29100.001391/90, que lhe deu origem. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- I _ Relatório
tro de Estado das Comunicações

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1e do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem ne 1.432, de 1999, o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar, na cidade de
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3e do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6!l, inciso 11, do Decreto n!l88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo ne 291 00.001391/90, resolve:

Art. 1e Renovar, de acordo com o art. 33, § 3e, da
Lei ne4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 24 de novembro de 1990, a permissão outor
gada á Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda., pela Portaria 251, de 20 de novembro de 1990,
publicada no Diário Oficial da União em 24 subse
qüente, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de
São Paulo.

Art. 2e A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3e Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pim~nta da Veiga.

Aviso nº 1.695 - C. Civil.

Em 4 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 28, de 18 de março de
1999, que renova a permissão outorgada à Rádio Di
fusora de São José do Rio Pardo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de são José do Rio Pardo, Estado de
São Paulo.

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



MENSAGEM Nl!1.439, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 30 de setembro de 1999, que "Renova
a concessão outorgada à Rádio Santiago
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul".

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia. Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação [art. 54].)

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências. acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decre
to de 30 de setembro de 1999, que "Renova a conces
são outorgada à Rádio Santiago Ltda.• para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na ci
dade de Santiago. Estado do Rio Grande do Suln •

Brasília, 5 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 173IMC

Brasília. 17 de setembro de 1999

Excelentrssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53790.000099/94.
em que a Rádio Santiago Ltda. solicita renovação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão so-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N12 493, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM Nl! 1.439, DE 1999

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Santiago Ltda.,
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serviço de radiodifusão sonora em fre- para explorar serviço de radiodifusão so-
qüência modulada, na cidade de São nora em onda média, na cidade de Santi-
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. ago, Estado do Rio Grande do Sul.

O C N · I D t (À Comissão de Constituição e Justiça
ongresso aCiona ecre a: d R d - [rt 54])

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta- e e e açao a. .
ria nº28, de 18 de março de 1999, que renova, por 10 O Congresso Nacional decreta:
(dez) anos, a partir de 24 de novembro de 1990, a Art. 1º Éaprovado o ato a que se refere o Decre-
permissão outorgada à Rádio Difusora de São José to de 30 de setembro de 1999. que renova. por dez
do Rio Pardo Ltda.• para explorar, sem direito de ex- anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão ou-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- torgada à Rádio Santiago Ltda., para explorar, sem di-
qüência modulada, na cidade de São José do Rio Par- reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
do, Estado de São Paulo. em onda média. na cidade de Santiago. Estado do

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na Rio Grande do Sul.
data de sua publicação. Art. 21! Este decreto legislativo entra em vigor na

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Depu- data de sua publicação.
tado Vic Pires Franco. Relator Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-

tado Santos Filho, Presidente11I- Parecer da Comissão

A Comissão de-Ciência e Tecnologia. Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou contra os votos dos Deputados Walter Pinheiro
e Jorge Bittar. o parecer favorável do Relator Deputado
Vic·Pires Franco à Mensagem nl! 1.432/99, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho. Presidente; rris Simões e Salvador Zim
baldi. Vice-Presidentes; Alberto Goldman. Augusto
Franco, rris Simões. João Almeida, Júlio Semeghini,
Luiz Moreira. Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas
Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente. Romeu Quei
roz. Gessivaldo Isaías. Hermes Parcianello. Jorge Pi
nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho. Marcelo Barbieri.
Mattos Nascimento. Nelson Proença, Zaire Rezende,
Arolde de Oliveira, César Bandeira. Corauci Sobrinho,
José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires
Franco. Mário Assad Júnior, Gilberto kassab. Paulo
Magalhães. Jorge Bittar. Marcos de Jesus, Pinheiro
Landim, Walter Pinheiro, OdeImo Leão. Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Nelson Meurer, Dr.
Hélio. Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Dr. Evilásio.
Bispo Wanderval e Agnaldo Muniz.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.



Em 5 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 30 de setembro de 1999,
que "Renova a concessão outorgada à Rádio Santia
go Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda media, na cidade de Santiago, Estado do
Rio Grande do Sul".

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Renova a concessão outorgada à
Rádio Santiago Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Santiago, Estado do
Rio Grande do Sul.

DECRETO DE 30, DE SETEMBRO DE 1999
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nora em onda média, na cidade de Santiago, Estado em vista o que consta do Processo Administrativo nº
do Rio Grande do Sul. 53790.000099/94,

2. A outorga foi originariamente deferida à Rádio Decreta:
Difusão Sul do Brasil S/A, conforme Portaria MVOP nº Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
516, de 9 de junho de 1948, transferida para a reque- 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
rente mediante Portaria nº 1209, de 18 de dezembro anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão ou-
de 1975, e renovada pelo Decreto nº 89.629, de 8 de torgada à Rádio Santiago Ltda., pela Portaria MVOP
maio de 1984, por dez anos, a partir de 1Q de maio de nº516, de 9 de junho de 1948, renovada pelo Decreto
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo nº 89.629, de 8 de maio de 1984, cujo prazo residual
Decreto de 10 de maio de 1991. da outorga foi mantido conforme Decreto de 10 de

3. Observo que o ato de outorga original está maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusivi-
amparado juridicamente, considerando as disposi- dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de Parágrafo único. A exploração do serviço de ra-
1983, que a regulamentou, que ponsideram como diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
deferidos os pedidos de renovação requeridos na reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
forma devida e não decididos ao término do prazo de ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
vigência da concessão ou permissão, sendo, por Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
isso, admitido o funcionamento precário das esta- após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
ções, mesmo quando expiradas as respectivas ou- do § 3º do art. 223 da Constituição.
torgas. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de

4. Com essas observações, lícito é concluir-se sua publicação.
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência Brasília, 30 de setembro de 1999; 178º da Inde-
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de- pendência e 111 º da República. - Fernando Henri-
terminam, necessariamente, a extinção do serviço que Cardoso; - Pimenta da Veiga.
predstado, podendo o processo da renovação ser ulti- Aviso nº 1.703 _ C.Civil.
ma o.

5. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

6. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.0'66, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223, da
Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta cfcl Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 494, DE 2000

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N2 1.466, DE 1999

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Brasnia Super Rádio FM
Ltda., para explorar serviço de radiofu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brasília, Distrito Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação [art. 54].)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta·

ria nº 153, de 17 de setembro de 1999, que renova,
por dez anos, a partir de 23 de agosto de 1999, a per·

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!2 , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Santiago Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santi
ago, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre

to de 30 de setembro de 1999, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são outorgada à Rádio Santiago Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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pública submete à apreciação do Congresso Nacio- sonora em onda média, na cidade de Santiago, Esta-
nal, por meio da Mensagem nº 1.439, de 1999, o ato do do Rio Grande do Sul.
que renova a concessão outorgada à Rádio Santiago Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
ltda., para explorar, na cidade de Santiago, Estado data de sua publicação.
do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, Sala da Comissão, 9 de de 2000. - Deputado
serViço de radiodifusão sonora em onda média. Augusto Franco, Relator.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da . _
CO,nstituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- 111 - Parecer da Comlssao
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- cação e Informática, em reunião ordinária realizada
gresso Nacional. hoje, aprovou contra os votos dos Deputados Walter

,' Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- Pinheiro e Jorge Bittar, o parecer favorável do Relator
tos, técnicos e formais da matéria submetida ao exa- Deputado Augusto Franco à Mensagem nº 1.439/99,
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
do art. 32 do Regimento Interno. apresenta.

11_ Vi t d R I t Estiveram presente~ os seguintes Deputados:
o o o e a or Santos Filho, Presidente; Iris Simões e Salvador Zim-

O processo de renovação de outorga requerida baldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
pela Rádio Santiago ltda., executante de serviço de Franco, íris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Luiz Moreira, Luiz Piauhy/ino, Nárcio Rodrigues, Suas
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, encontra-se Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu
de acordo com a prática legal e documental atinente Queiroz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jor-
ao processo renovatório e os documentos juntados ge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Bar-
aos autos indicam a regularidade na execução dos bieri, Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Re-
serviços de radiodifusão. zende, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci

Todas as exigências do Ato Normativo nº 1, de Sobrinho, José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu- Pires Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab,
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Paulo Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pi-
execução dos serviços. O ato de renovação de outor- nheiro Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Olivei-
ga obedece aos princfpios de constitucionalidade, es- ra Filho, Pauderney Avelino, Robério Araújo, Nelson
pecialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 Meurer, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundi-
da Constituição Federal, e atende às formalidades le- na, Dr. Evilásio, Bispo Wanderval e Agnaldo Muniz.
g~is, motivos pelos quais somos pela homologação Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
Q~ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De- tado Santos Filho, Presidente.
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Augusto Franco, Relator.



EM Nº 178/MC

MENSAGEM Nº 1.466, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 153,
de 17 de setembro de 1999, que renova a
permissão outorgada à Basilia Super Rá
dio FM Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Brasília, Distrito Federal.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação [art. 54].)

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 153, de 17 de setembro de 1999, que re
nova a permissão outorgada à Brasília Super Rádio
FM Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Brasília, 13 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

Basília, 24 de setembro de 1999

Excelentrssimo Senhor Presidente da Repúbli-
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missão outorgada à Brasília Super Rádio FM Ltda., 2. Os órgãos competentes deste Ministério ma-
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí-
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na do de acordo com a legislação aplicável, o que me le-
cidade de Brasília, Distrito Federal. vou a deferir o requerimento de renovação.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
data de sua publicação. da Constituição, o ato de renovação somente produzi-

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - rá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci-
Deputado Santos Filho, Presidente. onal, para onde solicito seja encaminhado o referido

ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53000.002589/99, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 153,
DE 17 DE SETEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no
art. 6º, inciso 11, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.002589/99, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de agosto de 1999, a permissão outorgada
à Brasília Super Rádio FM Ltda., pela Portaria MC nº
716, de 15 de agosto de 1979, publicada no Diário Ofi
ciai da União em 23 subseqüente, cuja última renova
ção ocorreu nos termos da Portaria MC nº 133, de 15 de
agosto de 1989, publicada no Diário Oficial da União
de 17 seguinte, para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 1.744 - C. Civil.ca,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 153, de 17 de setembro de 1999,
pela qual renovei a permissão outorgada à Basília Su
per Rádio FM Ltda., pela Portaria MC nº716, de 15 de
agosto de 1979, publicada no Diário Oficial da União
de 23 subseqüente, cuja última renovação ocorreu
nos termos da Portaria MC nº133, de 15'de agosto de
1989, publicada no Diário Oficial da União de 17 se
guinte, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Basília, Distri
to Federal.

A Sua Excelência
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Basília, 13 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 153, de 17 de setembro



Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Brasília Super Rádio FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brasília, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 153, de 17 de setembro de 1999, que renova,
por 1O(dez) anos, a partir de 23 de agosto de 1999, a
permissão outorgada à Brasília Super Rádio FM
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado [ris Simões, Relator.

111 - Parecer Da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado fris Simões à Mensagem nº
1.466/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho - Presidente; íris Simões e Salvador Zim
baldi - Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
Franco, fris Simões, João Almeida, Júlio Semeghini,
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Silas
Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Romeu Quei
roz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire Rezende,
Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho,
José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires
Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kassab, Paulo
Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus, Pinheiro
Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Nelson Meurer, Dr.
Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Dr. Evilásio,
Bispo Wanderval e Agnaldo Muniz.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Santos Filho, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 91, DE 2000
'. (Da Sfl! Jandira Feghali)

Denomina o Saguão do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, Saguão Vllla Lo
bos; pendente de pareceres da Mesa e da
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de 1999, que renova a permissão outorgada à Basilia PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Super Rádio FM Uda. para explorar serviço de radio- NR ,DE 2000
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Brasflia, Distrito Federal.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, com

binado com o§ 1º do art. 223 da Constituição Federal,
o Excelentrssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem nº1.466, de 1999, o ato que reno
va a permissão outorgada à Brasília Super Rádio FM
Uda., para explorar, na cidade de Brasrlia, Distrito Fe
deral, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 32 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso li, arr
nea h, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
O processo de renovação de outorga requerida

pela Brasflia Super Rádio FM Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lad~, na cidade de Brasília, Distrito Federal, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n2 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princfpios de constitucionalidade, especialmente no
que' se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

, Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado íris Simões, Relator.



PROJETO DE LEI N2 2.3oo, DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Modifica a Lei nll 9.279, de 14 -de
maio de 1996, que "regula direitos e obri
gações relativos à propriedade industri
ai", estendendo a proteção conferida
pelo registro de marca ao seu uso na in
ternet.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Econo·
mia, Indústria e Comércio; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,
li.}

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Joio Mendes.
O SR. JOAO MENDES (PM08 - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Pre.ldente, Sra•• e Sre. De·
putados, o IqulUbrlo das cont., da Previdência tem
enorme Impacto sobre a qu.lldade de vida de larga
parclla da populaçlo bralllelra. Oe uma correta, (nte
gra e eficiente admlnlstraçlo do orçamento previden
cl6rlo dependem não apenas os aposentados, mas

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) 
Antes de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESID~NCIA

Nos termos do art. 34, inciso li, § 1!l, clc o art. 33,
§ 1l1, todos do Regimento Interno, esta Presidência
decide crlar Comissão Especial, destinada a apreciar
_-proferir parecer ao Projeto de Lei nll 2Q3, de 1991';-
da $enado Federal, que 'Dispõe sobre o acondiciona
mento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destl·
naçlo dos rllrduos de serviços de saúde' e apensaM

dos. composta por 31 (trinta e um) membros, acresci
do demall um destinado ao rod(zio entre os partidos
nlo contemplados.

Bra8ma, 24 de maio de 2000. - Presidente Mf
ohalTamar

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
•••.. so
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Comissão de Constituição e Justiça e de obrigações relativos à propriedade indus-
Redação. trlal", estendendo a proteção conferida

(À Mesa e à Comissão de Constituição pelo registro de marca ao seu uso na in-
e Justiça e de Redação [art. 54]). ternet.

A Câmara dos Deputados resolve: (Às Comissões de Economia, Indústria
Art.1!!OSaguãodoAnexolldaCAmaradosOe- e Comércio; e de Constituição e Justiça e

putados fica denominado Saguão Villas Lobos. de Redação (art. 54) - art. 24, lI.}

Art. 2!l Esta resolução entra em vigor na data de Leia-se:
sua publicação.

Justificação
O presente Projeto de Resolução tem como ob

jetivo ampliar as comemorações dos 500 anos do
Brasil, homenageando o compositor Villa Lobos, que
foi sem dúvida um dos principais expoentes da m(Jsi
ca erudita brasileira.

Certa de poder contar com a aprovação pelos
nobres pares, ora submeto este projeto à apreciação
deste Plenário.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tada Jandira Feghali.

ERRATA
(Republlca-se em virtude de novo despacho do Sr. Presl·

dente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI N2 1.812, DE 1999

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Dispõe sobre a prolblçio para ado
ção do horário de verão.

(Às Comissões de Economia, IndOmria
e Comércio; de Minas e Energia; de Seguri
dade S~cial e Família; e de Constituiçlo •
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, tt.)

Leia-se:
PROJETO DE LEI NR 1.812, DE 1999

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Dispõe sobre a proibição para ado
ção do horário de verão.

(Às Comissões de Minas e Energl.;
Economia, Indústria e Comércio; de Seguri
dade Social e Famflia; e de Constitulçlo e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presi·

dente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI NR 2.300, DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Modifica a Lei nR 9.279, de 14 de
m~lo de 1996, que I'regula dlreltOl •
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todos os trabalhadores que recolhem sistematica- Fico muito satisfeito ao observar que a nossa
mente suas contribuições, com a justa expectativa de sociedade tem adotado uma postura cada vez mais
se aposentarem um dia. ativa na identificação de seus interesses, bem como

As contas da Previdência guardam estreita co- na sua intransigente defesa. Atitudes como a do Sr.
~exão com outra questão de fundamental relevância José Mamede"Silva, que, a~ém de dedi~a.r algumas
na vida do País, que é o aumento do salário mínimó. horas da su~ v~da,par~ refletir sobre os senos prob~e-
Qualquer ponto percentual de aumento no mínimo mas da :~~vldencla, al~da se d~u o tr~balho de envl~r
causa enorme repercussão no montante dos benefí- suas Opl~'o.es para um Jornal, s.ao mUito representatl-
cios pagos pela Previdência Social, e não é sem ra- vas da Vitalidade da nossa socl~~ade. , "
zão que o Presidente da República, Fernando Henri- Esp~ramos que os administradores publlc?s
que Cardoso, alega a necessidade de evitarem-se os desse P~IS se conduzam de mo~o a corresp?nder as
déficit públicos para justificar a concessão de modes- expectativas de uma popu.laçao ~ue, fellzment~,
tos aumentos no piso salarial do País. te~-se revelado cad~ vez m?,s consciente de seus dl-

, 'dA' '- reltos e deveres de cidadania.
Que o nosso sistema de prevI encla e asslsten- E t' h d'

. . I' ót' xt t I á I t d ra o que In a a Izer.cla socla e ca ICO e e remamen e vu ner ve a o o
tipo de golpes e falcatruas, isso, infelizmente, todos A .SRA. YE~A CR~SIUS (Bloco/PSDB, - RS.
~abemos. Mas não basta constatar falhas e diagnosti- Pronuncia o segUinte dIscurso;), - Sr. PreSIdente,
, , I E' .. t . f' d A Sras. e Srs. Deputados, nestes ultimas meses temos

ca- as, precIso Inven ar uma maneira e Icaz e por . 'd f t t d d I d"
'A' , VIVI o a os em o o o mun o que co ocam em ISCUS-

orde~ na nossa P~evl,dencla SOCial, de modo a pro- são os rumos das sociedades dos países no contexto
p.?rclona~ aos cont.nbulntes a segurança de que pode- de interdependência trazido pela realidade da globali-
rao aufem benetrclos de um valor razoável ao se apo- zação. Em particular, as reações de grupos bem defi-
sentarem. nidos na questão da orientação que resultam nos

Sobre isso, chamou-me a atenção interessante contratos supranacionais firmados a partir de organi-
mensagem enviada recentemente pelo cidadão José zações como a OMe, Organização Mundial do Co-
Mamede Silva ao jornal carioca O Dia. mércio e o FMI, Fundo Monetário Internacional.

José Mamede apresenta diversas sugestões Ao mesmo tempo, o enfrentamento dos resulta-
para melhorar o desempenho do INSS, tais como a dos do desmembramento da União Soviética, das cri-
revisão de todos os processos em tramitação, com o ses financeiras mundiais recorrentes e das guerras
estabelecimento de um prazo máximo de trinta dias localizadas, levanta a grande questão da reorganiza-
para a divulgação do resultado da análise desses pro- ção institucional necessária para que, neste quadro
cessas. de reformas econômicas para a construção da estabi-

Ele sugere, ainda, o imediato cumprimento de Iidad~ sustentada, seja preservado_o valor maior q~e
to,das as liminares concedidas pelo Poder Judiciário, as onent~m, q.ue é o da sustentaçao da ?~mocra.cla.
que ainda não foram cumpridas nem reformadas, e A noss~.e mUito recente. No~sa, da Amen~a Latina,
observa que algumas dessas liminares já têm mais da Amenca do ~ul e, em particular, d~ BrasIl. , "
de seis meses, o que tem gerado mal-estar entre os Neste se~tld5". quero.le~brar dOIs fatos polltlcos
magistrados. presentes na hlstona braSileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as su- O pri~eiro diz r~speito à inst~bili~ade inerente
gestões do cidadão José Mamede Silva são sensatas ao;~:s~ sistema POlftICO, que pode ser Ilustrada pelo
e plenamente exeqüíveis. qu g e.

, " ., _ . Ao ser empossado para seu segundo mandato
A .OS ~espQnsavels pela admlnrstraçao da :re~'- em janeiro de 1999, em virtude de sua reeleição, o

dencla nao pO,dem alegar problem~s operaclo~~IS Presidente Fernando Henrique Cardoso tornou-se o
para descumpr~ o sa~r~?o :ompromlss? de admlnls- primeiro presidente eleito a concluir o mandato desde
trar com correçao e eflclencla os fantástiCOS recursos Juscelino Kubitschek. Tal fato ganha sua dimensão
p~oduzidos a duras penas pelos trabalhadores brasi- para o que quero ilustrar se lembrarmos que para tal
lelros. foram necessários quase 40 anos. Um período dema-

Como quaisquer outros administradores, são siadamente longo dentro do conceito de democracia
eles os principais responsáveís pela criação das con- estável.
dições necessárias para que se imprima eficiência a O segundo é que acabamos de completar o
todas as instâncias da Previdência. mais longo período de normalidade polftica no Pafs.



Não se trata de reformar por reformar, para ten
tar algo novo, ou de promover mudanças circunstanci
ais. Não se trata, menos ainda, de fazer reformas que
contribuam para consolidar o status quo - o que
apenas traria problemas ainda mais graves no futuro.
Ao pensar e debater as reformas, não se pode abor
dar a questão com uma postura laboratorial, procu
rando desenvolver um modelo teórico, desvinculado
da experiência política nacional, pois, como destacou
o Ministro Nelson Jobim, do STF, em recente depoi
mento na Câmara dos Deputados sobre o instituto
das medidas provisórias, é reexaminando nossa vida
política e parlamentar que encontramos não apenas
as explicações para o caráter atribulado de nossa his
tória, mas também importantíssimas indicações so
bre os caminhos a seguir.

O Prof. José Antônio Giusti Tavares realizou um
importante estudo sobre a questão, no qual nos alerta
que "nenhum dos elementos institucionais que inte
gram funcionalmente o sistema real de governo - o
sistema eleitoral, o sistema partidário, o sistema for
mai de governo e a forma, unitária ou federativa do
Estado - produz efeitos independente e com abstra
ção dos outros três aos quais se encontra intimamen
te articulado".

Isto posto, ao analisarmos o papel do Sistema
Eleitoral, dos Partidos Políticos e do Poder Legislati
vo, com vistas a promover as reformas que considera
mos necessárias, devemos fazê-lo levando em conta
aspectos que vão além do estritamente eleitoral, par-
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Transcorreu, há poucos dias, a data que registrou 23 Entretanto, é hoje evidente que a estabilidade
anos do chamado Pacote de Abril, que decretou o re- política e econômica só será duradoura se completar-
cesso do Congresso Nacional e produziu os Senado- mos o quadro de reformas estruturais que nos leve ao
res biônicos - Senadores indicados e não eleitos, o desenvolvimento sustentado e à redução das desi-
que pode ser considerado fruto de uma biotecnologia gualdades, conceitos já absorvidos e orientadores do
avant la lettre. E o período mais longo da história re- dinâmico concerto internacional das Nações. Neste,
publicana em que o Brasil não passou por momentos destaca-se a estruturação de uma nova forma de fe-
traumáticos como revoluções, golpes de Estado, fe- deração, a dos blocos regionais, iniciando-se com os
chamento, recesso ou dissolução do Congresso por acordos de livre comércio e ampliando-se com os de
ato de força intervenções nos Estados ou estado de integração até o limite da criação de uma moeda úni-
sítio. ' ca - moeda, símbolo nacional e motivo de guerras -

, para um conjunto de Estados independentes. Os de-
, Quand? fazemos o r.etrospecto no que. respeita sequilíbrios nesse campo ainda são tão grandes que
a de~ocracla, ,e em partl~ular,a democraC:la repre- na busca da superação de problemas econômicos e
s~nt~tlva, nascida e associada a proclamaçao da Re- de distribuição de renda _ tão antigos e que atingi-
publica, e o comparamos com o retrosp,ecto de outro~ ram proporções inaceitáveis _ urge adequar as insti.
países, pod~~os entender com? se,fo~ou esse sentl- tuições nacionais a contratos internacionais, granden:ento braSIleiro ~omo Q,ue .de Infeno~l?ad: em rel~- desafio da realidade contemporânea. Tendo como ob-
ç~o às de~~craclas estavels. A estabJII~a~ao econo- jetivo a construção da Federação no contexto da glo-
mica e polJtlca torno~-se, ao longo da~ ultimas dé~a- balização, uma dessas reformas necessárias é a que
das, algo entre um mito e uma obsessao para a malo- diz respeito aos sistemas político eleitoral e partidá-
ria de nós, e mais intensamente a nós que escolhe- rio. '
mos participar pela via eleitoral e, portanto, através da
participação partidária, da construção e aperfeiçoa
mento do Estado de Direito. É o Estado de Direito, en
tendemos, o suporte para a construção das socieda
des democráticas. Nele está subjacente a existência
e o respeito a contratos, desde o contrato coletivo ma
ior, ou seja, a Constituição, até os contratos entre indi
víduos e/ou as organizações que os representam.

Pois lançamos as bases da estabilização polfti
ca na década de 80, com o processo de redemocrati
zação. Desde então, avançamos nesse campo com
notável desenvoltura, apesar de obstáculos assom
brosos, como a morte de Tancredo Neves e a crise
que culminou com o impeachment de Fernando Col
lor.

Com a estabilização econômica~requerimento e
alicerce de um Estado de Direito sustentado, nossa
experiência brasileira tem sido ainda mais acidenta
da. Na busca da estabilidade econômica, muitas ve
zes os contratos foram rompidos em curto espaço de
tempo pelos diversos choques econômicos, gerando
uma herança, por muito tempo escondida na forma de
esqueletos, que nestes seis últimos anos foram retira
dos de seus esconderijos e, corajosa e publicamente,
enterrados. O Iitfgio nesta área até hoje pode ser me
dido pelo contencioso judicial acumulado em todas as
esferas do Judiciário. Apesar das dificuldades nesse
campo, ao fundear os pilares da sociedade moderna,
participativa, estável e responsável, estamos avan
çando.
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tidário ou parlamentar. Poderia citar contribuições tado é que somos, hoje, inequivocamente uma das
também importantes a respeito do tema, feitas por maiores democracias do mundo.
outros cientistas polfticos. A i!! Conferência sobre Quanto à questão federativa, temos uma histó-
Federalismo Cooperativo, Globalização e Demo- ria marcada pela instabilidade, com oscilações entre
cracia, por si só, foi uma rara oportunidade para que unitarismo e federalismo, sendo que cada intervalo fe-
conhecêssemos e, a partir daí, debatêssemos, sempre deralista caracteriza-se por ser uma forma atenuada
com vistas à definição concreta, esse sistema como em relação ao ciclo anterior. Além disso, nas palavras
meio de atingir o objetivo do desenvolvimento susten- de José Murilo de Carvalho, "o federalismo foi sempre
tado com redução das desigualdades sob o Estado de bandeira de liberais ortodoxos e de oligarquias regio-
Direito. Por u~a ques~ão de tempo, d,esejo sali~n!ar al- nais", cujos interesses eram freqüentemente coinci-
gumas questoes relativas ao federalismo brasileiro. dentes. dA contribuição deste tipo de federalismo

Observando a história brasileira no que se refe- como garantia das liberdades individuais, da partici-
re a sistema e a forma de governo - e poderíamos pação política e da promoção dos direitos sociais foi
acrescentar a sistema eleitoral e partidário - regis- mínima. O unitarismo, por sua vez, foi defendido por
tramos que em menos de 180 anos, o País teve oito conservadores e reformistas, estes últimos tanto de
Constituições, (se, como tantos juristas, considerar- esquerda quanto de direta".
mos a Emenda nº i, de 1969, como uma nova Carta). Se confrontarmos as histórias do federalismo e
A~ mes~o tempo, em su~ co~pilação_sobre? legisla- dos sistemas eleitorais e partidários, constataremos
ç~~ eleitoral, desd~ ~ prJmel~a votaçao realizada no que os momentos de intensificação do unitarismo ten-
PaIs,até 1996, o MInistro,Jobim e ~alter,?osta Port? deram a produzir intervenções drásticas nos sistemas
reu"mra~ 38,6 textos legaiS (entr~ diSPOSitiVOS constl- eleitorais e partidários, chegando a aboli-los, como
tuclonals, leiS, decretos, resoluçoes do TSE, etc.). Se ocorreu sob o Estado Novo (1937/1944). Em menorc: estes acrescentarmos os promulgados. desde en- medida, foi o que ocorreu também sob o regime mili-
ta0, chegaremos perto de 400 textos legaiS. t (1964/1984) J' , d f d I", ar. a nos peno os em o e era Ismo

Como n~tou Hllda S.oar~s Braga, ~~.seu tr~ba- predominou, se é certo que tivemos uma retomada
lho_sobre o~ slst~mas ~'eltor~'s do BraSil, A ~anlpu- das atividades eleitorais e partidárias, também o é
la~ao da,le~lslaçao eleitoral Visando ao favoreCimento que isso se deu sob nítida hegemonia das elites políti-
e a continuidade daqueles que se encontram no po- " _ .
d' é t t h' t' , I't' d B 'I" N cas regIonaIs conservadoras. Sao exemplos diSSO a
er uma c~n~ ~n e na ,'s orla po 1,Ica ,o ras!., o República Velha com sua política dos Governadores

entanto, a hlstorla dos sistemas eleitoraiS braSileirOS d t" - ó 1945 f t d h'- . I - f d H e a re emocra Izaçao p s- ,ru os e nossa IS-
nao se resume a manlpu açoes e rau es. ouve, tó . I' r t t ' . r t ( . " h d'
também, progressos importantes no sentido da de- , r~a co onla IS a e ~a rlmoma IS a_capltam~s ere. I-

mocratização - entendida como ampliação do eleito- tar!as) que caracterizou a formaçao das elites reglo-
rado que, em 1876, representava apenas 0,23% da nals. ,
população, e em 1986 chegava a 49,9%. Para isso foi E, neste ponto, oportuno afirmar que, hoje, a par
decisiva a extensão do direito de voto às mulheres e, da ampla renegociação das gigantescas dívidas her-
mais recentemente, aos jovens maiores de 16 anos. dadas do período inflacionário, também com as políti-
Quanto aos analfabetos, eles foram eleitores até a Lei cas sociais descentralizadas ao nível do município,
Saraiva, de 1881, e só recuperaram esse direito em associadas à participação legal do terceiro setor na
1985. implementação dessas mesmas políticas, a transfor-

Houve progressos também no que se refere à m~ção ~fetiva da nossa Federação em termos fiscais
ampliação das condições de elegibilidade dos brasi- da um gigantesco passo na mudança desse pacto de
leiros, à redução das fraudes e pressões sobre os ele- Governadores.
itores, em virtude da adoção do voto secreto e da re- Essas políticas descentralizadas guiam a utili-
dução da influência dos poderes locais sobre os pro- zação de verbas destinadas a programas sociais
cessos eleitorais - para o que contribuiu decisiva- como saúde, educação, saneamento, meio ambiente,
mente a criação da Justiça Eleitoral e a adoção de reforma agrária, todas financiadas através do Orça-
restrições aos abusos do poder econômico e político mento Geral da União (OGU). Ao mesmo tempo, a
e de uma série de mecanismos de fiscalização. O uso guinada recente conduzida pelo Governo Fernando
do instrumento da votação eletrônica completa a con- Henrique Cardoso escancara os vícios contidos na
diç~o eleitoral mais respeitosa, e alcançará 100% dos histórica relação entre o público e o privado, entre o
munidrpios brasileiros nesta eleição de 2000. O resul- público e o estata', expondo, objetiva e corajosamen-
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te, a urgente necessidade de revisão desse pacto fe- das esferas estatais diretamente subordinadas ao
derativo lastreado na polrtica de governadores. Poder Executivo, já que nesse campo as propostas

Voltando ao registro histórico, o aspecto mais reformistas, uma vez empunhadas pelo governante
problemático dos períodos em que o federalismo eleito, enfrentam menos resistências. Isso significa
esteve em vigor, no que se refere aos sistemas elei- que, promover as reformas, inclusive a dos sistemas
toral e partidário, é que corresponderam a épocas eleitoral e partidário, implica fazê-lo apesar da resis-
de reconstitucionalização do País com Cartas ela- tência imposta pelos mesmos sistemas. Estamos di-
boradas por Assembléias Constituintes nas quais ante do desafio de reformar o avião em pleno vôo.
predominavam elites regionais conservadoras so- Entretanto, como se disse anteriormente, os sis-
bre-representadas em relação às bancadas identifi- temas eleitoral e partidário vigentes apresentam as-
cadas com projetos modernizadores. Essa 50- pectos positivos, que devem ser não só preservados,
bre-representação constituinte criava, naturalmen- como também desenvolvidos, aprofundados.
te, as condições para a sua perpetuação nas Legis- No plano eleitoral e partidário, precisamos ta-
laturas subseqüentes, resistindo às propostas re- zer reformas que contribuam para a estabilidade
formistas - muitas vezes mediante as manipula- política do País - o que a Itália, por exemplo, tam-
ções mencionadas por Hilda Braga - não apenas bém trata de fazer com as mudanças que serão
em relação aos sistemas eleitoral e partidário, mas submetidas a plebiscito no dia 21 próximo - mas
também em relação às estruturas nacionais. Não é sem que isso implique em rupturas num processo
por acaso que a resistência parlamentar a reformas natural de desenvolvimento, como ocorreu no pas-
tão profundas quanto necessárias para o País, na sado. Sem que isso signifique manipulações ou res-
segunda metade da década de 20 e no infcio dos trições espúrias e ilegítimas à expressão política da
anos 60, resultaram nas duas maiores rupturas insti- cidadania. Embora na comparação estejamos men-
tucionais da era republicana. cionando um país de sistema parlamentarista e

Desde muito cedo, logo após a promulgação da outro presidencialista, importa é ressaltar a con-
Constituição de 1988, tudo parecia indicar que o Bra- temporaneidade do tema. Neste sentido, o Partido da
sil, a se repetir a história, marchava para um novo ci- Social Democracia Brasileira - PSDB insiste em expora
elo de predomínio do federalismo em que os compro- prioridade e propor ao debate público a reforma desses
missos cristalizados na Carta junto às resistências às sistemas, com discussões já publicadas sobre o tema
propostas de reformas estruturais, fariam com que através do Instituto Teotônio Vilela. (disponível em
uma nova crise institucional se tornasse uma questão www.psdb.org.brIPARTIDO/ITV/itv.htm)
de tempo. Felizmente aprendemos com a História Para alguns pode parecer utópico, mas objetiva-
(embora de forma penosa e a custos elevadíssimos) e mos promover reformas das quais todos, mesmo os
fundeamos, com a Constituição de 1988, as bases imediatamente prejudicados, obtenham vantagens
para que a escolha democrática pelas reformas en- em decorrência da criação de sistemas mais demo-
contrassem um quadro legal de sustentação que, até cráticos e estáveis. Aliás, quando falamos de demo-
hoje, tem superado as forças conservadoras, quer de cratização, já não devemos pensar em seu aspecto
direita quer de esquerda. quantitativo (extensão do direito do voto e da elegibili-

No entanto, levantam-se sinais de que essas dade de diferentes segmentos sociais: jovens, mulhe-
mesmas forças buscam se somar para romper o traje- res, analfabetos, etc.). Já avançamos muito nesse
to das mudanças democráticas, uma pelos seus inte- sentido e o que resta por fazer depende de medidas
resses econômicos, e outra pelo sempre repetitivo e pontuais. Trata-se de buscar uma democratização
vicioso projeto de poder absoluto. A cada provocação, substantiva, de melhorar a representação política,
entretanto, devemos afastar os que apelam para a tanto no sentido de torná-Ia mais próxima da compo-
tentação do autoritarismo histórico, e recorrer ao apa- sição da população, quanto de promover uma melho-
rato legal existente - que já não é nem pequeno nem ria da qualidade da representação, o que implica evo-
exageradamente recente a ponto de impedir o seu lução, tanto dos eleitos quanto dos eleitores, no sentí-
uso pelos defensores da democracia. do da conscientização sobre o significado das ativida-

Apesar das sucessivas alterações, o sistema des política, partidária e parlamentar.
eleitoral e partidário, assim como a estrutura do Esta- As reformas dos sistemas eleitoral e partidário
do, em particular o primeiro, é atualmente o mesmo são necessárias não só para sustentar e qualificar a
da Constituinte de 1987/88. Paralelamente, não por estabilidade política que tão arduamente estamos
acaso, o setor em que mais se avançou foi na reforma conquistando - e de que tanto precisamos como povo
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e país - mas, também, para passarmos dessa co Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que
Federação centrífuga e freqüentemente autofágica regula a profissão do leiloeiro público. Tal decreto
que temos hoje, para uma Federação cooperativa. permitia, em seu art. 42, que o leilão fosse realizado
Dos 500 anos brasileiros, os últimos 100 foram vivi- por leiloeiro indicado pela Junta Comercial, por meio
dos em meio a guerras mundiais e instabilidades 10- de distribuição rigorosa, determinada por escala de
cais sincrônicas às da América latina. Se não avan- antigüidade.
çarmos nesse sentido, estaremos confirmando o Há de se ressaltar que o art. 126 da Lei de Licita-
am~rgo aforismo .~e Vassili Kliuch~vsky, citado em ções revoga disposições em contrário e, desta forma,
mais de uma ocaslao por Robert Hellbroner, segundo o art. 42 deste arcaico decreto.
o_qual liA história n~d! e,~sina, apenas castiga quem A irregular aplicação deste decreto de 1932 per-
nao apre~de suas Irçoes . . _ mite que se destrua a competitividade entre os leiloei-

Por ISSO, ao negarmos ou retardarmos a declsao ros e assim o governo sempre pagará a taxa de co-
sobre as reformas de que necessitamos, inclusive as missão máxima.
dos sistemas eleitoral e partidário, o resultado não Ult d t d I' , . ,
será o fracasso na busca _ pela primeira vez em nos- rapas~an o o?S os !mlte~ p?SSIVel~, o
sa história _ de uma Federação cooperativa. Poderá Banco do BraSil desco~sl~era ate a lei m~'s arcaica e
ser, sim, depois de finalmente plantadas as condições estabelece ,norr12as proprras qu~ contrarram ~ro~tal-
para a sua estruturação, como as temos plantado na men~e a legls~açao vigente, seleclon~ndo os le,lloelros
compreensão do mundo e na defesa intransigente da por I~t~rm~dlo de obscuro credenciamento In~erno,
democracia, colhermos o amargo resultado de aten- sem Ircltaçoes e sem consultar a Junta ComerCiaI.
der mais uma vez direita do interesse econômico e a Cabe ressaltar que os imóveis leiloados são fi-
esquerda de visão antidemocrática. Poderemos não nanciados ao adquirente diretamente pelo próprio
ver Federação alguma. Banco do Brasil, que receberá a quantia referente ao

O SR. CORONEL GARCIA (Bloco/PSDB _ RJ. imóve! de fo~m~ parcelada, em anos,. m~s ~u~ asse-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, prezados gurara ao leiloeiro a sua taxa de comlssao a vista.
companheiros, na data de hoje em queverifico a justa Como exemplo de descalabro cometido, cita-se
reivindicação do funcionalismo público por melhoria com facilidade o Estado do Rio de Janeiro, onde em
salarial e, ao mesmo tempo, compreendo a aflição do pouco mais de um ano, cerca de 470 imóveis foram
Governo que a busca e não encontra recursos, venho leiloados por apenas dois leiloeiros, dentre os 50 exis-
à tribuna a título de contribuição repetir assunto já tra- tentes, sendo a taxa de comissão dos mesmos cobra-
tado. da pelo percentual máximo permitido, ou seja, 5%. Tal

A lei da Licitações Públicas nº 8.666, de 21 de fato é agravado quando se verifica existirem imóveis
junho de 1993, prevê em seu art. 22 que todas as arrematados por até 7 milhões 710 mil reais.
obras, serviços, inclusive os de publicidade, compras Infelizmente, esta farra dos leilões do Banco do
alienações, concessões, permissões e locações da Brasil está contagiando outros órgãos públicos. O lei-
administração pública, quando contratadas por tercei- lão do imóvel do Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, re·
ros, serão necessariamente precedidas de licitações alizado pela Susep, com valor mínimo avaliado em 57
públicas. milhões de reais, está hoje na mídia, em função da

Essa exigência existe no intuito de selecionar a guerra travada por leiloeiros públicos. Seguindo o
proposta mais vantajosa para a administração públi- exemplo do Banco do Brasil, o liquidante da massa fa-
ca. lida selecionou os leiloeiros a seu critério exclusivo,

O diploma legal supramencionado não apresen- pela taxa de comissão máxima de 5%. Quatro outros
ta como caso de inexigibilidade de licitação a escolha leiloeiros recorreram à Justiça, por não terem podido
de leiloeiro público para proceder aos leilões de mó- participar de uma licitação, oferecendo-se a realizar o
veis e imóveis pertencentes ao patrimônio da admi- mesmo leilão pela taxa de 0,5%, não recebendo qual·
nistração pública. Conclui-se, portanto, ser necessá- quer sinalização por parte do liquidante.
ria ética, moral e legalmente a licitação entre os leiloe- A briga dos leiloeiros rendeu ameaças e agres-
iras para que se verifique a proposta mais vantajosa sões entre os mesmos, conforme consta em registro
para o serviço público, o que certamente reduziria a policial, dando conotação de verdadeira briga de gan-
taxa de comissão cobrada. gues.

A fim de burlar a Lei de licitações, alguns ór- A minha presença hoje, repetindo isso em ple-
gãos da administração pública têm-se valido do arcai· nário, é para saber até que ponto vai o descalabro e a
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ousadia das pessoas que destroem e dilapidam o Morais, João Matos, Silas Brasileiro, Teté
Erário. Bezerra, Themfstocles Sampaio.

Embora tenha denunciado publicamente, verifi- Suplente: Osvaldo Biolchi. (6 vagas)
co que, em jornal do Rio de Janeiro de 19 de maio, no- PFL - Titulares: Almerinda de Carva-
vamente esse mesmo leiloeiro, que organizou todos lho, Laura Carneiro, Marcondes Gadelha,
os leilões e está nessa briga de gangue no leilão do Medeiros, Moroni Torgan, Nice Lobão, Ursi-
Hotel Nacional, publicou edital com dezenas de imó- cino Queiroz.
veis do Banco do Brasit:-Esses imóveis serão leiloa- Suplentes: Celcita Pinheiro, Expedito
dos com o valor mínimo em 20 milhões de reais, ou Júnior, Joel de Hollanda, Lavoisier Maia,
seja, ele já assegurou mais 1 milhão de comissão Luis Barbosa, Roland Lavigne, (1 vaga)
sem ter participado de nenhuma licitação, dilapidan- PT - Titulares: Arlindo Chinaglia, Edu-
do, assim, o Erário. ardo Jorge, Luiz Mainardi, Maria do Carmo

Por todas essas denúncias apresento projeto de Lara.
resolução solicitando a instalação de CPI- peço apo- Suplentes: Carlito Merss, Geraldo Ma-
io à Casa -, além de ação popular. No entanto, esse gela, Paulo Paim, Wellington Dias.
descalabro é tão vergonhoso, que peço ao Sr. Minis- PPB - Titulares: Arnaldo Faria de Sá,
tro Pedro Malan que não se suje nessa lama, mas Celso Russomanno, José Unhares.
chame, sim, a atenção do Presidente do Banco do Suplentes: Antonio Joaquim Araújo (2
Brasil e suste esse leilão. vagas)

Muito obrigado. por - Titular: Fernando Coruja.
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Antes Suplente: Dr. Hélio.

de dar prosseguimento à sessão esta Mesa dá co- Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Titu-
nhecimento ao Plenário dos seguintes: lar: Djalma Paes.

Ato da Presidência. Suplente: (1 vaga) .
Nos termos do art. 34, inciso 11 do Re- .BI~co Parlamentar PUPSL - TItular:

gimento Interno, esta Presidência decide Remi Trrnta.
constituir Comissão Especial destinada a Suplente: Marcos de Jesus (PSDB)
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei PPS - Titular: Rubens Bueno.
nº 3.561, de 1997, do Sr. Deputado Paulo Suplente: (1 vaga).
Paim, que "Dispõe sobre o Estatuto do Ido- PHS - Titular: Roberto Argenta.
so e dá outras providências" e os apensa- Suplente: (1 vaga).

dos, e Ato da Presidência.
Resolve: Nos termos do art. 34, inciso 11, do Re-

. . I - designar. para compô-Ia, na forma gimento Interno, esta Presidência decide
Indicada pelas LIderanças, os Deputados constituir Comissão Especial destinada a
constantes da relação anexa; apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei

11 - convocar os membros ora designa- nº 2.186, de 1996, dos Srs. Deputados Edu-
dos para a reunião de instalação e eleição a ardo Jorge, Fernando Gabeira e outros, Que
realizar-se dia 24-5-00, quarta-feira, às 15h, "dispõe sobre a substituição progressiva da
no Plenário n!! 6, do Anexo 11. produção e da comercialização de produtos

Brasília, 24 de março de 2000. - Mi· que contenham asbesto/amianto, e dá ou-
chel Temer, Presidente. tras providências" e apensado e, Resolve:

Bloco PSDB/PTB - Titulares: Eduardo I - designar para compô-Ia, na forma
Barbosa, Fátima Pelaes, Lidia Quinan, Lúcia indicada pelas Lideranças, os Deputados
Vânia, Maria Abadia, Max Mauro, Rafael constantes da relação anexa;
Guerra, Raimundo Gomes de Matos. 11 - convocar os membros ora designa-

Suplentes: Carlos Mosconi, Eduardo dos para a reunião de instalação e eleição a
Seabra, Flávio Ams, Saulo Pedrosa (4 va- realizar-se dia 24-5-00, quarta-feira, às 15h,
ga5). no Plenário nº 4, do Anexo 11.

Bloco PMDB/PST/PTN - Titulares: Brasflia, 24 de maio de 2000. - Michel
Coriolano Sales, DarcCsio Perondi, Euler Temer, Presidente.



No âmbito do Senado, o referido projeto cami
nha sem açodamento, pois nem mesmo o rito regi
mental da urgência foi-lhe concedido, o que significa
dizer que não há pressa para as unidades federadas
se afastarem do mfnimo arbitrado pelo Governo Fe
deral, o que torna inócua a faculdade a elas deferida
pela medida provisória que suscitou tanta discussão
neste plenário.

Quando muito, três ou quatro governadores limi
taram-se a elevar a remuneração somente de seus
servidores - o que representa um universo restrito,
sem qualquer alusão a alguns milhões de trabalhado
res das empresas privadas. Alguns deles, aliás, já se
pronunciaram contrariamente à projetada hipótese de
majoração, além do mínimo federal, pela total impos
sibilidade de os setores produtivos locais e as Prefei
turas Municipais assumirem novos encargos, que
lhes trariam embaraços insuperáveis.

Todos os Estados, na ânsia de obter espaços
mais generosos na mídia, restringiram-se, exclusiva
mente, ao funcionalismo, mantendo-se sil~ntes diante
da nova atribuição que lhes,foi franqueada pela União.

Fica, então a pergunta que se ouve nos corredo
res desta Casa e junto a segmentos conscientizados
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Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Titula- pio do salário mfnimo nacionalmente unificado, cons-
res: Airton Roveda, Jovair Arantes, Juqui- tante do art. 72 da Carta Constitucional brasileira, em
nha, Lidia Quinan, Marcus Vicente, Nelson pleno vigor.
Marquezelli, Pedro Canedo, Pedro Henry. Apesar dos argumentos que aqui expendi, entre

Suplentes: Alexandre Santos, Dr. He- os quais o de evidente inconstitucionalidade, funda-
leno, Fátima Pelaes, Lúcia Vânia, Paulo mentado em opinião de juristas renomados, para o
Mourão, Walfrido Mares Guia. (2 vagas). que contei com a permanente solidariedade, entre

Bloco Parlamentar PMDB/P~T:?TN - outros, do Deputado petista Paulo Paim, a matéria foi
Titulares: Flávio Derzi, Marçal Filho, Nair acolhida pelo Plenário, tendo seguido para exame da
Xavier Lobo, Pedro Chaves, Salatiel Carva- outra Casa do Congresso e ali se encontrando à es-
lho, ThGmístocles Sampaio, Zé Gomes da pera de uma deliberação conclusiva, possibilitando o
Rocha. envio dos autógrafos respectivos à sanção do Presi-

Suplentes: Luiz Bittencourt, Udson dente Fernando Henrique Cardoso.
Bandeira. (5 vagas). Tencionou-se, com a proposição, abrir perspec-

PFL - Titulares: Aroldo Cedraz, Gilber- tiva para que os Governos Estaduais fixem um piso
to Kassab, João Ribeiro, Lael Varella, Moro- superior aos 151 reais, dentro, naturalmente, das
ni Torgan, Ronaldo Caiado, Sérgio Barcel- perspectivas de cada unidade federada, em função,
los. especialmente, do debate travado em torno dos 100

Suplentes: Ciro Nogueira, José Carlos dólares, cogitado pelo PFL e alguns de seus Ifderes
Coutinho, José Carlos Vieira, José Mendon- mais preeminentes. -
ça Bezerra, Pedro Bittencourt, Pedro Pe- Diante da pressão que começou a ser exercita-
drossian, Ursiciryo Queiroz. da sobre o Planalto, a alternativa encontrada foi dete-

PT - Titulares: Eduardo Jorge, Jair rir aos Estados, por extensão, aquela faculdade, em-
Meneguelli, Paulo Rocha, Valdeci Oliveira. bora isso significasse, na prática, sepultar uma con-

Suplentes: Arlindo Chinaglia, Dr. Rosi- quista que passara a vigorar desde 1984, ainda ao
nha, João Paulo. (1 vaga). tempo da gestão João Batista Figueiredo, com o re-
- PPB - Titulares: Roberto Balestra, Sa- forço que a Carta Cidadã consignou, por minha inicia-
lomão Cruz, Yvonilton Gonçalves. tiva.

Suplentes: Alcione Athayde, Cleonân-
cio Fonseca (1 vaga).

PDT - Titular: Fernando Coruja.
Suplente: Miriam Reid.
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Titu

lar: Pedro Valadares.
Suplente: (1 vaga).
Bloco Parlamentar PUPSL - Titular:

Pastor Valdeci Paiva.
Suplente: Marcos de Jesus (PSDB).
PPS - Titular: Emerson Kapaz.
Suplente: Rubens Furlan.
PHS - Titular: Ronaldo Vasconcellos

(PFL).
Suplente: (1 vaga).

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Dan
do prosseguimento ao Pequeno Expediente, conce
do a paiavra ao nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, esta Casa votou, no início do
corrente mês, contra o meu voto e o de numerosos
Parlamentares, projeto de lei complementar do Poder
Executivo que significou a implfcita ruptura do princf-



E o primeiro mandatário, hábil e competente
mente, lavará as mãos, como Pilatos redivivo!

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje uso a tribuna desta Casa para falar
de um assunto de interesse de uma parcela significa
tiva da sociedade brasileira.

Vou falar do GEAP - Grupo Executivo de Assis
tência Patronal, entidade com mais de 50 anos de ati
vidade neste País, prestando serviços ao funcionalis
mo público federal tanto na área da saúde quanto na
área da seguridade social, sendo antes conhecida
como Patronal.

Quem não se lembra da Patronal? Uma entida
de que funcionava no mesmo molde do Geap, que du
rante anos existiu na condição de entidade estatal e
que aos poucos foi perdendo essa qualificação, sen
do que hoje há dúvidas sobre a sua taal situação.

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Geap, entidade que abriga 800 mil brasileiros
em todo o território nacional, passa por momentos di
-ficeis.

V. Exas. hão de perguntar o porquê disso, e eu
lhes respondo: o motivo dessa situação foi provocado
por uma diretoria executiva desastrada que aplicou
erradamente os recursos da instituição. Tais diretores
já foram afastados de seus postos, sendo a diretoria
substituída por uma provisória.

A repercússão das mazelas da diretoria afasta
da foi tanta que chegou a provocar pânico nos seus
usuários, como foi o caso dos 3 mil amapaenses que
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da sociedade civil brasileira: quando ocorrerá o au- fazem parte do Geap, os quais represento no mo-
mento no âmbito dos Estados? Os governadores irão mento.
além de seus servidores, no cômputo restrito em que Sr. Presidente: Sras. e Srs. Deputados, o Conse-
os mesmos se situam? lho de Representantes do Geap do Amapá, reunido

O tema parece ter-se excluído das prioridades extraordinariamente, a exemplo do que aconteceu em
oficiais, restando a esperança daqueles que aguar- quase todo o País, tirou propostas que serão apre-
dam uma definição que não transforme o projeto de sentadas no CONAD - Conselho de Administração,
lei complementar em mero instrumento de ação espe- no sentido de mudar o atual estatuto do Geap, a fim
culativa, sem a menor possibilidade de favorecer os de torná-lo mais democrático.
assalariados do nosso País. Entendem os conselheiros amapaenses que o

Se efetivamente os 151 reais foram irrisórios - e atual estatuto é omisso em pontos cruciais e ainda
disso ninguém tem dúvida, mesmo os que compõem privilegia uma minoria de pessoas que ao dirigir a en-
a base aliada -, como adicioná-los com novo aporte tidade o fazem em proveito próprio, sem se importar
de recursos, qualquer que seja ele, se o tema desapa- com a saúde financeira da instituição, nem com a ima-
receu das cogitações dos nossos círculos administra- gem do Geap perante a sociedade.
tivos, econômicos e financeiros? . O Geap está sendo caloteado pelo Governo Fe-

Os governadores assumiram um encargo reco- deral. Imaginem que o Ministério da Saúde deve ao
nhecidamente incômodo, que pode desgastá-los de Geap a quantia de 560 milhões de reais, como tam-
modo irremediável, com reflexos no pleito do corrente bém outros órgãos federais, entre eles o Ministério da
ano. Justiça, o Ibama, a Funai e o INSS, totalizando uma

somatória de 594 milhões de reais. Isso é muito preju
dicial à saúde financeira da entidatle, e o reflexo se
materializa na qualidade do serviço prestado pela ins
tituição aos seus usuários, que aos poucos tem regre
dido.

Daqui desta tribuna cobro do Exmº Sr. Ministro
da Saúde, José Serra, e dos demais órgãos da admi
nistração federal o pagamento do dinheiro do Geap.
Não vamos deixar o Geap falir por puro calote do Go
verno Federal.

Bem sabemos que houve um corte no Orça
mento da União no valor de 1,8 bilhão de reais para o
setor social. No entanto, o dinheiro do Geap não pode
estar incluído nessa condição, pois o servidor público,
que está há mais de seis anos sem reajuste salarial,
desconta mensalmente em seu contracheque o di
nheiro da instituição.

É pública e notória a falência do sistema de saú
de pública em todo o País. O modelo vigente está ul
trapassado e incapacitado para resolver a problemáti
ca de saúde da população brasileira. Será possível
que o Governo Federal quer jogar o servidor público
na vala comum dos que estão sujeitos a péssimo
atendimento de saúde?

Não é demais lembrar que os ~ervidores contri
buem para o Geap. Portanto, não é lícito causar-lhes
mais constrangimentos. O servidor público é uma
classe briosa, que faz a máquina do governo funcio
nar e não admite mais ser considerado como o res
ponsável pelo desequilíbrio das contas públicas.

Ao encerrar o meu pronunciamento, quero soli
citar o apoio dos meus colegas de bancada do Amapá
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e dos demais pares desta Casa que conhecem a situ- lações dos cartórios existentes não são adequadas
ação do Geap em âmbito nacional a esta luta. para atender a demanda.

Salvemos o GEAP da extinção! Estou inclusive estudando a possibilidade, Sras.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo e Srs. Deputados, de estabelecer, por meio de projeto

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de lei que pretendo apresentar oportunamente nesta
Sras. e Srs. Deputados, chegou às minhas mãos a mi- Casa, critérios para a criação de cartórios no Pars.
nuta de um projeto de lei elaborado pelo Tribunal de Vejam os exemplos a seguir, no caso de tabelio-
Justiça do meu Estado que me deixou muito' preocu- natos de protestos: São Paulo tem dez tabelionatos -
p~do. Essa minuta está propondo não só a ampliação um cartório para cada 983 mil habitantes; o Rio de Ja-
d9 número de desembargadores do Tribunal de Justi- neiro tem um cartório para cada 1.387 mil habitantes;
ça e de Juízes do Tribunal de Alçada, como também a Belo Horizonte tem um para cada 525 mil habitantes;
criação de inúmeros cartórios em todo o Paraná. e Curitiba tem um para cada 370 mil habitantes. E ain-

Vejo dÓis graves problemas nessa proposta, da se pretende criar mais quatro tabelionatos na capi-
Sras. e Srs. Deputados. O primeiro é que tramitou tal de nosso estado.
nesta casa um projeto que promove a reforma de todo Essa disparidade demonstra de forma cabal e
o Poder Judiciário. Uma reforma tão ampla que prevê, inequívoca a falta de critérios para o estabelecimento
inclusive, a união dos Tribunais de Justiça com os Tri- de normas técnicas para a criação de cartórios. A mi-
bunais de Alçada. nha preocupação, Sras. e Srs. Deputados, é que o

Essa união me parece extremamente adequa- povo brasileiro possa realmente usufruir, seja na capi-
da, pois não há justificativa lógica para atuarem lado a tal ou no interiordo meu estado do Paraná, como tam-
lado nos estados dois tribunais, duas estruturas admi- bém em outros estados da federação, de serviços
nistrativas separadas, mas com tarefas semelhantes. cartorários eficientes, capazes de proporcionar tran-
Um único tribunal certamente dará mais racionaIida- qüilidade e segurança a nossa população. E que os ti-
de na aplicação dos recursos públicos e sobretudo tulares desses cartórios sejam efetivamente escolhi-
ajudará a fazer uma justiça mais rápida. dos por meio de concursos públicos transparentes.

Aí está o primeiro problema de que falei. Se esta Tenho notícia, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
casa, Sras. e Srs. deputados, já decidiu, na reforma Deputados, de que existem no meu Paraná quase
do .Judiciário, a respeito da união dos Tribunais de uma centena de cartórios vagos que sequer têm titu-
Justiça com os de Alçada, no âmbito estadual, não lares definitivos, simplesmente porque não houve
tem sentido neste momento criar mais vagas no Tribu- concurso; não estão fechados, entretanto, funcionam
nal de Alçada. Não seria mais prudente esperar que de !orma extremamente precária, c0l't:l titulares provi-
se complete a reforma do judiciário que tramita no só riOS, chamados designados.
Congresso Nacional? Não seria o caso de regularizar a situação dos

Mencionei, Sr. Presidente, Sras. e Srs. depu- cartórios vagos para só depois, e se for necessário,
tados, ainda um segundo problema, também muito propor a abertura de novos?
sério. Nessa mesma minuta do projeto do Tribunal de A criação desordenada de novos cartórios trará
Justiça do estado do Paraná estão sendo criados inevitavelmente ao Tribunal de Justiça do Estado do
mais de cinqüenta cartórios do foro. São cartórios de Paraná problemas como o que foi noticiado no progra-
tabelionatos de notas, protestos, registro de imóveis, ma Fantástico do último dia 21 , exibido pela TV Globo.
títulos e documentos, e do foro judicial. Não gostaria que tal notícia fosse estampada à seme-

E onde está o problema? Não vislumbrei na mi- Ihança do Rio com o estado do Paraná.
nuta do referido projeto critérios técnicos que norte- Por isso, peço ao Tribunal de Justiça do meu
a~sem a criação desses cartórios. Não encontrei ne- Estado que não envie essa minuta de projeto de cria-
nhuma fórmula 16gica em que se baseasse o aumen- ção de novos cartórios para a Assembléia Legislativa
to do número de cartórios. Que banefrcio traria à po- sem antes promover uma ampla discussão com a so-
pulação paranaense a criação c/e mais cinqüenta ciedade paranaense.
cartórios? Não existe nenhuma relação técnica que O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
dp.Monstre a viabilidade quanto à relação cartó- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
rio/habitante proposta pela minuta de projeto de lei. embora tenhamos um amplo cardápio de temas rele-
Não existe qualquer justificativa técnica de que as ci- vantes que sacodem o Pars, o meu pronunciamento
dades não estão!' do atendidas e de que as insta- de hoje é em apoio à ampla mobilização que os servi-



Muito obrigado. Sr. Presidente.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. mais uma vez venho a esta
tribuna para manifestar o meu repúdio aos exorbitan
tes juros praticados no mercado financeiro brasileiro,
principalmente os do cheque especial, que já chegam
ao absurdo nível de mais de 150% ao ano, com previ
sões de mais aumento com a subida do dólar e as tur
bulências da economia externa.

Conforme levantamento divulgado ontem pelo
Banco Central, Sr. Presidente. a taxa média cobrada
de quem usa o cheque especial subiu de 144,8%, em
março, para 152,3% ao ano, em abril, ou, trocando
em miúdos, de 7,75% para 8,02% mensais entre mar
ço e abril passados.

E ainda mais alta, Sr. Presidente, é a taxa média
apurada em pesquisa feita pela Fundação Procon em
quatorze bancos, de 9,20% em maio, com alguns
bancos ultrapassando os 10% mensais, a exemplo do
Santander, que cobrou taxas de 10,65% ao mês.
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dores públicos federais fazem, neste momento, na organizado, o legítimo direito dos trabalhadores de se
I

Esplanada dos Ministérios, buscando atendimento a mobilizar e ir às ruas reivindicar seus direitos.
uma reivindicação absolutamente justa. Apóio as reivindicações dos professores da

Os servidores públicos federais estão há seis rede pública do Estado de São Paulo, dos professores
anos sem qualquer centavo de reajuste em um País e funcionários que estão em greve nas universidades
que não zerou a inflação. Ao longo desses seis anos paulistas e as reivindicações dos servidores públicos
tivemos, sim, inflação, com perdas muito significati- federais. São legítimas, reivindicam o óbvio, o direito à
vaso sobrevivência.

É importante dizer que o Governo Federal vem Ao fazermos essas denúncias, temos o dever de
sendo atacado, pela sua insensibilidade social, não colocar o dedo na ferida: o problema está no modelo
apenas pelos Deputados de oposição. Podemos econômico, que precisa mudar. Enquanto estivermos
mencionar, por, exemplo, o pronunciamento do sendo constrangidos a obter superávits primários
ex-Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, que, em para pagar os juros das dívidas interna e externa, não
entrevista no início da semana, disse com todas as le- será possível reverter qualquer ajuste da economia
tras que o Presidente da República não tem sensibili-
dade social e qu;S este é o ponto fraco do seu Gover- para beneficiar a população brasileira.
no. Eu diria que 'é apenas um dos pontos fracos, tal- É importante que sejamos capazes de avaliar o
vez o mais fraco. A maior vulnerabilidade deste gover- que está em jogo. Está em jogo a rigidez a do modelo
no é a incapacidade de o Presidente da República econômico, que é samba de uma nota só. É o ajuste
dar-se conta de que o Brasil é um País pobre, desi- fiscal pelo ajuste fiscal, para pagar juros da dívida.
gual, campeão de concentração de renda. Muito mais Nossa economia continua profundamente vul-
do que fixar metas antiinflacionárias, o governo tem nerável, apesar de todo esforço fiscal e desse medo-
de estar atento às desigualdades sociais, que não nho e extraordinário custo social, porque basta o Fe-
são poucas e se aprofundam. deral Reserve anunciar uma pequena mexida na taxa

O Presidente do Banco Central declarou tam- de juros americana, aqui já se impede a redução das
bém, ontem. por meio dos jornais, que se fosse feito taxas de juros. E se não tivermos redução das taxas
check-up da economia brasileira o resultado seria de juros. não teremos expansão da economia. Este
nota dez, argumentando que nos primeiros quatro ano vamos crescer 3%. quando precisaríamos cres·
meses do ano, ocasião em que o Orçamento ainda cer pelo menos 7% sustentadamente durante dez
não havia sido aprovado, o governo conseguiu apurar anos.
superávit primário de 13 bilhões de reais.

Não é à toa que as condições sociais encon
tram-se em penúria. O objetivo é obter superávit pri
mário para pagar juros, os quais no Orçamento deste
ano chegam à casa dos 130 bilhões de reais. Aí está a
ponta do iceberg. O problema está no modelo econô
mico subordinado aos interesses do sistema financei
ro internacional, que a Oposição não se cansa de de
nunciar. Esta é a questão-chave.

É fácil ostentar marcas fantásticas de superávit
primários de 13 bilhões de dólares. O Sr. Presidente
do Banco Central deveria pensar um pouco e admitir
que é inconsistente o seu raciocínio. As contas públi
cas, do ponto de vista orçamentário, vão bem, mas o
País vai mal, e irá cada vez pior.

Essa situação motivou os servidores públicos a
irem às ruas. Os servidores públicos estaduais e os
professores do Estado de São Paulo foram às ruas
porque também amargam na fila à espera de um rea
juste.

Qual a resposta tanto do Governo de São Paulo
quanto do Governo Federal? Reprimir o movimento



Como a própria Constituição determinou, tem
sempre de ser elevada ao status de direito de garan
tia fundamental a defesa do consumidor, elegendo-a
à categoria de princípio geral da atividade econômica,
com a equiparação da defesa do consumidor aos
princípios basilares estabelecidos para o modelo eco
nômico político brasileiro, como o da soberania nacio
nal, o da propriedade e o da livre concorrência, entre
outros.

Que assim seja!
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

(PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, entre os importantes
monumentos de meu Estado, Santa Catarina, desta
ca-se a Ponte Hercílio Luz, braço estendido entre a
ilha que abriga a Capital e as terras que ocupam a
área do território barriga verde. Elas se estendem do
rio Uruguai ao rio Negro e do Oceano Atlântico ao rio
Peperiguaçu, na fronteira com a República Argentina.

A Ponte Hercrlio Luz, obra do grande estadista
que lhe deu o nome, construrda na década de 20, é
exemplo de técnica só aplicada em duas similares no
mundo. Hoje, é monumento histórico, tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico eArtrstico Nacional
Portaria nl! 78, de 15 de maio de 1997.

Passados 74 anos - ela foi conclurda em 1926
_, era urgente sua restauração. O Governador Esperi
dião Amin lançou-se à tarefa. O processo Iicitatório
para a seleção da empresa responsável pela elabora
ção do projeto de restauração, conduzido pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, está em
sua fase final. A expectativa é de que se complete no
prazo de noventa dias.

O Presidente do Banco Interamericano de De
senvolvimento, Dr. Enrique Iglesias - grande amigo
do Brasil e, em especial, de Santa Catarina -, em visi
ta a Florianópolis, no dia 20 de abril último, e apresen
tada a questão pelo Governador do Estado, manifes
tou sua disposição favorável à inclusão das obras de
restauração da Ponte Hercílio Luz naquelas a serem
objeto do novo financiamento a ser concedido ao Bra
sil para duplicação da BR-1 01, trecho Palhoça, em
Santa Catarina, a Osório, no rio Grande do Sul. O pro
jeto seria caracterizado como acesso da BR-101 a
Florianópolis, cumprindo os programas Corredor do
Mercosul e Grande Fronteira do Mercosul.
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Com isso, Sras. e Srs. Deputados, quem usou 300% ao ano nas principais operações de crédito, su-
1.000 reais do cheque especial em abril pagará 82 re- perando em 23 vezes a inflação dos últimos doze me-
ais só de juros trinta dias após ter tomado o emprésti- ses.
mo. Uma conta altíssima, que pode ficar ainda maior
com as atuais turbulências e nervosismo do mercado
financeiro, caracterizado pela alta do dólar comercial
em relação ao real, por cinco dias consecutivos, até
ontem.

Em outro exemplo, Sr. Presidente, quem tem
uma dívida de 1.000 reais, contraída com o uso do
cheque especial, em um ano essa dívida terá cresci
do para pouco mais de 3 mil reais.

Infelizmente, Sr. Presidente, as contas públicas
soperavitárias e a inflação dentro das metas estabe
lecidas pelo Banco Central não têm sido suficientes
para a redução dos juros ao longo deste ano, e o che
que especial, uma opção quebra-galho do consumi
dor nos momentos de aperto, está custando muito
caro por causa dos juros.

E o consumidor? Contra juros de quase 200%
ao ano, os consumidores querem a aplicação da
Constituição, que fixa os juros bancários em, no máxi
mo, 12% ao ano, ou 1% ao mês.

A Associação de Defesa e Orientação do Cida
dão, de Curitiba, em conjunto com o Fórum Nacional
das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, saiu
na frente e está lançando, neste mês, uma campanha
nacional de coleta de assinaturas de apoio a um pro
jeto de lei de iniciativa popular para tabelar os juros
bancários nos patamares constitucionais, que no § 3º
de seu art. 192 já determina que os juros não podem
ser superiores a 12% anuais. O Supremo Tribunal Fe
deral entende que essa norma não é auto-aplicável,
dependente de lei complementar que a regulamente,
estando assim legalizada a prática da usura no siste
ma bancário e de crédito. Isto é, se o botequim da es
quina cobrar juros acima desse limite, o dono pode
ser responsabilizado penalmente, mas o bancos, não;
podem fixar e cobrar livremente seus juros.

Como o Congresso Nacional não toma a iniciati
va de votar e aprovar a lei complementar necessária,
os consumidores estão tomando a iniciativa, com os
organizadores esperando conseguir 5 milhões de as
sinaturas em quinze Estados.

, Como muito bem disse Jan Carlzon, autor do li-
vro "A Hora da Verdade": "Os erros geralmente po
dem ser corrigidos mais tarde; o tempo perdido por
causa de uma decisão que não foi tomada nunca
mais será recuperado".

Chega, Sr. Presidente, de o Brasil possuir a mai
or taxa real de juros do mundo. O brasileiro r,ão
agüenta mais pagar uma taxa anual de juros de até



Uma decisão favorável, autorizando
estudos €om vistas à inclusão do projeto no
futuro financiamento, será recebida por to
dos os catarinenses como o reconhecimen
to a um Estado que sempre contribuiu, ao
máximo, em favor do progresso e da pros
peridade da Federação brasileira.

De lá para cá, muita coisa se diversificou na eco
nomia do Estado, mas foi nas décadas de 70 e SO,
com a implantação dos grandes projetos industriais,
que se agravou o quadro de degradação do ar, do
solo, da água.e das florestas capixabas, pois, apesar
de se concentrarem na região metropolitana da Gran
de Vitória, contribuíram efetivamente para uma polari
zação g~oeconômica.Acelerou-se, por um lado, a mi-

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para fazer
um pronunciamento de louvor ao Consórcio das Baci
as Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e
Jucu, existente no meu Estado, que vem trabalhando
esmeradamente para uma importante compreensão
coletiva sobre as transformações ocorridas na sua
área de atuação, no contexto das festividades dos
500 anos do descobrimento do Brasil.

No ano de 1500, no Estado do Espírito Santo, a
Mata Atlântica e seus ecossistemas associados - flo
restas de planície e de altitude, matas costeiras e cili
ares, ilhas costeiras e oceânicas, restingas e man
guezais - formavam uma imensa massa contínua,
desde o Atlântico até as regiões mais interiores, ocu
pando 86,88% de sua área total.

O processo de ocupação do território capixaba
deu-se de forma relativamente lenta até meados do
século XIX. A partir desse período, mais expressiva
mente, a vegetação nativa da sua porção sul foi subs
tituída por fazendas canavieiras. Mais à frente, a parte
noroeste teve uma ocupação de terras baseada na
cultura do café. Já a parte nordeste manteve-se prati
camente intacta até meados do século XX, não resis
tindo, porém, à pressão do setor madeireiro, e após
transformou-se em área para a introdução da pecuá
ria.
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Nesse sentido, o Chefe do Poder Executivo ca- gração rural-urbana - potencíalizando a condição de
tarinense dirigiu-se ao Exmº Sr. Presidente da Repú- fragilidade da zona rural, pouquíssimo servida pelas
blica, Fernando Henrique Cardoso, e aos Exmºs Mi- políticas públicas - e, por outro, instalou-se um forte
nistros Eliseu Padilha, dos Transportes, e Martus Ta- impacto ambiental no entorno dos aglomerados in-
vares, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estas dustriais, na região costeira do Estado, com todos os
palavras, eu as concluo com as expressões felizes do problemas decorrentes da extrema urbanização sem
Governador Esperidião Amin, ao encaminhar o pleito: o devido planejamento ambiental.

Todo esse contexto histórico teve sérios desdo
bramentos: a Mata Atlântica, que originalmente co
bria os quase 90% da área estadual, atualmente está
restrita a manchas verdes, dispersas em aproximada
mente S% da cobertura florestal. Além desse aspecto,
ou melhor, direta e decorrentemente disso, é flagrante
o comprometimento dos nossos recursos hídricos,
que são os mais fidedignos arquivos da mudança de
gerações - e de tudo o que se fez e do que se deixou
de fazer!

Atualmente, o Espírito Santo possui 77 municí
pios e, para efeito de gerenciamento dos recursos hí
dricos, encontra-se dividido em doze Regiões Hidro
gráficas, cujos rios deságuam no Oceano Atlântico.

As Bacias Hidrográficas dos rios Santa Maria da
Vitória e Jucu (e outras pequenas e microbacias) são
duas dessas regiões e equivalem, somadas, a 4 mil
133 quilômetros quadrados, aproximadamente
11 ,27% da área do Estado. Nelas estão situados os
territórios de dez Municípios, que são Santa Maria de
Jetibá, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Mare
chal Floriano, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Vi
ana e Guarapari.

Os quatro primeiros citados são parte integrante
da região serrana estadual, cuja cobertura florestal
(hoje, 28,6% da vegetação original) é componente
fundamental do desenvolvimento dos eco e agrone
gócios para a relativa conservação dos solos e da bio
diversidade, além da manutenção do ciclo hidrológi
co, que sustenta os mananciais a montante dos prin
cipais reservatórios abastecedores de 100% daquela
região e da Grande Vitória. Nos Municípios de cabe
ceira são produzidos 70% dos produtos hortigranjei
ros consumidos na região metropolitana.

Nas duas bacias hidrográficas encontram-se
ainda: três hidrelétricas, responsáveis pela produção
de 25% da energia elétrica produzida em todo o terri
tório capixaba; um pólo industrial; os principais/seg
mentos do complexo hospitalar, comercial e portuá
rio; a sede das decisões político-administrativas (in
cluindo órgãos federais, estaduais e municipais); e as
principais instituições de ensino. A região é cortada
parcialmente por uma rede ferroviária e por duas ro
dovias federais, além de inúmeras estradas secundá
rias e vicinais.
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O rio Santa Maria da Vitória percorre 122 quilô- do que significa em importância os Rios Santa Maria
metros até desaguar na Baía de Vitória e seus princi- da Vitória e Jucu para o povo capixaba?!
pais afluentes somam 334,20 quilômetros de exten- . Creio ser essa indagação auto-explicativa.
são, totalizando 456,20 quilômetros de mananciais, Entretanto, é questão de justiça, e de honra pessoal,
que drenam uma área de 1.669 quilômetros quadra- fazer o registro de uma organização ambientalista ca-
dos. Por sua vez, o rio Jucu percorre 166 quilômetros pixaba, denominada Consórcio das Bacias Hidrográ-
~té a foz, desaguando na Barra do Jucu, em Vila Ve- ficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, que tão
lha, e possui dois braços (Braço Norte e Braço Sul). bravamente vem lutando, de todas as maneiras quan-
Seus principais afluentes somam 411 quilômetros de to possível, em prol desses rios e de suas manifesta-
extensão, totalizando 577 quilômetros de manan- ções de vida. Ela desenvolve atividades identificadas
ciais, que drenam 2.032 quilômetros quadrados. com as expectativas das comunidades de sua área de

As bacias em questão possuem variação alti- abrangência e angaria, conseqüentemente, a credibi-
métrica que abrange da planície litorânea até altitu- Iidade e o respeito das pessoas em relação aos seus
des de 1.500 metros da Serra do Mar, incluídas aí programas e projetos.
duas das principais unidades de conservação esta- Essa associação, sem fins lucrativos, foi criada
duais (Reserva Biológica de Duas Bocas e Parque em 1991 e tem no seu quadro de associados as Pre-
Estadual de Pedra Azul). Mais de 60% da região pos- feituras de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina,
sui aptidão florestal, além de se constituir em impor- Serra, Cariacica, Vitória, Domingos Martins, Mare-
tante pólo turístico, tanto no litoral quanto na região chal Floriano, Viana, Guarapari e Vila Velha; as em-
serrana. presas Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST,

Devido aos impactos ambientais causados pelo Companhia Vale do Rio Doce, através de sua funda-
uso contrnuo e inadequado dos seus solos, iniciado ção, Companhia Espírito-Santense de Saneamento-
com o desmatamento quando da colonização da re- CESAN, e a Espírito Santo Centrais Elétricas -
gião, e pelo seu processo histórico de transforma- ESCELSA; e alguns órgãos públicos, como a Secre-
ções, a condição de degradação foi e é intensificada taria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente -
pelo lançamento de resíduos sólidos e esgoto In na· SEAMA e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.
tura (doméstico e industrial) em cursos d'água e em Mas não é só, pois conta também com uma gama de
áreas impróprias. Também a utilização indiscriminada parceiros e apoiadores.
de agrotóxicos nas lavouras comprometeu os aspec- No dia 21 de fevereiro de 2000, o Consórcio
tos qualitativos e quantitativos de seus recursos hídri- Intermunicipal para a Recuperação das bacias dos
cos, além de ter promovido seleção genética negativa rios Santa Maria da Vitória e Jucu completou seu 9!!
e prejuízo da biodiversidade. aniversário. Durante todo esse tempo desenvolveu

A situação atual é, pois, incompatrvel com a im- ações de intervenção naquela realidade com priorida-
portância socioeconômica desses rios que, no passa- de nas de recuperação e de educação ambiental,
do, foram importantes vias de comunicação e aglutinando Poderes Públicos locais e estaduais, em-
transporte, mas hoje apresentam graves problemas presas públicas e privadas e associações da socieda-
relacionados a abastecimento, assoreamento e con- de civil, na busca de empreender esforços conjuntos
taminação. para lograr uma eficiente gestão territorial e ambiental

Considerando-se o aspecto populacional, te- integrada das bacias hidrográficas em que atua.
mos nessas bacias 47,47% (1 milhão 330 mil 469 ha- Desde 1998, porém, procedendo à elaboração
bitantes) da população estadual (2 milhões 802 mil do Diagnóstico e do Plano Diretor das bacias em
707 habitantes), numa densidade de 250 habitantes questão, patrocinados pela Secretaria de Recursos
por quilômetro quadrado. Isso ainda significa dizer Hídricos do Ministério de Meio Ambiente, no ano de
57,40% da população urbana capixaba e 13% da pc- 1997, vem atÍJando mais sistemicamente, sob especi-
pulação rural. ai planejam~hto de seus programas, subprogramas e

A diversidade cultural é denotada pela presença projetos decorrentes de tal instrumento, já referenda-
de dez diferentes etnias, tanto miscigenadas quanto dos pelo seu conselho de sócios, bem como pelos ór-
distintas, em seus hábitos de culinária, música e dan- gãos gestores de meio ambiente, no âmbito local e
ça, religião e língua; que dirá em outros aspectos nacional, e pela comunidade em geral, que o ratificou
mais sutis do desenvolvimento das gerações. em dez audiências públicas.

Sras. e Srs. Deputados, quanto mais poderíaR A partir daí, foi confirmada, portanto, a necessi-
mos nos estender para dar-lhes areal compreensão dade de reversão de alguns cenários críticos no to-



Os infantes brasileiros podem ser en
contrados na Amazônia, no sertão nordesti·
no, nos pampas, nas montanhas, no panta
nal, nos montes. Em qualquer lugar, não im
porta quão longe esteja. Basta que haja
uma missão.

Sr. Presidente, tendo em vista que hoje é tam
bém o aniversário do Uder do meu partido, Deputa.do
Odelmo Leão, que foi Cabo da Infantaria do Exército
brasileiro, estas homenagens são, também, hipoteca
dasaS.Ex-.

Mas venho a microfone hoje. Sr. Presidente,
para comentar o fato de que neste País - embora não
saiba exatamente por quê -, quando alguém não tem
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cante a desmatamentos, erosão, produção e destina- tro de velhos amigos, canoeiros e pescadores, que
ção final de lixo, esgotamento sanitário, agrotóxicos, nos encheram a todos de emoção.
etc., ou seja, os tradicionais problemas que continu- Entretanto, também em nossas impressões fi-
am impactando o ambiente em decorrência da falta cou a imagem do desamor, do descaso e da improvi-
de planejamento e de adoçã~ de medidas eficazes. sação das autoridades e das pessoas, ao vermos um

Por testemunhar a trajetória do consórcio, são rio já raso e estreito em vários trechos, com lixo de
muitas as ações que poderíamos citar para evidenciar toda origem, efluentes industriais e até animais mor-
o que vem sendo feito nesse sentido. Contudo, vamos tos, como se notou próximo ao ponto de captação de
nos ater àquela que nos parece mais transversal e re- água - a mesma que passará por onerosos proces-
presentativa do seu trabalho integralizador: justamen- sos de tratamento e servirá ao abastecimento da po-
te a sua atuação no Plano da Educação Ambiental. pulação.

Nos dias 29 e 30 de abril do ano corrente em Tudo o mais o que se poderia dizer do aprendi-
comemoração aos 500 anos do descobriment~ do zado des~a lição, ~o que foi visto n~s fiI~es e ou~i~o
Brasil, participei da Descida Ecológica do rio Santa nas poesias ?e antl~os autores loca~s, nao traduzlrao
Maria da Vitória, evento cuidadosamente agregado n?ssas manlfest~çoes de agradecl~ento por essa
de valores, que 1;10S fez ver, ouvir e sentir toda uma singular oportunidade de r~educaçao, ao que nos
história sobre o uso e as modificações por quais pas- congratu.lamos co~ os ~eahza,d?res do e~ento - o
saram nossos recursos naturais, principalmente o rio Con.sórclo ~a~ bacias hldrograflc~s ?OS riOS Santa
Santa Maria da Vitória, adensada de elementos histó- Mana da Vitória e Jucu e a As.soclaçao Barrense de
ricos, turísticos, de lazer e culturais; transformadora Cano~gem - e. ~om os p~tro~lnadores do mesmo -
mesmo de nossa suposta compreensão sobre o am- Pref~ltura MU~lclpal de Vlt~na, F~esa, ~onstrutora
biente a nossa volta Queiroz Galvao, Companhia Vale do RIO Doce e

. .. .. . , . Companhia Siderúrgica de Tubarão _, que tão bem
O riO Santa Maria da VitÓria, entre Inumeros atrl- souberam catalisar nossos sentimentos de brasilida-

butos, foi utili~ado para navegação_ entr~ Vitória e de e de amor à terra capixaba, relacionando-os à vital
S~nta Leopol~m~ em um passa?o nao muito remoto. presença da água em nosso meio como o principal fa-
Ha apenas clnquenta anos, o no era navegável em tor de desenvolvimento para as gerações passadas
um trecho de 60 quilômetros, da foz até a cachoeira presentes e futuras. '
~e Santa Leopoldi~a, e poss~ía uma largura média?e O SR. JAIR BOLSONARO (PPB _ RJ. Sem revi-
~ metros, profundlda?e mínima d~ 1 metro, que atln- são do orador.) _ Sr. Presidente, sou Capitão da Arti-

gla 4 metros em sua epoca de cheia. Iharia do Exército brasileiro, mas nesta data, 24 de
O evento, a que nos referimos anteriormente, maio, quero render mi,nhas homenagens a todos os

teve parceria efetiva da comunidade, por todos os companheiros da ativa, da reserva e reformados da
seus segmentos, e co-realização da Associação Bar- Arma de Infantaria pelo seu dia, e também ao cearen-
rense de Canoagem, que imprimiu à descida um es- se Antônio de Sampaio, Patrono da Infantaria. Com-
pírito esportivo especial, fundamental para sacra- plementando, leio o que diz o Noticiário do Exército,
mentar nossa cognição sobre saúde e vida - que é a de hoje:
maior dádiva que um rio dá.

Nas nossas impressões, ficaram a beleza da fa
una, da flora e do semblante das pessoas; ficou o re
quinte do plantio de árvores à beira-rio; o resgate his
tórico da encenação das atividades (plenas) do Porto
de Pedra de Santa Leopoldina; ficaram o cheiro e o
gosto dos produtos agrícolas (dos Municípios de ca
beceira) e dos produtos do manguezal, à foz do Santa
Maria, principalmente todos juntos e misturados, for
mando a apreciadíssima torta capixaba, que, inclusi
ve, mereceu instalar-se na História do Brasil, sendo
lançado, na solenidade de encerramento do evento,
um selo postal pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos; ficou a singeleza das Bandas de Congo; o
encontro do rio com o mar, nas águas, e no reencon-



O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Valdir Ganzer.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
segunda-feira que passou, tive a alegria de estar em
Santarém, onde o sindicato que fez com que eu sur
gisse na luta sindical e, mais tarde, na luta polrtica,
compreendendo a importância da luta do trabalhador
brasileiro, comemorou 20 anos de vitória da oposição
sindical, retirando da direção daquele sindicato dos
trabalhadores rurais quem de fato nele mandava. O
Governo Federal, o Governo do Estado e o Governo
do MunicIpio é que mandavam no sindicato dos traba
lhadores rurais.

Portanto, comemoramos os 20 anos com um
grande evento e a participação de todos os
ex-presidentes e atuais diretores daquela instituição.
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O que fazer, ataca injustamente as Forças Armadas. mos 19 bilhões com elas. Digo ao nosso querido
Tenho visto que alguns companheiros nossos - pes- Cabo Júlio que só com a manutenção do seu poderio
soas de nome, de respeito e de peso _, têm sido mui- bélico nuclear os Estados Unidos gastam por ano 25
to infelizes quando criticam as Forças Armadas. No bilhões de dólares. Por isso os Estados Unidos são
jornal O Globo, de sábado passado, o Senador Anta- hoje aquela potência - e respeitada! O pars que qui-
nio Carlos Magalhães diz que quer o Exército nas ser ser respeitado neste mundo precisa ter forças ar-
ruas, combatendo a criminalidade. madas, porque Nação amiga é somente aquela beli-

Ora, o que o soldado aprende no quartel é defi- camente mais fraca. Na hora de um pars decidir sobre
nir muito bem o seu inimigo. Tudo o que esteja à sua sua sobrevivência e seus interesses, vale a decisão
frente passa a ser o inimigo, e não é dessa maneira ou a idéia do que tenha forças armadas realmente ca-
que se combate o crime organizado. O que sabemos pazes de derrotar ou pelo menos persuadir outro a
é que o marginal permeia a população e, na hora do aceitá-Ias.
perigo, acaba usando-a como próprio escudo. Imagi- Quando o nosso querido Cabo Júlio fala em co-
nem o desgaste natural que haveria para as nossas locar 20 mil homens na fronteira, digo aS. ExA que as
Forças Armadas! Forças Armadas querem colocar até mais de 20 mil

O Senador Antonio Carlos Magalhães diz tam- homens na fronteira, desmobilizando'os grandes cen-
'bém: "Há quanto tempo não se tem uma guerra, e tros, em especial na região amazônica.
quanto tempo se paga para eles se prepararem para Gostaria de dizer ainda ao Deputado Cabo Júlio
uma guerra, uma guerra que não vem?". que não trago nenhum recado de nenhuma autorida-

Lamento uma declaração como essa. Creio que de militar, mas, com toda certeza, tanto o Exército
S. Ex' não quer uma guerra para o Brasil, nosso pobre quanto a Marinha e a Aeronáutica estão à disposição
Pars, com um povo tão sofrido, que sofreria ainda do Deputado para lhe mostrar o papel que essas For-
mais se envolto numa guerra. As Forças Armadas são ças desempenham, a fim de que entenda melhor o ár-
a mesma coisa que um plano de saúde: paga-se o duo e duro papel das Forças Armadas, tão árduo e
melhor possrvel, gasta-se o máximo que se pode, na duro quanto o da Polrcia Militar do seu Estado, que S.
esperança de nunca usar. Ex" muito bem aqui representa.

Complementa o nosso Senador dizendo que os Não falta para as nossas Forças Armadas um
militares descontentes teriam de ir para a reserva. novo papel. Falta, sim, patriotismo aos homens que
Ora, nunca vi um militar dizer que está descontente conduzem o destino desta Nação.

com sua missã~. Os militares.hoje em dia estão des- Durante o discurso do Sr. Jair Bosona-
contentes, e ~U1tO, pela ~anelra corno o gov~rno e al- ro, o Sr. Jaques Wagner, 3Sl Secretário, dei-
gumas autoridades poUtlcas deste Pars os tem trata- xa a cadeira da presidência que é ocupada
do: c~~ completo desprezo e descaso. Como o servi- pelo Sr. Severino Cav~/canti, 2g Vi-
dor CIVil,. estamos entrando no sexto ano sem qual- ce-Presidente.
quer reajuste.

Sr. Presidente, por último, hoje um companheiro
da bancada de Minas Gerais, Deputado Cabo Júlio,
no meu entender por falta de melhores conhecimen
tps, criticou-nos indevidamente, ao dizer que nas for
ças Armadas existem 307 mil homens que, na prática,
não fazem nada.

Ora, Sr. Presidente, se isso chegar ao sul de Mi
,nas, com toda certeza os eleitores do Cabo Júlio não
mais votarão em S. EXª. Só para citar um fato, quando

,Minas Gerais precisou das nossas Forças Armadas,
,por ocasião de enchentes que ocorreram" naquele
I?stado alguns meses atrás, a quem o povo clamou,
Qbteve ajuda, e o nosso Exército lá esteve, socorren
'Qo os flagelados.

O nosso Cabo Júlio, no meu entender: de manei
ra muito superficial, critica também a despesa com as
Forças Armadas, dizendo que é um absurdo gastar-
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Durante o sábado e o domingo, realizamos estu- de governar. S. EXªs colocam o Estado a serviço da
dos sobre um projeto de desenvolvimento adequado maioria de seu povo, e não dos grupos que, tradicio-
para Santarém, levando-se em consideração, obvia- nalmente, ao longo dos últimos 500 anos - e, no caso
mente, a importância que o Município tem na macror- de Belém, ao longo de mais de 381 anos -, puseram o
região do Tapajós. Estado e a Prefeitura da Capital a serviço de algumas

Em segundo lugar, temos visto no Brasil, nos úl- poucas famílias, e não da maioria do povo.
timos dias, a realização de um movimento dá luta dos Sr. Presidente, compreendo a rebelião das eli-
funcionários públicos federais não só por aumento sa- tes, que estão tentando enfrentar o nosso partido, os
larlal, mas também por um diálogo com os segmentos de esquerda e os movimentos sociais do Brasil, exa-
mais importantes do Pars. tamente como fez o Presidente Fernando Henrique

O Governo Federal, por sua vez, não escuta ou Cardoso quando usou a Lei de Segurança Nacional
não quer escutar, a voz desse segmento tão impor- para reprimir esses movimentos. Eles sabem que,
tante para a vida nacional. com um movimento forte nas ruas, com partidos orga-

Espero que a luta do funcionalismo público fede- nizados ocupando espaços nas Prefeituras, nos Go-
rai receba o apoio não só dos partidos polfticos de vemos dos Estados e, em breve, assumindo a Presi-
oposição, cujo envolvimento é natural, mas também dência da República, vamos colocar o Brasil de pé.
de toda a sociedade brasileira. E cabe ao Brasil não só mudar a polftica econô-

Apesar de todos as manifestações feitas por or- mica, mas, ~om u~ governo ~ério, liderar o movimen-
ganizações da sociedade civil - pequenos agriculto- to na América L~tlna ~ara dlalog~r c~m.o mundo ~e
res e sem-terra entre outros - no infcio de maio o outra forma, e nao mais como fOI a direita do Brasil,
Governo Feder~1 prefere ouvir a voz das oligarquias aliando-se à ~ireita de.outros países p~ra Ii~uidar ,lide-
históricas, composta por aqueles que mandaram e ranças e movimentos Importantes da histÓria recente.
ainda mandam no Brasil. O governo instituiu a Lei de Queremos mudar o Brasil e ajudar a mudar a
Segurança Nacional e usou de violência para tentar América Latina.
fazer com que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Muito obrigado.
Sem Terra recue da sua estratégia. Seu objetivo é di- O SR. MARCia fORTES (Bloco/PSDB - RJ.
vidir os movimentos sociais no Brasil. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Portanto, estamos vivendo um momento da his- Sras. e Srs. Deputados, tenho a satisfação de trazer
tória brasileira em que vemos o aumento do desem- ao conhecimento de todos os Parlamentares a reali-
prego, de um lado, o visfvel aumento da miséria na zação, no Rio de Janeiro, em agosto próximo, do
área rural, de outro, e o aumento cada vez maior de XXXI Congresso Internacional de Geologia.
grupos cada vez menores da fatia da economia brasi- O fato reveste-se de importância singular para
leira. as ciências geológicas e o setor mineral do Brasil por-

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que, na se- que os organizadores do evento, que ocorre apenas
gunda-feira, dialogando com alguns setores de San- de quatro em quatro anos, em seus 122 anos de exis-
tarém, percebi que os empresários daquela região, tência escolheram, pela primeira vez em sua história,
como percebo nesta Casa com os que defendem o uma cidade sul-americana para sediar o maiorencon-
empresariado, principalmente o setor ruralista brasi- tro dos geocientistas de todo o mundo.
leiro e o setor ligado ao sistema financeiro nacional, Essa escolha certamente não foi motivada so-
estão tentando confundir a opinião pública brasileira mente pelas belezas naturais do Rio de Janeiro, mas
dizendo que quem quer discutir um novo modelo de reflete sobremaneira o estágio de desenvolvimento
desenvolvimento para a Amazônia está contra o de- que as ciências geológicas alcançaram no Brasil,
senvolvimento. mercê:de um pa(s cujos terrenos oferecem aos inte-

Esse é um discurso que não pega mais. Todos ressados infinita variedade de tipos de rochas e mine-
conhecem a posição não só do meu partido, o PT. dos rais,· aos investidores, reconhecimento potencial
partidos da esquerda no Brasil, mas principalmente mineral, e aos estudiosos, permanente suporte insti-
dos segmentos que vêm produzindo novas visões de tucional, de pesquisas e de educação.
como enfrentar o desenvolvimento brasileiro, como é Todos somos cientes de que a história da mine-
o caso do Governo do Acre, governado por Jorge Via- ração brasileira confunde-se com a própria história do
na, do Governo do Amapá, governado por João Capi- Brasil. A busca de ouro e gemas que se iniciou no sé-
beribe, e da Prefeitura de Belém, administrada por culo XVI, levou a que apreciáveis contingentes popu-
Edimilson Rodrigues, que mostram uma nova forma racionais se deslocassem por todos os quadrantes



Por esse motivo, faço daqui um apelo especial
ao Exm2 Sr. Presidente da República e ao Exmo. Sr.
Ministro de Minas e Energia, como às mais altas auto-
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nacionais, induzindo o povoamento de extensas gle- Outra dimensão tão importante como as três
bas em áreas remotas e rnvias àquele tempo. As his- acima citadas refere-se ao tempo de formação de
tóricas cidades mineiras são um dos muitos exemplos cada grupamento rochoso. Como se admite, a terra
em que a mineração foi o vetor primordial de desbra- foi formada há 5 bilhões de anos, e ao longo desse
vamento dos sertões desconhecidos. A atual silhueta tempo as rochas foram sendo formadas, agrupadas,
geográfica do Brasil deve-se, dessa maneira, à prodi- desagregadas, submetidas a altíssimas condições de
galidade que a natureza reservou ao nosso País. temperaturas e pressões, que as refundia e criava no-

Ainda hoje a mineração exerce de maneira bas- vos !ipos rocho.sos, os quais, por sua vez, poderiam
tante significativa sua característica de ser poderoso t~r ~Ido submetldo~ n~vamente a essas ~esmas con-
agente de desenvolvimento regional. Os depósitos de dlçoes, tudo contribUindo para o cenário obse~~?o
ferro de Carajás, descobertos na década de 60, são atualment,:' a. prancheta de trabalho dos especlalls-
dos mais importantes núcleos de geração de renda e tas nas ,clen.clas da terra, qu_e procuram desvendar
riqueza em uma região desabitada e pouco conheci- toda a história de sua formaçao.
da há pouco mais de 30 anos. É dessa forma uma ciência que exige além de

Nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do s~lida base científica, grande capacidade de imagin~-
nosso território estão concentrados muitos dos mais çao abstrata, exatamente porque duas de suas dl-
importantes jazimentos minerais de todo o planeta. mensões, a profundidade.e o tempo de formação, não

_ . podem ser observados diretamente.
A transformaçao desses recursos naturais em Ih' X

riqueza para toda a sociedade requer uma seqüência A esco a .do BraSil como ,sede de XXI C~n-
de atividades técnico-científicas que objetivam o me- gresso Internacl~nal. de Geologia reflete o c.o~celto
Ih t d' t d h f . d que nossos geoclentlstas desfrutam no cenáriO Inter-

or en en Imen o as roc as,. s:us IPO~ e varre a- nacional e, também, o reconhecimento do nrvel dos
des, suas est~uturas, s~as poslçoes relativas u~a à~ trabalhos executados pela Companhia de Pesquisa
outras, seu~ Inter-rel~CI?nam~nt~s e o potenCial ml- de Recursos Minerais _ CPRM, o Serviço Geológico
ne~1 dos ~~ve~os dlstrit~s mineiros. É o campo de do Brasil, que se alinha aos mais importantes servi-
açao das clenclas ge~I~~lcas. ços geológicos do mundo, pelas contribuições que

Esse process? .,"Icla-se .com os. ~hamad~s. le- traz para o melhor conhecimento do planeta em que
vantamentos geologlcos báSICOS, atiVidade tlplca- vivemos e de cujo trabalho e esforço deveu-se a esco-
mente estatal em todos os parses do mundo, pelos lha do Brasil para sediar o evento, vencendo outros
quais são constantemente tornadas públicos as prin- países que concorriam a essa honra, em eleição
cipais feições geológicas dos respectivos territórios, durante o XXX Congresso Internacional de Geolo-
seja pela identificação de novos dados, seja pela rein- gia, realizado em Pequim, em 1996.
terpretação de dados antigos à luz de modelos mais A importância do evento pode ser medida ainda
mod,e~nos de comportamento das rochas em subsu- pelo fato de que o País, para se credenciar a sediar o
perflcle. Congresso, está obrigado a apresentar uma manifes-

, A Geologia, como ciência que procura entender tação formal de sua mais alta autoridade políti-
a terra, sua origem, evolução e promissoriedade na co-administrativa de apoio à candidatura e de apoio à
provisão de bens minerais, necessita conhecer de sua realização, no caso de sua escolha. No caso bra-
que maneira as rochas se distribuem por todo o pia· sileiro, foi o próprio Presidente da República que ex-
neta, tanto na superfície quanto em profundidade. pressou na forma exigida o interesse do País em aco-
Nessa busca de conhecimentos e explicações reside Iher o conclave.
a formação dos geocientistas. Tivemos notícia, no entanto, Sr. Presidente e

Deve ser observado que esses técnicos dis- Srs. Deputados, de que a Comissão Organizadora
põem, diretamente, apenas das informações obtidas que administra a realização do XXXI Congresso Inter·
na superfície da terra: os diferentes tipos de rocha, os nacional de Geologia não está encontrando o apoio e
contatos entre elas e duas de suas três dimensões - contando com a participação das nossas instituições
comprimento e largura. A terceira, a altura, no caso a oficiais como era esperado e foi prometido à época
profundidade, é sempre motivo de interpretações em que o Brasil se credenciou a hospedar o Congres-
subjetivas por parte dos geólogos, dependendo em SO.
grande parte de suas formações e qualificações pro
fissionais a menor ou a maioraproximação com a rea
lidade.
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ridades afeitas diretamente ao assunto, mas também mostrava que havia essa divergência. E é claro que
aos demais Ministérios que certamente estarão en- os servidores precisam saber com quem vão dialo-
volvidos, como o do Meio Ambiente e o de Ciência e gar. Eles precisam saber se é com o Ministro do Pla-
Tecnologia, para apoiarem e valorizarem o mais im- nejamento, Orçamento e Gestão, que trata dessa
portante encontro mundial de geocientistas que te- área; se é com cada Ministro atinente aos respectivos
mos o orgulho de sediar, e expressarem, de maneira serviços públicos - Ministro da Educação no que diz
inequívoca, a importância que o País reconhece em respeito aos servidores da educação, Ministro da
seus técnicos e cientistas, nas ciências da terra e na Agricultura e do Abastecimento no que diz respeito
indústria mineral brasileira. aos servidores daquela Pasta _; ou se é com o Minis-

À CPRM e a todos os cientistas que lidam com tro da Fazenda.
as ciências da terra nossas congratulações pelo tra- Creio eu que há necessidade de chamar o Mi-
balho que vêm realizando e votos de sucesso durante nistro Pedro Malan para tratar desse assunto. Afinal
o Congresso. de contas, como sabemos, S. Ex! foi transformado

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem numa espécie de primeiro ministro para resolver qual-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. quer assunto em nome dos outros Ministros. E se não
Deputados, a Comissão de Trabalho, de Administra- for possível resolver com Pedro Malan, talvez com o
;ção e Serviço Público aprovou hoje a convocação do Presidente da República, ou com o Presidente do
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Fundo Monetário Internacional, a última autoridade
Martus Tavares, para prestar esclarecimentos sobre a que pode dar a palavra sobre esse assunto de servi-
p'olftica salarial dos servidores públicos da União. dor público.
, É de conhecimento desta Casa que o servido- O fato é que o governo precisa dizer quem está

res encontram-se em um movimento de greve. Hoje, falando pelo governo para tratar desse assunto e
inclusive estão realizando diversas manifestações em quem está habilitado a negociar com os servidores
Brasília, tentando sensibilizar o Governo a receber as públicos em nome do governo. Não é possível que di-
entidades sindicais e a discutir uma política para es- ante de uma manifestação pública como a que vimos
ses trabalhadores. hoje, diante da paralisação dos serviços públicos com

É claro que a convocação do Ministro àquela prejuízos p~ra os us~ários, particularn:'ente as pesso-
Comissão força o governo a realizar a discussão em as que mais necessitam desses serviços, o governo
público, de forma clara e transparente, do que ele ar- não indique claramente um interlocutor para negociar
gumenta na imprensa, ou seja, de que várias catego- com os servi~ores públicos. Já discutimos várias ve-
rias já receberam reajuste. Se as categorias recebe- zes com as Lideranças do governo nesta Casa, mas
ram os reajustes que o governo anuncia, por que ou- elas também. nã,? sabem quem representa o gov~rno
tras não foram contempladas? Além disso, por que só nessa negocl8:çao. E ao se fazer acordo co~ as Llde-
algumas categorias, segundo argumentação do go- ran~as governistas nesta Casa c?~re-se ~ nsco de re-
vemo, merecem esse reajuste e outras, conforme o petlT o que aconteceu com o salano mínimo.
argumento do próprio governo, não estariam aptas ou Sr. Presidente, a situação é extremamente críti-
dele não estariam necessitando? Isso tudo deve ser ca. Precisa-se de um negociador oficial do governo
esclarecido. para tratar com os servidores públicos.

Além do mais, como já falei em outra oportuni- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
dade nesta tribuna, há evidentes contradições entre o Peço a todos os Srs. Deputados que vão dar como 11-
que o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão dos seus discursos que aguardem apenas dez minu-
anuncia, através da imprensa, e aquilo que anuncia o tos, para darmos oportunidade àqueles que estão
Ministro da Educação. Para se ter uma idéia clara, en- inscritos, que chegaram às 8h e querem fazer seu
quanto o Ministro Martus Tavares anuncia que os pro- pronunciamento.
fessores de 19 e 29 graus tiveram um reajuste de 33%, Concedo a palavra ao Sr. Marcos Afonso.
o Ministro Paulo Renato Souza afirma, também atra- O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem
vês da imprensa, que esse reajuste foi de apenas revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
22%. putados, hoje pela manhã, não somente os funcioná-

Ora, não é possível aceitar tal grau de divergên- rios públicos brasileiros estiveram aqui na Esplanada
cia entre dois Ministérios sobre o mesmo assunto dos Ministérios: também estudantes da Universidade
num momento como esse. E não é a primeira vez que de Brasília vieram protestar contra a reformulação do
isso acontece, porque, já na semana passada, eu Código Florestal Brasileiro.
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Trago, para a devida divulgação, pesquisa feita tentabilidade ambiental, não concordamos, pois apre-
pelo Vox Populi a respeito da modificação no Código senta a Gazeta Mercantil que 62,7%.dos leitores são
Florestal Brasileiro, notadamente sobre o relatório contra qualquer desmatamento, hoje, na Amazônia,
proposto pelo Deputado Moacir Micheletto, publicada mesmo que seja para atividade agrfcola. Evidente-
hoje no jornal O Estado de S. paulo. mente, essa radicalidade é expressa porque há, hoje,

A pesquisa do Vox Populi mostra, de início, fato um descrédito muito grande do povo brasileiro quanto
muito positivo: o posicionamento da população contra à aplicabilidade daquilo que é correto e que está nor-
a proposta de ampliação para 50% da mata a ser de- matizado em nosso País.
vastada em nosso País. E indica que 63% do povo Sr. Presidente, essas duas pesquisas publica-
brasileiro estão acompanhando a discussão sobre a das hoje nos jornais O Estado éle S. Paulo e Gazeta
mudança no Código Florestal, índice elevadíssimo, Mercantil indicam-nos que a sociedade brasileira de-
tendo em vista a imagem de nosso Poder no restante fende o bom senso e acredita ser possível desenvol-
da população brasileira. ver a Amazônia aproveitando e$pecialmente os 165

O desejo do povo brasileiro, de acordo com essa mil quilômetros quadrados que estão abandonados,
pesquisa do Vox Populi publicada. hoje no jornal O por conta de uma política agrícola equivocada, pela
Estado de S. Paulo, é aumentar a proteção das flo- tentativa de implantação de um modelo de desenvol-
restas brasileiras: 88% são favoráveis à proteção. vimento que não protege nossa floresta, pois querem

Outro dado importante publicado na pesquisa é que ~quela região seja ~m fronteira agrícola, quando
que ·93% de nosso povo entendem que a conserva- ela nao tem essa vocaçao.
ção ambiental não prejudica o desenvolvimento do Essas pesquisas mostram, Sr. Presidente, que
Brasil, pois existem muitas atividades econômicas nosso Congresso precisa estabeleçer a política do
rentáveis que não agridem o meio ambiente e geram bom senso, a qual é exemplificada pela posição jus-
emprego para os brasileiros. ta, correta, eficiente e saudável da sociedade bra-

Afora vários outros quesitos, um dado importan- sileira.
te foi apresentado pela pesquisa do Vox Populi ao Muito obrigado.
povo brasileiro: "Hoje, na Amazônia, os proprietários O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi-
de terra podem desmataraté 20% de suas proprieda- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
des. Com qual das seguintes opiniões você mais con- Deputados, venho a esta tribuna comunicar à Casa
corda?" O resultado foi o seguinte: 45% da população que vários companheiros metalúrgicos de Niterói, de
brasileira concordam que os 20% atualmente permiti- Angra dos Reis, do Rio de Janeiro e de São Gonçalo
dos sejam mantidos; e 20% acham que devem ser di- estão em Brasília reivindicando um direito mínimo: o
minuídos os montantes destinados a desmatamento, de poder trabalhar.
no Brasil. Nosso País, hipocritamente, manda fazer navios

Um dado muitç positivo é que a população bra- na Coréia e no Japão, enquanto nossos estaleiros en-
sileira não apenas está acompanhando essa discus- contram-se nas condições em que estão. Por isso es-
são, como tem consciência da punição exemplar que tamos vendo a violência crescer cada vez mais na ci-
deve ser dada àqueles que infringem a lei: 87% dos dade do Rio de Janeiro: é a falta do emprego.
entrevistados querem pena severa para os que des- Estamos aqui pedindo a mudança na mecânica
matam áreas de preservação permanente. de prazo, de juros e de subsídios para a construção

Essa pesquisa traz enorme contribuição ao de- naval, setor que já gerou mais de 40 mil empregos na
bate que estamos desencadeando nesta Casa, pois cidade do Rio de Janeiro e que hoje ger~ apenas mil.
mostra que 88% do povo brasileiro não votariam em Sabemos dessa necessidade. Por isso, estivemos
Deputado ou Senador que defenda o aumento da com o Senador Antonio Carlos Magalhães pedindo
área de desmatamento. ajuda. Vamos nos encontrar hoje cOfTl o Ministro dos

Ao lado dessa pesquisa há uma outra, de outro Transportes e com ·0 Ministro do D~senvolvimento,

jornal muito importante, a Gazeta Mercantil, do dia Indústria e Comércio Exterior.
22 deste mês, em que se constata que 6,4% dos leito- Se a indústria automobilística é j'rnportante para
res são favoráveis à ampliação de 50% para desmate São Paulo, a construção naval é impo~ante para nós,
na Amazônia e 30,8% preferem o projeto do Conama, do Rio de Janeiro. Não podemos admitir que a Frona-
que estabelece a reserva legal em 80%. Há um dado pe, que tem mais de cinqüenta navios, continue afre-
de radicalidade com que nós, que defendemos a sus- tando como está fazendo. O País gasta 6 bilhões por
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ano de afretamento, quando temos condições de fa- tro-Oeste todos estão sofrendo. Estamos vendo os
zer nossos navios nos estaleiros do Rio de Janeiro e funcionários públicos darem a resposta: estão indo
de subsidiar outros Estados, como Bahia, São Paulo para as ruas, estão brigando, como deve fazer todo
e Minas Gerais, que fazem peças para nosso setor. trabalhador, que não deve se acovardar, ficar dentro

A realidade que vivemos hoje é a do suca- de casa com medo. Tem de ir para a rua lutar pelos'
teamento e da violência crescente nas nossas comu- seus direitos!
nidades carentes, porque não há emprego; e ainda, Muito obrigado. (Palmas. Muito bem!)
hipocritamente, dizem que vão sentar e fazer plano de O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro-
se~~~nça. Plan,o de segurança é emprego para este nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
Pais. E lá emb.al~ol ~m~regu~~ t~d~ ~un~o qu~ va- e Srs. Deputados, é com grande satisfação que
~os ver se a v~olencla nao vai diminUir. E ainda ficam ocupo hoje esta tribuna para ressaltar o encontro
dizendo que vao fazer fundo para segurança. Tem de estadual da Juventude do Partido do Movimento
fazer fundo ~ ~ara empr~go! Tem-se de gerar empre- Democrático Brasileiro - JPMDB, de Santa Catari-
go neste Pais. na, a ser realizado nos próximos dia 27 e 28 no Mu-

Sr. P[esidente, quero ainda me associar aos nicfpio de Itá.
aposentados, que virão amanhã para cá, porque ain- A - ,. . '
da não foi resolvida a situação daqueles aposentados , pro~ramaçao do eve~to,e a segUinte. ~Ia 27

. ,. ,. de maiO, sabado, das 8h30mln as 18h. recepçao; às
que ganham pouco mais do que um salarlo minimo, e 16h' 't 't d U' H'd I't' d It'. _ ... ,VISI a aos mlran es a sina I ree nca e a;
peregrmarao pelos MIniStérios, para ver se o Governo à 20h30 . . t . à 22h b'l d f t '
Fernando Henrique Cardoso tem um pouco de ~ ~In, Jan ar" s : ai e e con ra ermza-
coerência com eles, que deram toda sua vida, sua ju- çao. No dia ,28 de maiO, dO~I,ngo: das 7h às 9h, café;
ventude para o crescimento .deste País e hoje estão ~s 1Oh30mln, enco~tro, pohtlco co~ a presença ,de
na situação em que se encontram. ' ~Id~ranças estaduaiS; as 13h30mln, almoço tfplCO

. Italiano (encerramento).
Ao mesmo tempo, quero dizer que empresas ,

privatizadas, como a Rede Ferroviária Federal, não ti- Esse encon~ro t~ra co~o meta o fechamento
veram um real sequer investido nelas. A única coisa dos ~ncont~os ~eglonals, q~e tlvera'!1' :,ntre out~s, ,as
que fizeram foi demitir, arrochar o salário dos traba- segUlnte~ ~lnahd!ides: ensinar a cna~o de gremlos
Ihadores como estão fazendo na Bahia no Rio de Ja- estudantiS Junto as escolas; preparar aJuventude para
neiro, e ~ssim sucessivamente. Espero que a Agência as eleições 2~OO; dis~utir a~ questões do P~DB Naci-
Nacional de Transportes, que vamos criar, tenha mes- onal, a .q~estao da cl~adan.la, o espa~o da Ju.ventude
mo poder de fiscalização, porque o que estamos ven- na~ ele.çoes, a questao ~o Jovem polrtlco; e d.vulga~o
do é bandalheira para todos os lados. Venderam tudo, proJet~ que s~rá a bandeira da JPMDB - a prevençao
acabaram com tudo! Deve-se dar um prêmio de de- do meio ambiente.
missão a essas empresas, pois acabaram, trucida- Foram distribuídos nesses encontros: manuais
ram tudo. de como organizar a Juventude do PMDB e a criação

É por isso, Sr. Presidente, que fico nervoso. Não de grêmio~ estudan~is n~~ es~olas, além ,~a entrega
agüento mais a hipocrisia de ver peão desempregado da carteira de Identlflcaçao dos flhados da
por todos os lados. No dia em que o morro descer até JPMDB/SC.
o asfalto, vamos exigir o que é nosso, Sr. Presidente! Quero parabenizar essa iniciativa por parte da
Vamos exigir o que merecemos. O que queremos é Juventude do PMDB, que está mobilizando o Estado
poder trabalhar, ser honestos e ter dignidade. Não de Santa Catarina com o intuito de unir, fortalecer e
agüentamos mais a situação que atravessa este País, dirimir metas para o nosso partido, o maior do País.
que diz ter superávit. Cadê o dinheiro do superávit? Parabenizo o Presidente da JPMDB, amigo Sérgio A.
Onde colocaram esse dinheiro? Acho que serviu para Bergmim, a Secretária e amiga Cátea A. Pravato, e o
comprar goiabada de novo. Só pode! Onde está esse 19 Vice-Presidente, Edilberto Ferreira, amigo Beto,
dinheiro? Onde meteram esse dinheiro? Estamos que participaram de todas as reuniões regionais. Pa-
vendo que o desemprego está ar, 'a,fome crescendo rabenizando-os, estendo as congratulações a todos
para tudo quanto é lado! da JPMDB pelo excelente trabalho que estão reaJi-

Ficamos tristes porque sempre inventam uma zando no Estado.
matéria na imprensa para dizer que a situação é boa. Sr. Presidente, valorizar nossa juventude é o
Boa onde? Em lugar nenhum! A pobreza é geral. No que há de mais importante para o crescimento do
Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste e no .Cen- nosso Pars. Por isso é que estou aqui, nesta tribuna,
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para enaltecer a JPMDB pelas suas iniciativas em ruptos, instalados nas instituições dos poderes esta-
prol do Brasil. duais.

Era o que tinha a dizer. Pedimos, Sr. Presidente, imediata intervenção
federal na Assembléia Legislativa do Amapá, pois a

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP. mesma não vem cumprindo as garantias constitucio-
Sem rev'lsa-o do orador.) - Sr. Pres'ldente, Sras. e Srs.

nais da governabilidade. Só assim limparemos de vez
Deputados, venho no dia de hoje ocupar esta tribuna o câncer da corrupção, instalado naquela Casa, no
principalmente para denunciar o golpe que o narco- Tribunal de Contas e no Estado do Amapá.
tráfico e o crime organizado querem dar no Estado do

Hoje, Sr. Presidente, juntam-se Margareth San-
Amapá. tana, Fran Júnior, Gilvam Borges e Sérgio Barcellos

Depois da denúncia feita por alguns Deputados como "algozes da improbidade e da imoralidade". To-
da bancada do Amapá e pelo Governador do Estado dos eram adversários: Gilvam denunciava Fran Júnior
nesta Casa, sobre o alto comprometimento de polfti- por corrupção; Fran Júnior denunciava Margareth por
cos, empresários e outras autoridades amapaenses narcotráfico, e assim sucessivamente. Hoje, estão
com o crime organizado, o narcotráfico e a lavagem juntos.
de dinheiro público, e com a visita feita pela CPI do Lembro-me muito bem de que Gilvam Borges,
Narcotráfico, desbancando toda a máfia instalada no hoje Senador, denunciava o Deputado Sérgio Barcel-
poder público do Estado, vem agora a tentativa de los como criminoso e seqüestrador de políticos locais,
golpe. como se pode constatar nos Anais desta Casa, e cha-

O Deputado Sérgio Barcellos, "o algoz da imora- mava de corrupto o seu pai, então Governador do
lidade e improbidade", mancomunado com uma parte Estado, em 1992. Hoje, estão juntos. Será que Sérgio
do crime organizado no Estado do Amapá - leia-se Barcellos virou honesto ou Gilvam Borges assumiu a
Fran Júnior, Presidente da Assembléia Legislativa; e cara de corrupto e bandido, representando o Estado
Margareth Santana, Presidente do Tribunal de Contas do Amapá? De forma alguma podemos aceitar que,
- e ap9iadó pelo Senador Gilvam Borges, do PMDB de repente, um cidadão corrupto, que acabou com os
do Amapá, e por outros Deputados Estaduais, tenta recursos públicos do Estado, vire honesto; nem que
ressurgir do golpe da CPI abrindo denúncias infunda- um cidadão que se dizia honesto, de uma hora para
das e inconsistentes contra o Governo do Amapá e outra, vire corrupto.
seu Governador, eleito pela vontade polftica dO' povo Agora, sim, temos o crime'organizado com cara
do Amapá, derrotando toda aquela elite corrupta e im- própria. Estão aí o Presidente da Assembléia, o Presi-
ponente por duas vezes seguidas. Restou aéles, ago- dente do Tribunal de Contas, o S,enador Gilvam Bor-
ra, a tentativa de ganhar no "tapetão". ges e o Deputado Sérgio Barcello~, verdadeiros ~an-

Sras. e Srs. Deputados, não podem a cor- didos que querem acabar com o ~stado do Amapá.
rupção, a bandidagem e o narcotráfico governar um Pedimos socorro a esta Casa e ao 'Governo Federal
Estado, mas é isso o que estão tentando fazer com o para que intervenham na Assembléia Legislàtiva,
povo do Amapá. Não pode um Deputado que tem seu pois não podemos permitir que o crime organizado
pai condenado pelo TCU por improbidade administra- tome conta do Estado do Amapá.
tiva, como o Sr. Annibal Barcellos, o maior corrupto Muito obrigado, Sr. Presidente.
que já passou pelo Amapá - e continua fazendo suas O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
corrupções, agora na Prefeitura -, querer condenar do orador.) - Sr. Presidente, abordo tema que tem
um Governo popular como o de Capiberibe, pautado sido discutido na imprensa: a utilização das Forças
na moralidade e na valorização dos recursos públi- Armadas para a segurança pública.
cos, em benefício da maioria da população desse A posição do Senador Antonio Carlos Maga-
Estado, e comprometido com a aplicação correta dos Ihães e do Presidente do PFL, Senador Jorge Bor-
recursos, através de um programa de governo bem nhausen, de defender a utilização das Forças Arma-
definido. das para a segurança pública, merece ampla e pro-

Sr. Presidente, o povo do Amapá pede socorro funda crítica e oposição de nossa parte.
contra o crime organizado, capitaneado pela Assem- Primeiro, o papel constitucional das Forças
bléia Legislativa, pelo Tribunal de Contas e por Parla- Armadas é definido pela Constituição, no seu art. 142
mentares estaduais e federais. - ou seja, destinam-se à defesa da Pátria e à garantia

Não pode o Amapá passar pelo retrocesso da do poderes constitucionais, e não à defesa da segu-
distribuição do dinheiro público por meia dúzia de cor- rança pública. Em segundo lugar, querer que as For-



Hoje tivemos a maior manifestação de servido
res públicos na hist6ria do Brasil. Milhares de funcio
nários deslocaram-se do Pars inteiro a Brasília para
mostrar sua insatisfação com relação ao congela
mento salarial que já dura mais de cinco anos.

Os servidores federais não podem pagar o pre
ço dessa política econômica que massacra os traba
lhadores brasileiros, à qual já nos reportamos várias
vezes. Aliás, uma das faixas dos companheiros servi
dores que participaram da manifestação dizia o se
guinte: "FHC: este vírus mata mais que HIV."

É esta a política adotada pelo Governo: salário
mínimo miserável, para matar trabalhadores aposen
tados, e desemprego de mais de 15 milhões de traba
lhadores, sendo que s6 no Governo do Sr. Fernando
Henrique Cardoso 10 milhões de pessoas foram para
a rua sem oportunidade nenhuma. Os servidores pú
blicos, tachados por S. Ex- de incompetentes e pre
guiçosos, na verdade, com esse movimento, mostram
nas ruas' sua insatisfação com este Governo.
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ças Armadas executem tarefa na segurança pública é Federal? Se não estão cumprindo os seus papéis, va-
destruí-Ias, do ponto de vista de seu papel estratégico mos reformulá-Ias, redirecioná-Ias, alterá-Ias, e não
de defender o País. Em terceiro, porque isso é fugir transformar as Forças Armadas, da noite para o dia,
da necessária reforma do aparelho de segurança pú- em tábua de salvação para uma concepção de segu-
blica nos Estados. rança pública que vai, a um s6 tempo, destruí-Ias. Mi-

A segurança pública precisa de ampla reforma. Iitariza-se a segurança pública e, ao mesmo tempo,
Temos de aparelhá-I~, dar-lhe condições materiais atinge-se o objetivo da grande potência: sucatear as
para cumprir sua funç~o. Em todos os países do mun- Forças Armadas, empregando-as em tarefa de polí-
do, o uso das Forças ~rmadas para a área segurança cia interna.
pública significou su~ degradação. Queremos discutir, debater e nos contrapor a

Por outro lado, Sr. Presidente, isso não ocorre esse tipo de posicionamento, a essas opiniões que
de maneira ingênua. Sabemos que a orientação do tratam com o senso comum da sociedade para criar a
Governo norte-americano para as nações em desen- idéia de que as Forças Armadas que estão nos quar-
volvimento é a utilização das Forças Armadas no téis, que não estão fazendo guerra, devem-se deslo-
combate ao crime organizado, ao narcotráfico e a mo- car para a segurança pública. Ainda bem que não
vimentos sociais, ficando a defesa desses países sob está havendo guerra. E a melhor maneira de evitar a
a responsabilidade po exército e das forças armadas guerra é exatamente ter um bom nível de preparo es-
norte-americanas. tratégico-militar das Forças Armadas brasileiras.

A defesa das fronteiras, do espaço aéreo e do Esse assunto merece atenção especial do Con-
mar territorial, e a necessidade de modificação e re- gresso Nacional. Não podemos ficar omissos, achan-
forma nas Forças Armadas, se isso for necessário do natural que as Forças Armadas brasileiras exer-
para o seu pronto emprego, exigem de nossa parte çam tarefa de polrcia interna. Com isso vão transfor-
oposição a essa tese, conservadora e autoritária, pois má-Ias, talvez, no pior tipo de polrcia, porque tal mis-
significa militarizar o conflito social, militarizar a re- ter não consta no preparo, no adestramento e nos ob-
pressão aos movimentos sociais. jetivos de nossas Forças Armàdas.

Sr. Presidente, espero uma oposição do Gover- Muito obrigado.
no Fernando Henrique Cardoso a essa tese. Entendo Á . -
que o pensamento das Forças Armadas é no sentido O S~. BAB (PT - PA. Sem revlsao do ora?or.)
de negar esse tipo de desvirtuamento de seu papel - Sr. Pr~sldente, S~~. ~ Srs. Deputa~os, aproveito a
constitucional, de seu papel em termos de polrtica de oportunidade para dirigir-me ao~ servidores da ~asa
defesa. Não podemos sucatear as Forças Armadas, e aos trabalhadores que nos asslst~m pela TV Cama-

que, em última instância, são preparadas para a guer- ra.
ra, e não para pegar bandido em morro, fazer investi
gação de crime organizado ou enfrentar manifesta
ção de rua. Isso é tirar do País o seu principal instru
mento de defesa, constituído exatamente poruma po
lítica, por um instrumento e por referenciais de defe
sa.

Isso, Sr. Presidente, repito, ocorre no momento
em que o mundo atravessa u.ma situação de guerra
quente. Sarmos da bipolaridade da guerra fria para
um processo de intensas disputas, de muitos interes
ses em jogo. E as Forças Armadas brasileiras devem
preparar-se para enfrentar o desafio da defesa estra
tégica, e não o desafio da segurança pública, e não o
desafio do combate ao crime organizado. Não se
pode confundir a defesa do Pars com a defesa de go
vernantes, simplesmente com combate às manifesta
ções populares, nem fazer segurança pública nas
ruas.

Pergunto: para que serve a Polícia Civil? Para
que serve a Po/(cia Militar? Para que serve a Palrcia



Por ser conhecedor do interesse da Marinha do
Brasil em voltar a dispor de aeronaves de asa fixa 
aviões -, não posso esconder minha alegria ao saber
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Esperamos que o Governo Fernando Henrique ney e agora no Governo Fernando Henrique, o qual
Cardoso, em especial o Ministro da Fazenda e o Sr. tem ouvidos moucos para os trabalhadores. S. ExI
Martus Tavares, Ministro do Planejamento, Orçamen- escuta muito bem os banqueiros e os latifundiários,
to e Gestão, montem uma mesa de negociação. seus amigos; mas, com relação aos trabalhadores,
Ontem nos dirigimos, com a Liderança do PT e diri- fica surdo e mudo, sem resposta nenhuma a dar. Por
gentes sindicais, ao Palácio do Planalto, na verdade, isso mesmo, Sr. Presidente, os trabalhadores vão
para protocolar um pedido de abertura de negocia- continuar essa greve, com absoluta certeza.
ções, ~or~e a pauta já foi entregue no ano passado e O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
até hOJe nao hou~e resposta nen~uma. • . Antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaria

Queremos dizer que os servidores publlcos nes- de agradecer ao Deputado Gonzaga Patriota a genti-
te País são fundamentais. Gostaria de ver todos eles leza.
juntos nesta luta. Aqui me dirijo, mais uma vez, aos C d I S D t d léd' R
servidores da Câmara dos Deputados, através do once o a pa avra ao r. epu a o 10 osa.
programa A Voz do Brasil. Aposto que não nos comu- . OS~.IÉD~O ROSA (Bloco/P~DB - RJ. Pronun-
nicaríamos com qualquer trabalhador aí fora se os cla o segUinte diSCUrso.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs.
companheiros não estivessem trabalhando, executan- Deputados, um observador que se situasse na verti-
do suas tarefas. Se os companheiros dos gabinetes, cal do Pólo Sul, a uma boa distância de nosso plane-
que também estão com seus salários congelados, re- ta, teria sua atenção despertada para a imensa e sin-
solvessem paralisar suas atividades, o Congresso guiar predominância de águas neste hemisfério.
Nacional também paralisaria. Ao lhe ser questionado qual a nação mais pro-

Estamos conclamando os companheiros da missora nesta metade do mundo, é quase certo que
Câmara dos Deputados a se somarem à greve do responderia o nome de nosso País.
funcionalismo público, como os companheiros dos Se lhe fosse, ainda, solicitada a opinião sobre
Ministérios, porque não podemos mais ser desres- qual a melhor postura que este País deveria assumir
peitados a tal ponto. O Governo economiza dinheiro para consolidar sua situação estratégica, certamente
cortando gastos com o salário do funcionário públi- ouviríamos: desenvolver um poder naval condizente
?O, cortando verbas da~ universidad~s e_da saúd~ com as legítimas aspirações desta nação, proporcio-
Justamente para pagar Juros e amortlzaçao da díVI- nal ao seu destaque geopolítico e ao cenário maríti-
da. mo que a circunda.

Neste ano, Sr. Presidente, estão destinados no A Marinha do Brasil, sou testemunha, se preo-
Orçamento 152 bilhões de reais, 15,5% do Produto cupa com essa postura, pois trabalha diuturnamen-
Interno Bruto brasileiro, apenas para alimentar os te para constituir uma força aeronaval profissional,
banqueiros internacionais e as multinacionais, que re- voltada para os interesses do País no mar e
tiram dinheiro do nosso País e se alimentam à custa
do sangue, do suor e da morte de milhões de brasilei- ~~em~~:~~q~~o~:;::~~~~~o~:~~:~o~g~~:::::e:
ros. marítimos.

É muito correto quando se diz que o vírus FHC
mata mais que o HIV, porque está matando crianças, O que muitos desconhecem é que a única base
que não estão sendo atendidas nas portas dos hospi- aeronaval que a Marinha do Brasil possui, construída
tais; está matando idosos, que procuram atendimento há mais de 35 anos, se situa em São Pedro da Aldeia,
médico e não o conseguem. Quantas mulheres ges- município fluminense componente da Região dos La-
tantes morrem nas portas dos hospitais porque não gos, local que, com muito orgulho, se constitui ponto
têm um atendimento digno? principal de minha base eleitoral.

Portanto, os servidores públicos, que não po- Assisti, há tempo, aos estudos de viabilidade
dem pagar o preço dessa polCtica implementada por técnica para construção dessa base. Vi-a nascer,
Fernando Henrique Cardoso, estão em greve. Com crescer e participar do desenvolvimento regional.
absoluta certeza, essa já é a maior greve do funciona- Junto à oficialidade e aos praças fiz diversas amiza-
lismo público em toda a história. des. Aprendi a gostar dela e a torcer pelo seu suces-

Quem fala aqui é um ex-dirigente da Fasubra, SO.
uma das principais federações de servidores das uni
versidades brasileiras, que já fez inúmeras greves,
desde a ditadura militar, passando pelo Governo Sar-
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do reinício de suas operações na Base Aérea Naval mente, também contribuirá para melhor salvaguardar
de São Pedro da Aldeia. . os interesses nacionais na zona economicamente ex-

Permitam-me a narração de alguns fatos. clusiva de nossas 200 milhas.
A partir de 8 de abril de 1998, com a assinatura Além disso, com a futura criação do Plano Naci-

do Decreto Presidencial nº 2.538, começou a Aviação onal de Segurança Pública, será indispensável que
Naval a viver uma nova fase, passando a Marinha a as Forças Armadas - neste momento de tensão a que
dispor da possibilidade de operar aviões. estamos submetidos pela ação do contrabando e do

Junto ao governo do Kuwait, foram adquiridas narcotráfico em nossos limites geográficos - partici-
23 aeronaves A-4KU Skyhawk, fabricadas pela em- pem do conjunto de medidas de controle de nossas
presa americana Mc Donne" Douglas, sendo 3 no fronteiras, seja por terra, ar ou mar.
modelo biposto, para treinamento, e 20 no modelo Transmito, pois, cumprimentos à Marinha do
monoposto. As aeronaves foram transportadas por Brasil, na pessoa de seu Comandante, Almiran-
meio marítimo e chegaram ao Porto do Forno, no Mu- te-de-Esquadra Sérgio Gitirana Florêncio Chagaste-
nicípio de Arraial do Cabo, em 5 de setembro de les, pelo sucesso do retorno de aviões navais aos
1998. céus da Região dos Lagos, desejando, particular-

Importante passo desta empreitada foi a ativa- mente, à tripulação da Força Aeronaval, através do
ção, em 2 de outubro de 1998, do Primeiro Esquadrão Contra-Almirante Jaime Alberto de Castro Puga, toda
de Aviões de Interceptação e Ataque, sediado em a ventura nas diversas operações em que estarão no
São Pedro da Aldeia e subordinado ao Comando da futuro empenhadas suas aeronaves.
Força Aeronaval. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
.• ~s aeron~ves .de asa fixa ~êm_ suprir uma ~ef~- O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB _

ClenCla até entao eXistente na AVI~çao Na~~1 Brasllel- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ra: a defesa a~rea de forças navais. Os aVloes A-4K~ Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a realização
Skyha~k de~tlnam-se a operar embarcado~ a partir do IV Seminário Brasileiro de Cooperativas Habitacio-
de ~avlo-aerodromo,.ex~cutando tarefas d,e Intercep- nais, em Brasília, nos dias 25 e 26, em Águas Claras,
taçao e ataque, contribUindo para o cumprimento das com ênfase para o tema "Habitações Populares".
miss~es constitucionalmente atribuídas à Marinha do Trata-se de encontro muito importante para dis-

Brasil.. _ cussão do problema de moradia, direito agora incluso
• O. r~cebl~ento e a ope~açao dessas ~eronaves dentre os fundamentais para a pessoa humana na

vem eXigindo a Implementaçao de uma variada gama nossa ordem constitucional brasileira
de atividades de ordem logística e operativa, dentre ., " .
as quais se destaca a ampliação da pista de pouso da ~om efel!o, ? semlnarlo deverá ab?rda~ temas
Base Aérea de São Pedro da Aldeia e a formação e o da mala: rele~~ncla, dent~e e~es os seg~:,ntes. .
treinamento do pessoal direta ou indiretamente envol- 1. A Polrtlca de Habltaçao no BraSIl , pelo arqUl-
vido. As obras necessárias para adequar a pista à teto Flávio Candelot, Diretor de Habitação da Secre-
operação de aeronaves a reação foram iniciadas em taria de Política do Paraná;
agosto de 1999 e concluídas em 25 de abril deste 2. "Política de Habitação no Distrito Federal",
ano. pela arquiteta Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva,

Desde a chegada a São Pedro da Aldeia, os Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação
aviões estão sendo submetidos a criteriosas inspe- do Distrito Federal;
ções de manutenção, visando à prontificação para 3. "Infra-estrutura de Águas Claras/Reivindica-
operação a bordo do Navio Aeródromo Ligeiro Minas ções dos Moradores", pelo Dr. José Maurício A. Bar-
Gerais, que também está passando por período de bosa, Subadministrador de Águas Claras" e Luiz L.
adaptação para operar com esse tipo de aeronave. de Holanda, representante dos moradores de Águas

O primeiro vôo do A-4KU Skyhawk, ocorrido em Claras;
26 de abril próximo passado, está dentro do cronogra- 4. "Autofinanciamento habitacional", pelo Dr.
ma de atividades previsto pela Marinha para operaci- Marcelo Borba, da MB Engenharia, e Dr. Rubens S.
onatização desse importante vetor, que será coroado Branquinho, da Polissander Engenharia, Dr. José Rai-
com a operação de pouso e decolagem a bordo do mundo Lopes de Souza, da Cooperativa Habitacional
porta-aviões. Centraljus, Dr. Paulo Roberto de Moraes Muniz, Dire-

O povo brasileiro está ansioso por assistir ao iní- torTécnico da Conbral S.A; e, ainda, dos construtores
cio desse importante empreendimento, que, certa- de Brasília: Dr. Rogério Pereira Torres, da



27362 Quinta-feira 2s DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

CONSTRUTEC - Construtora Torres Engenharia Co- Sabido é que a empresa deve ter um caráter so-
méroio Ltda; Or. José Afonso Jácomo do Couto, da cia!. Eassim tem sido em face da responsabilidade do
Cooperativa Habitacional Coopersete, Or. Cássio Au- empregador, quer em virtude das próprias exigências
rélio B. Gonçalves e Or. Mauro Gilberto F. Mal'lques, da relação capitaVtrabalho decorrente da absoluta
Dil'i9tor Presidente e Diretor Técnico da Caenge - dependência que o trabalhador e seus familiares têm
Construção, Administração e Engenharia; do emprego do arrimo da casa.

5. "Autogestão Cooperativan
, pelo Dr. Valdir Co- Assim é que, nos centros mais avançados de

latto, Superintendente da Organização de Cooperati- nosso Pafs, por pressão sindical, há empregadores
vas Brasileiras; que já concedem o custeio de despesas de assistên-

6. "Adesão em Cooperativas Habitacionaisn
, cia à saúde de seus trabalhadores e respectivos de-

pela Ora. Cláudia Rossane Neiva Martins, da Coope- pendentes. Entretanto, ou esse custeio é parcial ou o
rativa de Trabalho Nacional, e Dr. Caio César Dias, da nfvel de cobertura assistencial não é satisfatório.
Nova Casa; Apesar do mandamento constitucional trazido

7. "Cooperativismo Habitacional no Brasil
n

, pelo no art. 196 da Carta Magna, o Estado brasileiro, por si
Dr. Ozias de Souza, Presidente da Federação das só, não tem meios para garantir o atendimento médi-
Cooperativas Habitacionais de são Paulo, Or. João co-hospitalar a toda a população brasileira.
An~reato de Sou~a, Presidente da C~operativa Ha~i- Por outro lado, as ações e serviços de saúde
taclo~al Sulaménc~ de Santa Catann~, e Or.. Jo~o são de relevância pública (art. 197 da Constituição
Ferreira Net~, Preslden~e" d~ Cooperatlv~ Habitaclo- Federal), competindo à iniciativa privada colaborar
nal dos Servidores MUniCipaiS de Santos, com o Poder Público nessa tarefa.

" 8.."Pr~jeto de lei n
2

4.717/98 - Cooperativa~ Este projeto de lei nos mesmos moldes da le-
Habitaclonalsn

, pelo Deputado Federal Adolfo Marl- ,_ '
nho (Relator) e Or. José Roberto Martins, Presidente glsl!çao ,de o~tros p~rses, pretende que essa colabo-
da CQNFHAB _ Confederação Brasileira de Coopera- raçao seja mal~ efetiva, de tal forma que os empreg"~-
tivas Habitacionais; dores com mais ~e 150 e~~re~ad,os r~sponsablh-

" •• • • n zem-se pelo custeio de asslstencla a saude de seus
9. Financiamento ~abltaclon.al , pelo Dr: José empregados e dependentes, inclusive dos acidenta-

IId~u de Souza., da Superintendência de NegócIos da dos do trabalho e vftimas de moléstias profissionais.
Caixa Econômica Federal, e ,

1O "C t d S d S" t Co A fim de esp.eclficar essa responsabilidade, o
. orre ora e eguros o 15 ema opera- . t t I"t d b A' d b rt

t· " t Br: "I'" n elo O R 'm nd M 'an do U I proje o raça os Iml es e a rangencla a co e ura
IVlS a aSI ello ,p r. ai U o arl o va e, . t "I d d - d ~ f "
Presidente do Banco Cooperativo do Brasil S.A. assls encla ~ opa rao e conlorto m nrmo nos ca-

Q . á . b"' . I I" sos de atendimento.semln no o Jetlva, essencla mente, amp lar ,
os debates sobre o cooperativismo habitacional brasi- Por outro lado, o projeto também se preocupa
leiro com a colaboração do Estado nessa parceria, ao per-

.. A questão da habitação popular no Brasil carece mitir que haja a p~ssibilidade de ~batime~to integral,
de ser melhor debatida e aprofundada, para ampliar d~s despesas,efetlvadas, e~ funçao da lei, na apura-
as possibilidades de resolver o grave problema de çao do lucro tfl?~tável, para fms de Imposto de Renda
moradia. da Pessoa Jundlca.

Ao fazer este registro, espero que o Governo " ~ funcionam~nto dos m.eca~ismos assistenc~a-
construa uma polrtica de habitação popular no Brasil IS previstos no.projeto,s~rá flscah~ado pela Receita
que possa resolver o problema da moradia, que é um Fed~ral:.. pelo Sistema Unrc? de Saude - SUS e pelas
direito fundamental da pessoa humana. Comlssoes Int~r.nas de Ac~dente - ?IPAS - dos em-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB _ RJ. Pronuncia o pregad~res sUjeitos ao regime da lei ora propo~ta.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. EIS por que esperamos contar com o apoIo dos
Deputados, estou apresentando projeto de lei que nobres pares.
dispõe sobre o custeio da assistência à saúde dos tra- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
balhadores e de seus dependentes. O SR. GERALDO SIMÕES (PT- BA. Pronuncia

Q presente projeto de lei tem o objetivo de mini- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mizar a caótica situação da assistência à saúde no Parlamentares, no ano de 1839, o navio negreiro la
Brasil, implementando um proces ~o de parceria entre Amistad aportou em New Haven, nos EUA, trazendo
a iniciativa privada e o Poder Público. a bordo 44 africanos amotinados.
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Isabella li, rainha de Espanha, reclama ao Go- Para que possamos materializar a democracia,
verno norte-americano seu direito aos escravos e devemos aperfeiçoá-Ia, fortalecendo o Poder Judiciá-
John Forsyth, Secretário de Estado norte-americano, rio e o Poder Legislativo.
defende nos tribunais o direito da rainha. Numa democracia verdadeira, nem o Presiden-

Pelo outro lado, os abolicionistas contratam um ad- te da República está acima da lei.
vogado para defendero direito à liberdadedos africanos. Para que-a democracia brasileira seja de direito

Sr. Presidente, apesar do empenho e das pres- e de fato para todos, temos que materializar a triparti-
sões do Governo dos EUA, o embate judicial a que ção e a equivalência dos Poderes.
me reporto foi ganho pelos abolicionistas. Com esses necessários aperfeiçoamentos de-

Naturalmente, aquela vitória só foi possfvel por- mocráticos, penso que a cidadania, a distribuição de
quanto em 1839, nos EUA, o Poder Judiciário já era renda e ~ seriedade no trato com a coisa pública virão
forte e independente, como de fato convém a uma de- por gravidade.
mocracia. . Essa é a reflexão que no dia de hoje gostaria de

Com efeito, no Brasil, o inciso IIJ do § 4E do art. fazer com meus ~ares nesta Casa.
60 da nossa Carta Constitucional institui como cláu- OSR. JOSE CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
sula pétrea a separação dos Poderes. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Essa separação e independência dos Poderes Sras. e ~rs. Deputados, t~nho o~upad~ esta trib~na
faz do presidencialismo um sistema mais aberto e para registrar to_dos os p~oJetos ~ Investl":,entos feitos
mais democrático. ~ara preservaçao do ~elo amble~te cap,xaba, como

. . . • e o caso da Companhia Vale do RIO Doce, responsá-
No BraSil, as Constltulço~~ de 1891, 19~~, 1946 vel pelas duas mais importantes reservas do Estado,

e 1~88 c~n~agraram ~s tradlçoes democratlc~s ,do Reserva Biológica de Sooretama e Reserva Florestal
presidencialismo, confirmadas pel~ povo braSileiro, de Unhares, que acabam de ser certificadas pela
p~r ~arga margem de votos, em dOIS soberanos ple- Organização das Nações Unidas para a Educação, a
bISCltOS: nos anos de 1963 e 1993. Ciência e a Cultura - UNESCO como Patrimônio

Dessa forma, se por um lado é triunfante o presi- Ambiental e Cultural da Humanidade.
dencialismo brasileiro, legitimado que foi por duas Essas duas reservas somam 46.250 hectares
ve~es pelos eleitores, por outro lado, a Carta Consti- de Mata Atlântica, considerada a mais rica genetica-
tuclonal d~ 1988, em se~ a~. 60, assegu~-Ihe, em mente em biodiversidade e ecossistema, e que ne-
cláusul~ petrea, que a ~xtlnçao da separaça~ do.s Po- cessita de incentivos e proteção como essa feita pela
deres na? pode ser objeto de emen?a,~onstltuclonal, Unesco para sua sobrevivência, para recuperação
como, ~lIás, advogam alguns partldanos do parla- das áreas degradadas, garantindo a água, preservan-
mentansmo. do a vida.

As desvantagens do parlamentarismo eviden- Há mais de quarenta anos a Vale do Rio Doce
ciam-se, por exemplo, na pouca alternância do Poder, cuida da Reserva Florestal de Unhares, fazendo com
que, via de regra, o "bomn relacionamento entre Pode- que ocupe 40% da mata primitiva existente no Espíri-
res não distintos propicia. to Santo. .

Na (ndia, Indira Gandhi permaneceu quinze Num momento em que a degradação ambiental
anos como Primeiro-Ministro: de 1966 a 1977, retor- no País atinge índices alarmantes, com a real amea-
nau em 1980 e deixou o posto em 1984, ao ser assas- ça de desertificação, merecem destaque e reconheci-
sinada. mento projetos como os dessa Companhia.

Na Alemanha, o Primeiro-Ministro Khol quase Parabéns, portanto, à Companhia Vale do Rio
foi reeleito, e se o fosse permaneceria no poder por Doce por essa iniciativa; e parabéns também às Pre-
dezenove anos, superando Bismark, no século pas- feituras de Unhares e de Sooretama, que contribuem
sado. para a preservação de suas reservas ambientais.

Na Suécia, Olof Palme permaneceu no poder Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
por dezoito anos, e na Inglaterra, Margaret Thatcher seja divulgado pelos meio~ çje comunicação da Casa
permaneceu no poder por quase treze anos. e no programa A Voz do Brasil.

No Brasil, temos que resistir ao golpismo parla- Muito obrigado.
mentarista que se urde nos bastidores do poder, para O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PFL - BA.
que Fernando Henrique saia ficando. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, o Nordeste brasileiro sempre de 200 milhões de reais em recursos na economia ru-
mereceu atenção especial por parte das autoridades ral da Bahia. Quanto ao farol do desenvolvimento, o
públicas na elaboração dos planos de Governo. É Banco do Nordeste realizou 1.348 reuniões, atenden-
verdade que, em inúmeras ocasiões, tal preocupação do 414 Municípios e gerando 3.264 compromissos.
não saiu do papel, quer por motivos políticos, quer O Estado da Bahia muito cresceu neste último
econômicos, não bastassem as condições climáticas semestre. O Banco do Nordeste, através de seu Su-
daquela região, que já impõem limitações ao pleno perintendente, Dr. Wilson dos Santos, com a partici-
~esenvolvimento do seu potencial. pação efetiva do Governo do Estado, por intermédio

Nesse contexto, torna-se extremamente praze- do Sr. Governador César Borges,·e do apoio constan-
roso compartilhar com esta Casa o sucesso alcança- te do Presidente do Congresso Nacional, Senador
do pelo Banco do Nordeste por sua atuação no Esta- Antonio Carlos Magalhães, em muito contribuiu para
do da Bahia. São vários os programas realizados pelo que isso acontecesse, exercendo uma administração
Banco do Nordeste, destacando-se entre eles o Pro- eficiente aliada à vontade de realizar.
ger, o Pronaf, o Prodetur e o Programa Brasil Empre- Fica, pois, o nosso registro dessa parceria coro-
endedor, que visa ao fortalecimento dos médios, pe- ada de êxito, cujo saldo tem sido, e certamente conti-
quenos e microempreendedores produtivos, inclusive nuará, positivo.
do setor informal. Era o que tinha a dizer.

Através da administração do Superintendente Obrigado.
Regional do Banco do Nordeste da Bahia, Dr. Wilson O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pro-
dos Santos, tivemos a satisfação de vislumbrar a con- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
tribuição de maneira efetiva para a solução de proble- Parlamentares, nos últimos dias, os órgãos de im-
~as sociais, econômicos e financeiros. prensa têm divulgado a descoberta, por parte da polr-

Em constantes visitas ao interior baiano é possí- cia e do Ministério Público do Amapá, de um esque-
vel mensurar o dia-a-dia produtivo que a instituição ma organizado para despachar crianças brasileiras
desenvolve junto ao público-alvo e a comunidade de para o exterior. A ação buscaria aliciar menores em
modo geral, além do crédito capacitador do empreen- várias partes do Brasil e, usando de subterfúgios le-
dedor, do ponto de vista técnico ou de gestão, dando gais, obter autorização judicial para tirá-Ias do país.
oportunidade àqueles que querem produzir e perma- Essas denúncias não configuram matéria cir-
necendo como principal agente financeiro de investi- cunstancial, pois as suspeitas sobre o destino de boa
mentos no Nordeste. parte de nossas crianças desaparecidas há tempos

Sr. Presidente, Srs. Deputados, as conquistas causa inquietação. Tanto é verdade que mesmo as
falam por si: em dezembro de 1999, o volume de re- transferências de menores para o exterior por meio do
cursos aplicados na Bahia alcançou 3 bilhões de rea- instituto da adoção têm provocado desconfiança. A
is; em contratações globais, 575 milhões de reais, que própria justiça brasileira já manifestou sua preocupa-
representam mais de 23% de todas as contratações ção e, por iniciativa de algups promotores, vem reali-
da entidade em 1999. Na área rural o montante é de zando investigações sobrei diversos processos de
299,5 milhões de reais, ou 26% das contratações glo- adoção. Dias atrás, a justiça alemã acatou, ainda que
bais, com 38 mil 620 operações contratadas; incre- em decisão provisória, o pedido de anulação, feito
mento tecnológico do processo operacional, resultan- pela j!Jstiça nacional, da ad9ção de uma criança bra-
do em maior agilidade na concessão de crédito; dis- sileira formalizada em 1996.
seminação do programa de agentes de desenvolvi- Durante a CPI do Judiciário, do Senado Federal,
mento; capacitação dos agentes produtivos; e inser- foram levantadas suspeitas sobre processos de ado-
ção da variável ambiental nos negócios, além de ou- ção de crianças brasileiras por casais estrangeiros.j~

tras tantas ações. matéria não evoluiu, provavelmente em função do tér-
Quero destacara parceria do Banco do Nordeste mino dos trabalhos daquela comissão. Entretanto,

com o Estado da Bahia, que só com a Secretaria de mais de trezentas páginas de relatório foram gastas
Agricultura - SEAGRI assinou 27 protocolos em 1999: para revelar a existência de graves arbitrariedades
convênio do algodão, apicultura, cacau, café, citricultu- nas adoções internacionais ultimadas em Jundiaf,
ra, dendê, desenvolvimento sustentável, fumo, floricul- Estado de São Paulo.
tura, feira verde, fruticultura e outros tantos de igual im- Na análise, ainda que superficial, da Cprdo Ju-
portância para o desenvolvimento da agricultura no diciário, encontramos diversas irregularidades -nos
Estado da Bahia. Essa parceria resultou na aplicação processos de adoção: número excessivo de doações
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internacionais; destituição de pátrio poder sem pro- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
vas consistentes, fazendo-se uso das mesmas teste- notado que os Governos Federal, Estaduais e Munici-
munhas em processos diferentes; violação do princí- pais têm tentado aperfeiçoar e qualificar os servido-
pio da ampla 'defesa e àbuso de citações por edital; res públicos. Para tanto tornou-se imperiosa a contra-
inexistência de processo de destituição de pátrio po- tação de funcionários em determinados setores da
der; destituição de pátrio poder com sentença contrá- administração. Acredito que essas novas contrata-
ria às provas dos autos; processos de adoção inter- ções irão servir para que o atendimento ao cidadão
nacional com inobservância do prazo legal. seja cada vez mais eficaz e rápido, justificando assim

Esse material, ao fim dos trabalhos daquela co- os milhar~s de concursos públicos realizados em
missão, foi remetido ao Ministério Público de São Pa- todo o Pais.
ulo. Não se tem notrcia, até o momento, de desdobra- Nosso projeto, Sr. Presidente, tenta amenizar
mentos das investigações. uma situação já constatada: o grande número de de-

Outros casos semelhantes já foram notrcia nos s~mpr~g~dos em nos~o Pais. Enquanto o Gov~rno
meios de comunicação nacionais, sem que as devi- nao prlo~lzar_uma pol~tlca ~e emprego e renda, mllha-
das investigações revelassem muito sobre o assunto. r~s de_cldadaos contJnuarao enfrentando essa grave

O tema é muito preocupante e merece uma aná- sltuaça~. , .
Iise criteriosa. Várias questões precisam de resposta: Ex!ste~ milhares ~e vagas sendo,ofer~cl~as
de que formas e meios crianças brasileiras são retira- para o cldadao que quer Ingress,ar n~ S..?rvlÇO ~~bhco;
das do país? Existe tráfico de crianças? Em caso afir- n? entanto o valor,cob~ado nas In~cnço~s esta Impe-
mativo, qual o seu modo operante? As crianças são dlndo que esses cldadaos, que hOJe, e~tao de~empre-
levadas de seu país por meio de rapto, somente, ou gados, ~~ssam melhorarsuas condrçoes de VIda e de
vigora um esquema de adoções? Cual o destino des- sua famlha.
sas crianças? São mesmo encaminhadas para pais Tenho certeza de que com este projeto estarei
adotivos? Ou a suspeita de que o desaparecimento cooperando para a concretização de uma grande ba-
de men'ores e sua adoção em número elevado por ca- talha: ver o cidadão empossado no tão sonhado servi-
sais estrangeiros poderia ter relação com um eventu- ço público.
ai comércio internacional de órgãos é procedente? Muito obrigado.
São perguntas que não podem continuar sem respos- O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pronun-

ta. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Não pretendo, aqui, apresentar as respostas, e Deputados, quero expressar a minha solidariedade,

sim suscitá-Ias. Apenas alerto para uma questão po- carinho e profundo respeito aos servidores públicos
lêmica, ainda carente de um diagnóstico preciso e federais, em greve desde o dia 10 de maio, que hoje
confiável. Diante disso, estou propondo a criação de ocuparam a Esplanada dos Ministérios para exigir do
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a governo neoUberal do presidente Fernando Henrique
existência de tráfico'de crianças no Brasil. Tal provi- Cardoso um reajuste salarial de 63,78%, melhoria
dência tem evidente fundamento, pois ao legislativo é das condições de trabalho e abertura imediata de ne-
consagrada, na Constituição Federal, a tarefa de fis- gociações com a categoria.
càlizar, em concomitância com a de legislar. Solicito,
pois, aos colegas que se posicionem favoravelmente, senci~: :~~:~~~~ ~~b~~~~ç~:~~r~~:~~a:~~~ ::~
assinando o requerimento de 1nstalação dessa CPI. o governo não reconhece o papel estratégico dessa

Sr. Presidente, peço vênia a V. ex- para apresentar categoria, que está com os salários congelados há 5
dois projetos de lei: um, sobre a diwlgação dos órgãos anos. Isso significa, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
públicos de,defesa do consumidor; outro, sobre orienta- Deputados, sacrifícios diários para as famrlias desses
~ó sexual nas 51' e 6' séries do ensino fundamental. trabalhadores em todo o País.

Era o que tinha a dizer. Como se não bastasse todo esse desrespeito, o
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se- Governo Federal agora os ameaça com a possibilida-

gulnte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- de de corte de ponto, se não voltarem ao trabalho.
dos, venho mais uma vez a esta tribuna para comuni
car que apresentei projeto de lei dispensando do pa
gamento de taxa o cidadão desempregado, para a
inscrição em concurso público.
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I - construir uma sociedade livre, justa Os servidores públicos federais estão há seis
e solidária; anos sem aumento. Quase a metade parou, de um to-

11- garantir o desenvoMmento nacional; tal de 497.123. Paralisam suas atividades até que o
111 - erradicar a pobreza e a marginali~ Governo cumpra com sua obrigação e lhes dê o ~u-

zação e reduzir as desigualdades sociais e mento que merecem. O mesmo Governo que autoriza
regionais; o ~ur~ento das tarifas de luz e t~lef~ne nas empr~sa8

IV - promover o bem de todos, sem pnvatlza~as; que fornece ~lnhelro a empresas
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, ida- ex-estatais, como a Vale ?O RIo D~ce, s.omente para
de e quaisquer outras formas de discrimina- elas arrumarem as cadeiras da diretoria; que paga
ão. certinho sua dívida junto aos credores (um bando de

ç agiotas instalados em instituições financeiras de pre-
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tensa credibilidade), esse mesmo Governo não res-

esse presidente, que está a serviço do Fundo Mone- peita aqueles que movimentam o país: os servidores
tário Internacional (FMI), também não respeita a públicos.
Constituição de nosso país, porque está contribuin- Vale destacar, mais uma vez, a intransigência
do para agravar, ainda mais, os indicadores de po- do Governo em se negar a conversar com os servido-
breza e marginalização, por meio dessa política eco- res. O termo ainda é este: conversar. Ainda nem che-
nômica e social nefasta. gamos nesta fase. Portanto, ainda nem podemos falar

As desigualdades sociais chegaram a níveis in- em negociação. É tão grande o desprezo do governo
suportáveis. para com os servidores públicos que nem admite re-

O que a sociedade exige é respeito! Basta de cebê-Ios. Em outras palavras, o mesmo Governo que
privilégios aos banqueiros e aos 2,8% de latifundiári- recebe tão bem os ricos, os ruralistas, os banqueiros,
os que ocupam 65,7% da área total dos 3,1 milhões sequer admite sentar para conversar com os servido-
de imóveis rurais cadastrados pelo governo. Do outro res públicos federais.
lado, milhares de sem-terras lutam pela reforma agrá- Eles criaram o impasse. A princípio, o Ministro
ria, jál Malan concordou em conversar comigo e com o líder

Queremos justiça e respeito aos direitos essen- do PT, Deputado Aloizio Mercadante. Mas depois re-
ciais à cidadania do povo brasileiro; e, mais uma vez, cuou da decisão, alegando que as manifestações
exigimos a abertura imediata de negociações com os ocorridas em Brasília atrapalhariam o diálogo.
servidores públicos federais em greve. Tomamos outras atitudes. Com outros compa-

Era o que eu tinha a dizer. nheiros de partido e parlamentares de oposição, en-
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia caminhamos requerimento convocando o ministro da

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Fazenda, Pedro Malan, para explicar no plenário por
putados, neste exato momento os servidores públicos que a reposição salarial dos servidores públicos fede-
estão reunidos diante do Congresso Nacional. Cerca rais não entrou no Orçamento, Geral da União.
de 10 mil funcionários públicos estão aqui, à frente Sr. Presidente, Sras. e S.rs. Deputados, mesmo
desta Casa, em Brasrlia, exigindo respeito ao trabalho sem previsão de verbas no Orçamento para o aumen-
que exercem. É a voz rouca do povo dizendo não à to salarial, o Congresso pode resolver o problema
polCtica neoliberal do Governo Fernando Henrique aprovando uma suplementação orçamentária. Tudo
Cardoso. São aqueles que não admitem serem cha- depende de vontade política do Governo.
mados de neobobos por um presidente que adotou Os servidores públicos reivindicam um aumento
como práxis o sucateamento do serviço público e a de 63,68%, referente a cinco anos sem reposição.
entrega do patrimônio nacional às elites nacionais e Para o PT a proposta é justa, uma vez que a receita
internacionais. tributária do governo teve um crescimento real de

Ontem, o comando de greve dos servidores pú- 34%.
blicos entregou à Ordem dos Advogados do Brasil do- Quero destacar, em especial, a greve dos pro-
cumento onde expressa sua indignação com a situa- fessores e funcionários das universidades federais.
çAo. Hoje, depois de uma caminhada que ocupou Hoje, há 35 universidades paradas no Brasil, aí inclu-
toda a Esplanada dos Ministérios, estão realizando indo as cinco maiores do país. Ou seja, os grandes
vários atos polfticos em frente aos ministérios da Agri- centros de inteligência brasileiros estão parados. Lu-
cultura, Previdência Social, Saúde, Justiça, Fazenda, tam pelo reajuste dos salários, mas também, e princi-
Educação e Planejamento. palmente, em defesa da universidade pública: que-
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rem melhores condições de trabalho; defendem a O pacote prevê, ainda, a criação de uma linha
carreira docente e a carreira unificada dos técnicos de crédito para as pessoas físicas, voltada para o fi-
administrativos; querem mais vagas nos concursos nanciamento de viagens pelo interior do Brasil, como
vestibulares e a abertura imediata de concurso públi- forma de promoção eto turismo interno. Outra idéia é
co para os cargos de professor e técnico administrati- criar uma linha de financiamento junto ao Banco
vo; e mais recursos para as Instituições Federais de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Ensino Superior (IFES). Na Bahia, em particular, a (BNDES) para estimular as empresas do setor de tu-
paralisação da UFBA é total. Cerca de 2 mil professo- rismo, a exemplo do programa já implementado pelo
res, 16 mil estudantes e quase 2 mil funcionários pa- banco para financiar pequenos hotéis em pólos turís-
raram suas atividades. Amanhã (dia 25) haverá uma ticos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e
assembléia geral da educação federal na Bahia. Reú- que conta com recursos da ordem de R$500 milhões.
nem-se na Faculdade de Arquitetura da UFBA aque- Está sendo discutido também o estímulo a vôos
les que integram a UFBA e Cefet, que, juntas têm charter, inclusive com o financiamento para aquisi-
quase 25 mil alunos. De lá sairão todos em passeata ção de aeronaves usadas, visando democratizar o
até a Praça da Piedade, no centro de Salvador. O rei- acesso dos usuários ao turismo interno. O pacote pre-
tor da UFBA receberá uma pauta mínima de reivindi- vê ainda a criação de tarifas reduzidas nos vôos do-
cações, aí incluindo uma solução para o problema da mésticos para usuários com mais de 65 anos de ida-
segurança no campus. de, visando estimular o turismo na terceira idade,

" Neste momento tão difícil para o funcionários além da redução de inúmeras exig~ncias burocráticas
publicos, venho mais uma vez expressar minha indig- nos portos e aeroportos, para estImular novos paco-
nação com o governo federal, por não atender aos an- tes turísticos.
seios legítimos de uma categoria, e afirmar nossa dis- Também faz parte do projeto a criação de incen-
posição de lutar até o fim ao lado dos grevistas, para tivos a programas de capacitação profissional de tra-
que consigamos romper o dique da intransigência e balhadores que atuam nos municípios com potencial
firmar o que é de interesse dos servidores públicos te- turístico, de forma a melhorar a relação dos prestado-
derais. res de serviço com os usuários. Dessa forma, o Go-

Era o que tinha a dizer vemo espera incrementar o turismo doméstico, que
. movimenta no País cerca de 38 milhões de turistas

. O S~. JU~UINHA (Bloco/P~DB - GO. Pronun- por ano, gerando cerca de 5 milhões de empregos di-
cla o segUinte discurso.) - Sr. Preslde,nte, Sr~s. e S~s. retos e uma receita superior a US$13 bilhões.
Deputados, o Governo d~ve lançar a~e o pr~x~mo. m~s Consciente de seu imenso potencial turístico,
um n~vo pacote de medidas de eS!lmulo a Industfl~ Goiás também já vem discutindo políticas públicas de
do tuns~o e volta~a.s para a reduçao dos ,entrav?s a apoio e estímulo a.o turismo, para ampliar sua fatia de
expansao de~sa_atiVidade no País. Entre tais m~dldas receita nessa atividade. Além dos pólos tradicionais,
está a .reavahaçao do Progr~ma ~e Desenvolvlme~to como Caldas Novas, Três Ranchos, Pirenópolis e Ci-
do TUrismo (~AODETUA), InclUido no Pla~o PI~r/a- dade de Goiás, o Estado conta com imenso potencial
nual de.lnves~lmentos (PPA) e voltado.pa~a financiar a nas áreas de ecoturismo e turismo rural, especial-
mel~ofla da, Infra-estrutura nos mUnicípiOS com po- mente nos parques nacionais, como a Chapada dos
tenclal turístiCO. Veadeiros, ou em municípios serranos, como Alto Pa-

O programa, que previa investimentos da ordem raíso, no nordeste de Goiás.
de A$800 milhões na melhoria de aeroportos, portos O Governo e os empresários de Goiás apostam
e financiamento de projetos hoteleiros, vem sendo Ii- no turismo como atividade que pode oferecer melho-
mitado pela decisão da equipe econômica de impedir res perspectivas para a reativação econômica, age-
maior endividamento de Estados e Municípios. A ração de empregos, a melhoria do nível renda e o au-
idéia é buscar formas alternativas de viabilizar novos mento da receita do Estado nos próximos anos. E,
financiamentos, inclusive do Banco Interamericano além do turismo de lazer, é importante colocar na
de Desenvolvimento (BID), cujos recursos, no valor agenda dessas políticas públicas o turismo de negó-
de US$1 ,1 bilhão, já foram aprovados pela instituição. cios e de eventos, que pode crescer significativamen-

Com isso, o Governo pretende complementar te em estâncias termais, como Caldas Novas, ou em
os projetos de melhoria da infra-estrutura turística em cidades históricas, como Goiás e Pirenópolis.
diversos municípios, nos quais já foram investidos Felizmente, Goiás já despertou para a importân-
mais de US$670 milhões. cia do turismo no incremento de sua economia.
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Empresários do setor, com o apoio do Govemo Mar- ritarismo vir a romper com o Estado de direito, de-
coni Perillo, da Agência Goiana de Turismo monstrando que, para este Governo, a questão social
(AGETUR) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e é, de fato, um caso de polícia.
Pequena Empresa (SEBRAE), tentam incluir o Esta- O Senador Antonio Carlos Magalhães prega
do no Prodetur, o que permitirá a melhoria da in- abertamente o golpe, pois sabe que já não há mais
fra-estrutura nos principais pólos turísticos de Goiás. nada a ser feito por este Governo a não ser mostrar

Para tentar superar esses desafios, o Sebrae e suas verdadeiras garras, a de um governo ilegítimo,
a Agetur criaram um grupo de trabalho para levantar que conquistou a eleição e a reeleição de forma frau-
os problemas e propor soluções para a expansão e o dulenta, imoral e inconstitucional. Quando o PDT pre-
melhor aproveitamento do potencial turístico goiano. gou a renúncia do Presidente Cardoso, estava pro-
Entre os pontos negativos apontados estão as defici- pondo um amplo pacto nacional para impedir o golpe.
entes infra-estruturas rodoviária, ferroviária e aero- Agora, quando estamos a um passo da falência, de
portuária, a falta de qualificação profissional do pes- uma moratória unilateral e trágica, não é de estranhar
soai que atua no setor, o elevado custo das passa- que apareçam os arautos do golpe.
gens aéreas, a ausência de uma política creditícia Na minha opinião, um ovo na cara de um minis-
para estimular o setor e uma deficiente campanha de tro e uma paulada na cabeça de um governador reve-
divulgaçij.o do potencial turístico do Estado, além da Iam apenas duas coisas: a revolta popular diante da
degradação ambiental, que desestimula o visitante. farsa institucional, da mentira como método de gover-

Entre os pontos positivos estão os diversos pó- no, e a incompetência da segurança pessoal dessas
los turísticos conhecidos até internacionalmente, autoridades. Incidentes como esses nada significari-
como Caldas Novas e a Pousada, além de parques am se o Governo não tivesse perdido o rumo e o Pre-
nacionais e municípios como Alto Paraíso, que explo- sidente da República não se revelasse uma figura pe-
ra o turismo esotérico. Mas não é só isso. Goiás conta, rigosamente perturbada diante do fracasso total de
ainda, com um imenso potencial turístico, como Três seu Governo.
Ranchos e as praias do Rio Araguaia; e, em relação à Não se poderia esperar dos brasileiros outra co-
gastronomia e ao folclore, como as cavalhadas de Pi- isa que não a revolta por verem sua Pátria tomada por
renópolis, a festa sacra da Cidade de Goiás e a roma- vendilhões, entreguistas, a serviço de especuladores.
ria de Trindade. Essa gente perdeu completamente a razão quando

Tudo isso seria muito melhor aproveitado com se colocou do lado dos agiotas internacionais e con-
uma política mais ousada para o setor, com a meIho- tra a produção nacional. Essa gente, que ironiza
ria da infra-estrutura dos municípios com potencial tu- quem fala em desenvolvimento, sabe que terá seu fu-
rístico, de forma a oferecer melhores condições de turo garantido em diretorias de bancos ou organismos
acolhimento aos visitantes. internacionais, enquanto o Brasil foi condenado a ser

Acredito que, com essas iniciativas, será possí- um país ainda mais dependente, mais pobre e mais
vel viabilizar a atividade turística como valioso instru- injusto.
mento de fortalecimento da economia, geração de No meu entender, s6 quando um governador e
emprego e renda, combate às desigualdades regio- um ministro são atacados em público, e o próprio Pre-
nais e melhoria das condições de vida dos brasileiros. sidente da República já não ~ode mais andar pelo seu

Muito obrigado. país, é que o Planalto desperta para a questão da se-
O SR. EURrPEDES MIRANDA (pOr - RO. Pro- gurança. O que o sr. Fernando Henrique tem a dizer

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e para as milhares de famílias pobres que viram seus fi-
Srs. Deputados, se as manifestações de rua em todo lhos fuzilados pelo simples fato de serem pobres e vi-
oBrasil são de natureza política e não refletem uma verem na periferia? O que tem a dizer o Presidente da
inquietação social, segundo o presidente Fernando Republica a mais de oito milhões de jovens brasileiros
Henrique Cardoso, então estaríamos diante de uma que vivem nas cidades sem escola e sem emprego?
verdadeira rebelião popular. E, para que o Governo O que ele tem para dizeraos 12 milhões de brasileiros
seja protegido da "incompreensãoD dos brasileiros, que perderam seus empregos de carteira assinada?
então vamos colocar as Forças Armadas na rua, su- A única resposta que tem para isso é pensar em re-
gere o Presidente do Senado, Antonio Carlos Maga- pressão policial.
Ihães. Era o que tinha a dizer.

rais manifestações revelam a total ausência de O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pronun-
autoridade no País e um risco muito grande de o auto- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, venho a esta tribuna desta vez para tra- afirmava ser a anica expressão. Com o passar dos
zer nossa solidariedade a uma religião que, infeliz- anos, com o estudo mais profundo do próprio cristia-
mente, muitos confundem como seita, e os seus se- nlsmo veio a conclusão de que se tratava de uma reli-
guidores têm se mostrado muito tristes com esse en- gião, pois a crença na existência de uma força ou for-
quadramento. Trata-se da Igreja Adventista do Séti- ças sobrenaturais, a manifestação de tal crença por
mo Dia, uma religião que existe há muitos anos e, no meio de doutrina, significava a formação de uma reli-
Brasil, está solidificada com seu princípio de guardar glão.
os sábados e acreditar na mortalidade da alma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue as dou-

Como toda religião, a Igreja Adventista do Séti- trinas que começam com a criação do universo e cul.
mo Dia é aberta a qualquer seguidor que veja nos mina com a segunda vinda de Cristo.
seus princípios o melhor ~minho. . O meu respeito e admiração, portanto, aos ad-
. Ora, se ela .é.abe~a n~? pod? serum~ seita. Se- ventistas, que como qualquer outra religião cultuam a
It~, segundo ~ ~Iclonárlo é doutrina ou sistema que liberdade e a fé em suas doutrinas, bem como ores-
diverge da oplnlao ge~l; trata-se de uma comunidade peito às leis.
fechada, de cunho radicai". . .

Os adventistas, pelo que conheço, não são radi- Era o que tinha a dizer.
cais, não se trata de uma comunidade fechada e as O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
divergências que por acaso acontecem também exis- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tem em outros segmentos religiosos. Deputados, o Governo anunciou na última quin-

Tenho um carinho especial pelo homem religio- ta-feira um corte de R$7,462 bilhões no Orçamento
so, por aquele que acredita num deus e procura ali- Geral da União deste ano.
mentar sua fé através de suas orações nas congrega- Essa redução de mais de R$7 bilhees no
ções existentes. Orçamento da União significará uma redução de

Os ramos das igrejas evangélicas contam com 17,36% nos investimentos que o Governo realizaria
diversas linhas de pensamento, sem, no entanto, se este ano.
afastarem ~o ponto comum a todas, que é a procura_ Dentre os Ministérios que sofreram os maiores
do Deus onipotente. cortes em sua previsão orçamentária, se destacam

A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue esse os Ministérios da Integração Nacional, da Agricultura
do~ma, sendo, p~rtanto~ uma religião de cunho evan- e do Abastecimento, dos Transportes, da Educação,
gélrc?, apenas dlferencl~ndQ de outras p~la guarda da Justiça, do Meio Ambiente e a Secretaria Especial
do sabado e pela mortalidade da alma. Aliás, esses de Desenvolvimento Urbano.
p~ntos de diferença tê~ causado algumas .divergên- Apesar de o Governo Insistir em dizer que 01
clas por part.e de mUitos Ir~eres evang.éhcos. Nlo g86t~sda área social seriam preservados, os Mlnlsté-
qu~ro contrariar o ponto de vista desses lideres. Res- rios Qa Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego
P!lto a todos. N~ entanto, defe.ndo ~penas essa posl.. '8 da Previdência e Assistência Social não foram pau-
ça? ~os adventls~a~ em respeito à liberdade ~o culto aClo! dos cortes realizados. demonstrando -mais
;~~1~11~:0 e ao espfnto fraterno que sempre eXiste In- ~ma vez que este Governo não honra a palavra' em-

. .'... penhldl, como ocorreu na votação da medida provi-
T~nho mUitos amIgos que frequent~m a Igreja ,6rl. do lalárlo mrnlmo. .

Adventlsta e todos defendem essa doutrina basean-
do-se inclusive na Bíblia Sagrada, que reserva algune E••es cortes ~ Orçamento da União dlo mall
capftulos a respeito da crença. uma vez a percepçao do ~trelamento e da subeer-

Desejo dar ênfase a minha posição em achar vllnela do Governo brasileiro aos compromissos ae-
que os adventistas não participam de uma seita, e sim lumldos com o FMI.
de uma religião. É lastimável, colegas Parlamentares, mas Iste

Na história da humanidade encontramos o Governo prefere deixar de cumprir a palavra empe·
apóstolo Paulo, acusado de sero principal agitadorda nhada com a sociedade brasileira a deixar de cumprir
seita dos nazarenos; e até mesmo o cristianismo tam- os comproml880s com o FMI.
bém já foi chamado de seita. Acontece que Paulo era . Infelizmente, na viela da equipe econtlmlca, •
sincero e havia-se convertido ao cristianismo. O crlstl- prefer(vel pagar os JUrol escorohant.. da dMda eXier-
anismo que parecia novidade era tão-somente uma na brasileira a garantir mais recursos para In"'ltlrnen-
palavra autêntica daquilo que o judafsmo de entAo tos nas áreas da saúde e da educaçlo do nosso povo.
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As filas intermináveis que os cidadãos brasilei- são diretamente afetados pela devastação. O Estado
ros têm de enfrentar para serem atendidos nos hospi- tem que se empenhar em retardar essa devastação
tais públicos de todo o País, assim como os mais de inercial, não admitindo nenhuma concessão legal em
20 milhões de brasileiros analfabetos, não são argu- benefício dessa agropecuária atrasada que insiste
mentos suficientes para o Governo evitar o corte de em reproduzir, no terceiro milênio, as estruturas eco-
recursos na área social. nôrnicas herdadas do período colonial, tendo o escra-

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o vo substituído pelo subempregado, e lucrando sem
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. nenhum investimento em pesquisa, sem nenhum be-
Deputados, o País inteiro, que é proprietário da Ama- nefício para a sociedade.
zônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, e o mundo, que . Não é desse tipo de capitalismo boçal que preci-
é beneficiário indireto dessa nossa riqueza, repudiam samos, senhoras e senhores. Queremos a agricultura
a alteração do Código Florestal. familiar, ou a agricultura capitalizada, tecnologica-

Essa alteração transforma o instrumento de de- mente competitiva. Não esses que queimam a flores-
fesa de nosso diferencial econômico em lei de incenti- ta p~,ra plantar cap'im e abandoná-Ia após meia déca-
vo à agropecuária predatória e tacanha. A atividade da, Ja transformada em deserto.
privilegiada pelo novo Código Florestal esgota rapida- Essa postu'ra é um retrocesso às idéias e méto-
mente a riqueza acumulada durante séculos pela na- dos usados no/início de nossa colonização. Naquela
tureza. época a huma,ríidade era ignorante e tratava a nature-

E, por favor, não nos venham dizer que a devas- za como inimiga. Foi assim que a riquíssima Mata
tação da selva é de interesse econômico, pois o índi- Atlântica foi praticamente extinta nos Estados nordes-
ee de desenvolvimento humano dos Estados que pre- tinos.
servaram suas florestas, como o Acre e o Amazonas, O, monstro aprovado isenta os proprietários da
é maior do que o de Estados que a devastaram, como recomposição da vegetação em beiras de rio e encos-
Pará, Mato Grosso e Tocantins. O beneffcio da devas- tas e restringe o conceito de reserva legal apenas às
tação atende apenas aos latifundiários, e a curto pra- matas e florestas, excluindo todas as outras formas
zo, como a história do Nordeste demonstrou nestes de vegetação nativa.
quinhentos últimos anos. No total, são mais de quinze alterações grotes-

A ameaça não é apenas à Amazônia, mas tam- cas I"!O atual Código Florestal, que seria transforma-
bém à Mata Atlântica, cuja morte está sacramentada do, como já foi dito, numa lei de incentivo à agrope-
em três dispositivos. O primeiro elimina qualquer efi- cuária irresponsável, praticada pela parcela mais re-
cácia dos decretos e resoluções do Conselho Nacio- tr6grada dos latifundiários, aqueles que praticam a
nal do Meio Ambiente. O segundo ,elimina a obrigação queimada, não adicionam valor a seus produtos e
de reserva legal das propriedades abaixo de 25 hec- desconhecem completamente a importância dos re-
tares, ou seja, mais da metade dos imóveis onde exis- cursos naturais para a continuidade de suas ativida-
te a Mata Atlântica. O terceiro autoriza o desmata- des.
menta de áreas em estado inicial ou médio de rege- Micheletto e seus companheiros, senhoras e se-

• I

neração. Vemos, portanto, que este Parlamento pariu nhores, desconhecem completamente o sentido da
u'11 monstro, um monstro de tal proporções que até o expressão "desenvolvimento sustentável"; pertencem
Presidente da República foi obrigado a ver, antes que a oU,tra época, e suas teses são inadmissíveis até
o mundp o forçasse a virar o pescoço em direção ao mesmo para a centro-direita esclarecida, como Fer-
estragp que seus supostos aliados estão fazendo ao nando Henrique Cardoso. Nenhum economista em sã
plan-ét~ e à economia brasileira. consciência pode apresentar argumentos plausíveis

Assim como aconteceu no Nordeste, os mora- em defesa das vantagens econômicas da substitui-
dores das áreas pouco povoadas do Brasil serão víti- ção da biodiversidade brasileira por latifúndios que
mas do êxodo rural, e cederão suas pequenas propri- produzem mercadorias de baixíssimo valor agregado.
edades para o gado e a soja, fenômeno que ocorre Sr. Presidente, peço a V. Ex! que autorize a di-
ém todas as fronteiras agrícolas do País. A espécie de vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
agropecuária que o Sr. Micheletto representa gera do Brasil e no Jornal da Câmara.
pouquíssimos empregos e altos encargos sociais, a Era o que tinha a dizer.
serem pagos pelo resto da sociedade. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se-

Cada vez que se abre uma estrada na Amazô- guinta discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
nia, pelo menos 50 quilômetros a partir de cada lado mentares, ocupamos a tribuna para registrar a pre-



Mais uma vez entidades sindicais dão mostras
de solidariedade. As confederações filiadas à Coor
denação Confederativa dos Trabalhadores - CCT, es
pecificamente a Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria - CNTI, ofereceram o alojamen
to para os aposentados e pensionistas.

Os aposentados e pensionistas vão invadir Bra
sília - numa boa!

De acordo com boletim do MPAS/INSS, de Ja
neiro de 2000, o total de aposentados e pensionistas
é de 18.862.833, dos quais 436.339 ganham menos
que o mínimo - 2,31 %; 12.041.962 ganham salário
mínimo - 63,84%; 2.031.553 ganham entre um e dois
mínimos - 10,77%; 2.657.968 ganham entre dois e
cinco mínimos - 14,10%; 1.665.158 ganham entre
cinco e dez mínimos - 8,82%; 29.903 ganham acima
de dez mínimos - 0,16%.

São cerca de 12 milhões e 500 mil brasileiros
qualificados como cidadãos de segunda categoria,
pois o Governo conseguiu aprovar o salário mínimo
de 151 reais para aposentados e pensionistas, e
aprovaram o piso estadualizado. Outros 6 milhões e
300 mil brasileiros trabalham e contribuíram durante
três ou quatro décadas e pensaram conquistar no fi
nal de suas vidas o direito a uma aposentadoria de
cente e estão, a cada ano, vendo minguar seus ma
gros proventos, submetidos à política salarial mais
perversa de todos os tempos, sofrendo perdas que já
chegaram a ser reconhecidas pelo ex-Ministro Dr.
Adib Jatene, quando presidia o Conselho Nacional de
Seguridade Social - CNSS.

Sr. Presidente, no dia de hoje e amanhã milha
res de servidores públicos, de aposentados e pensio
nistas estarão gritando juntos. O Governo não poderá
fingir que não escutou.

Anuncio que amanhã será o Dia dos Aposelilta
dos. Estarão, aqui, também, algumas centenas de
aposentados, exigindo 33,7% de reajuste.

Era o que tínhamos a registrar.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ.-Pro~

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo apresentar minhas saudações
de mais profundo respeito ao transcurso do dia 24 de
maio, data reservada no calendário catciÍlico à celebra
ção de Nossa Senhora Auxiliadora, e ao mesmo passo
estender essa homenagem ao Centro Educacional
Nossa Senhora Auxiliadora (CENSA), unidade da ini
ciativa privada, considerada referência de excelência

Pelos cabelos brancos, pelas rugas de
nossos rostos, por no~as pernas trôpegas,
pela invasão pacífica,' pela -justiça Ousta),
que essa Assembléia de Avaliação possa
compilar positivos resultados para nossa se
gunda classe, como' hoje somos chamados,
que possa trazer o reconhecimento como
pessoas valiosas que tanto lutaram para
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sença de 10 mil servidores públicos em ato público e conquistar seu espaço e contribuir para a
manifestações que estão sendo realizadas desde o grandeza deste País chamado Brasil.
inicio da manhã de hoje.

A greve dos servidores está cada dia mais forte
e unificada, eespera-se que o ponto alto seja um mar
co da luta dos trabalhadores do serviço público, des
respeitados pelo Governo que chegou para retirar di
reitos e garantias dos cidadãos brasileiros.

Em 27 de abril foi publicada a Portaria nº 77, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
que determina a imediata suspensão do pagamento
das decisões judiciais referentes aos planos econô
micos. Em 10 de maio, com a greve deflagrada, essa
portaria foi suspensa pela de n2 93. Mas alerto o co
mando de greve dos servidores: a portaria foi apenas
suspensa, não revogada.

Outro anúncio do Governo FHC que os servido
res desmentem é o aumento dado ao piso, de 353
para 392 reais, e explicam: os servidores que recebi
am 136 reais mais 160% de gratificação, passaram a
receber 151 reais mais gratificação, isto porque ne
nhum salário pode ser inferior ao salário mínimo.

Sr. Presidente, Brasília receberá também, neste
dia 24 de maio, cerca de trezentos aposentados e
pensionistas que participarão das manifestações dos
servidores. Esses aposentados e pensionistas esta
rão em intensa programação no dia 25, nesta quin
ta-feira. A Cobap está organizando essa agenda. O
ponto de partida é a Campanha Salarial dos Aposen
tados e Pensionistas. E exigem reajuste de 33,47%
para início da reposição de suas perdas, registradas a
partir de maio de 1989. Essas perdas foram calcula
das em torno de 65% no ano de 1996, quando o extin
to Conselho Nacional de Seguridade Social, sob a
Presidência do ex-Ministro Dr. Adib Jatene, divulgou a
Resolução nº 60. O movimento dos aposentados não
será pequeno. Eles são 19 milhões e estão espalha
dos em todos os recantos do País.

Assim como milhões de aposentados e pensio
nistas que não,terão condições para estar em Brasí
lia, os de Santarém, cidade localizada no extremo
norte, estão atentos e mandam a seguinte mensa-

l

gem:
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em ensino, localizada na cidade de Campos dos Goy- formática, computação gráfica, ciências biológicas, tr-
tacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro. sica e química, bibliotecas informatizadas, teatro com

A história de êxito do Censa teve início em 18 de seiscentos lugares e um amplo e moderno complexo
fevereiro de 1925 quando chegam à cidade de Cam- esportivo, com piscinas aquecidas, quadras e ginásio
pos sete irmãs salesianas, filhas de Maria Auxiliado- coberto.
ra, a pedido do Monsenhor Henrique Mourão, admi- É desejo meu, Sr. Presidente. que se registre
nistrador apostólico da Diocese de Campos, em cum- nos Anais desta Câmara Federal minhas palavras
primento a uma intensa cobrança e anseio da socie· ainda de elogio ao modo como o Centro Educacional
dade local, em torno da criação de um colégio para N. S. Auxiliadora é dirigido pela determinada Irmã So-
meninas e moças. raya Chaloub e por toda sua equipe de colaboradores

Para dar seguimento ao projeto, foi adquirida diretos, responsáveis pelo êxito da instituição, em to-
uma chácara de 24 mil metros quadrados, situada em dos os níveis. Cabe o registro ainda do distinto papel
área central de Campos, onde deram prosseguimen· prestado pelo Censa em diferentes projetos de cunho
to às obras do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, social e comunitário, da solidariedade e respeito ao
inaugurado, ao final de muito esforço e dedicação dos próximo, ao ser humano.
envolvidos na empreitada, no dia 2 de março de 1925, Ao Centro Educacional N. S. Auxiliadora e à
com oferta de Curso Primário, em regime de internato Irmã Soraya Chaloub deixo registrado no plenário
e externato, com aulas particulares de piano, pintura, deste nobre pàrlamento a minha mais singela home-
bordado e confecção de flores. nagem, erri forma de reconhecimento, pelos valoro-

O colégio obteve, em 13 de maio de 1934, a au- sos serviços prestados ao ensino a milhares de crian·
torização, por parte do Governo Federal, para funcio- ças e jovens, apostando na construção do cidadão
namento de Curso Ginasial. passando a se chamar participativo, crítico e ciente de suas obrigações e di- ,
Ginásio N. S. Auxiliadora. Foi o primeiro colégio do reltos, dotando-os dos instrumentos capazes de la-
Brasil a instaurar curso noturno gratuito, em 1937. Em vá-los a uma Interferência positiva na construção da
1940. o colégio tem o seu Curso Normal equiparado à história.
Escola de Professores do Instituto de Educação do Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Rio de Janeiro e em 10 de fevereiro de 1971 a escola Srs. Deputados.
primária e a pré·primária são anexadas ao Ginásio e O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun-
Escola Normal N. S. Auxiliadora. No ano seguinte, é cia o seguinte discurso.) .:.. Sr. Presidente, Sras. e Srs.
autorizada a mudança de sua estrutura, transforman- Deputados, o motivo que me trás a esta tribuna hoje
do o Colégio em Centro Educacional N. S. Auxiliado· é, a meu ver, de total relevância e, portanto, merece a
ra, para atuação como estabelecimento de ensino apreciação dos nobres Deputados. Há muito se afir- .
pré-escolar e de 1!! e 22 graus. ma a necessidade de a sociedade participar efetiva-

Faço absoluta questão de tornar registrado que mente dos esforços à procura de soluções inteligen-
o mesmo zelo, denodo e atenção com a manutenção tes e eficazes para amenizar as dificuldades sociais
de uma proposta pedagógica séria e profundamente encontradas pelos cidadãos deste nosso País.
afeta ao universo da transformação do saber se m..an- . Defendemos a tese de que a párticipação da co-
tém nos dias de hoje pelo Centro Educacional N. S. munidade é indispensável para melhorar os ínclices
Auxiliadora. de ed~cação, saúde, habitação, segurança e concor-

O Centro Educacional N. S. Auxiliadora atende a rer de forma efetiva para a redução da violênciá, den-
alunos, com idades de um ano e meio, no tre outros problemas.
pré-maternal, até jovens do terceiro ano do Ensino Nos últimos t~mpos, temos verificado que essa
Médio, com curso de pré-vestibular. O Censa é tido idéia está sendo disseminada no âmbito das grandes
como modelo no Curso de Magistério, sendo respon- empresas, as quais têm demonstrado uma preocupa·
sável, até a presente data, pela colocação de 2.262 ção com a real situação do País. Um bom exemplo a
professoras e professores no mercado de trabalho. ser citado é o das empresas do Sudeste, que no total

Com rafzes em suas tradições históricas, mas chegam a 445 mil,e'48%delas realizam ações junto à
com olhos postos no futuro, o Censa encara o desafio comunidade, principalmente por intermédio das
de avançar em sua caminhada, na estrada da'educa- Organizações Não-Governamentais (ONG), que tan-
Ção, apostando em seus princípios, adequando-se to respeito.
aos novos tempos, com ensino de invejável estrutura, De fato, percebemos a enorme capacidade que
com provedor de acesso à Internet, laboratórios de in- essas empresas têm de aproximar e sensibilizar o pú-
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blico que atendem, dentro dos diversos grupos comu- processo de desenvolvimento de nossa Nação, mas
nitários, a respeito das possíveis ações a serem reali- isso não pode acontecer sem que o seu principal pro-
zadas em favor do bem comum. No entanto, não po- vedor, o Estado, dê sua valiosa e obrigatória colabo-
demos passar as responsabilidades do Estado para ração.
as mãos desses generosos empresários e represen- Devemos manifestar nosso engajamento nessa
tantes das ONG, sem que antes estabeleçamos pro- nobre causa, que além de amenizar a pobreza e a mi-
gramas de apoio às atividades criadas e desenvolvi- séria de nosso povo, ainda poderá promover a melho-
das pelos mesmos. O número de empresas que man- ria na qualidade de vida, a expansão de nossa cultura
têm esses programas junto à sociedade ainda é muito e ainda a preservação do meio ambiente. Portanto,
reduzido. Milhares de instituições não dispõem de vejo motivos de sobra para que nós, homens públicos,
uma estrutura específica, além de não terem orienta- nos tornemos aliados nesse grande empreendimen-
ção técnica para desenvolver programas similares. to: o terceiro setor.

Nos últimos cinco anos, esse "terceiro setor" Conto com a colaboração dos digníssimos De-
tem crescido muito, à custa da boa vontade de empre- putados para essa empreitada a favor de nossas
sários conscientes de seu papel dentro da estrutura Organizações Não-Governamentais, que tanto traba-
social. Há, sem dúvida, uma percepção mais nítida Iham pelos necessitados deste País, e agradeço a
das desigualdades na distribuição da renda, além do atenção de todos.
c~oqu~ e espanto provocados pelos altos índices de O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronun-
violênCia das áreas urbanas. " . . cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

É nosso dever, homens publlcos, criar meIos Srs. Deputados, inicialmente quero registrar a pre-
que facilitem a proliferação dessas entidades, pois sença de caravanas de trabalhadores do setor públi-
têm sido elas - em meio 'ao caos e ao sofrimento vivi- co do Piauí e tantos Estados do Brasil hoje em Bra-
do por milhares de cidadãos,' ~ruto da má admini~tra- 8í1ia, para negociarem reajuste dos seus salários,
ção de anos - as responsáveis pelo alento de crlan- congelados desde 1994. Eles contam com o nosso
ças, idosos, deficientes e tantos outros jogados à sor- apoio. Estamos na luta do povo brasileiro, que não
te, distantes de quaisquer perspectivas de melhora de suporta mais esta situação.
vida. Na última semana fiz uma visita à zona rural de

Cabe lembrar que atitudes como as desses ad- Teresina, Piauí, especialmente na área que liga essa
ministradores podem ser uma das poucas maneiras Capital aos povoados de Nazária, Cerâmica CiI, Co-
de tirar o Brasil da condição de um dos países com munidade Caieiras e Crispim. Ali, conversando em re-
menor índice de desenvolvime,nto humano. E já que união com representantes de entidades, associa-
podemos patrocinarbancos e instituições financeiras, ções, sindicatos rurais e associação de produtores,
sem obtermos lucro nenhum como retorno, afirmo encontramos um problema que depende de uma so-
que o mesmo não acontecerá quando apoiarmos lução do Governo Federal. É que essa região margeia
esse novo setor da economia no País. Os louros, o Rio Parnaíba e todas as suas áreas estão cercadas.
mesmo que reduzidos, já podem ser enxergados des· Ou seja, as populações que moram de um lado con-
de agora, m~smo quando a porção agente é ainda trário à margem do Rio Parnaíba, no Piauí, não têm
muito fracionada. acesso à água desse rio - o maior do Estado - nem

Incentivos para esse setor se fazem tão urgen- mesmo para beberem ou para as mulheres lavarem
tes, que eu sugeriria a criação de um projeto que re- roupa.
gularizasse e coordenasse as atividades desenvolvi- De maneira que, juntamente com o Vereador
das por essas instituições. O Estado deveria compro- João de Deus e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
meter-se a ampará-Ias no sentido de garantir-lhes o do Piauí, através das suas lideranças, e ainda com"'O
direito à capacitação técnica, à diminuição dos tribu- apoio da Fundação Rio Parnaíba - FURPA, ingressa-
tos cobrados, afinal es~ão desempenhando papel pri- mos com uma representação para desbloquear o
mordialmente também do E~taçtq~l Nada mais justo acesso ao Rio Parnaíba.
que lhes dar a oportunidadede ,incr~mentare melho- E esperamos do Serviço de Patrimônio da
rar o.que for possível para aten.deF à demanda da ca- União, da Procuradoria da União, e até mesmo da

, mada social por que venha a r~,~ponsabilizar-se. Justiça Federal que sejam garantidas vias de acesso
Dessa maneira, estaremos formando um' con- e que seja dado um prazo para que os proprietários

junto,·,não estaremos mais trabalhando em separado, dessas áreas possam permitir o acesso a esse con-
pois, importante é sim que a sociedade ;participe do junto da população que não pode, como brasileiros,



Perdeu-se um tempo imenso, que se refletiu em
nossas condições educacionais, sociais, de seguran
ça, em suma, onde quer que o braço oficial necessi
tasse estar presente. Nosso povo sofreu muito. Mas,
agora, novas esperanças emergem, e com o Governo
José Ignácio certamente recuperaremos o tempo per
dido.

Estão de parabéns o nosso Governador e sua
equipe, que tão bem planejaram e executaram a reen
trada do Espírito Santo no contexto oficial do Brasil
eu diria até em alto estilo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o imortal
José Américo de Almeida, ao voltar à Paraíba, quan
do decretado o Estado Novo, afirmou - está aí para a
posteridade - que voltar é uma forma de renascer e
ninguém se perde na volta.

Volto a esta Casa para retomar os meus cami
nhos, a minha luta em defesa do País e em particular
do Estado da Paraíba.
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como piauienses, estar privado do direito de usufruir, apresentado em vários estados, mas não de
como os demais, dessa fonte natural de abasteci- uma maneira como essa; isso transformou
mento de água: o Rio Pamaíba. Esse é um exemplo Vitória na capital do Brasil.
importante para que o próprio Serviço de Patrimônio Obrigado, Welson!
da União possa estar fazendo um levantamento geral Nosso Estado, durantevários Governos Estadu-
das margens de rios no nosSo Estado e no nosso ais, por questões políticas menores postou-se contrá-

País. rio às iniciativas e programas do Governo Federal e
Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso trouxe para todos nós, capixabas, tremendos

queremos parabenizar o conjunto ,dos trabalhadores prejuízos e uma distância muito grande do Palácio do
rurais, os pequenos proprietários, do campo e fazer Planalto. A bancada federal de Deputados e Senado-
um apelo ao bom senso até mesmo dos outros traba- res, compreendendo tal situação, sempre procuro~
Ihadores, muitos também pequenos produtores, no amainar as disparidades e os exageros dos Executl-
sentido de negociarmos a viabilização de forma de vos capixabas, mas claro que, apesar dos esforços,
acesso ao rio, para se garantir ~ue tenhamos corre- reconhecidos pelos capixabas, ficou bastante limita-
dores que permitam a democratização da água do da em sua ação.

Rio Parnaíba para todos os piauienses. Ficamos durante muitos anos fora do eixo princi-
É uma luta que com certeza conta com o nosso pai de desenvolvimento sob propostas federais, prati-

apoio e esperamos urgentes providências por parte camente abandonados dos principais corredores ofi-
do Governo Federal. ciais brasileiros de recursos e investimentos. No Espí-

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronun- rito Santo a iniciativa privada tem ido muito bem, e te-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. mos alcançado índices de crescimento econômico
Deputados, ocorreu um fato extremamente inusitado acima da média brasileira, por esse motivo. Mas
em nosso Estado no último dia 19 de maio, por quando dependia dos Governos Federal e Estadual,
ocasião do segundo dia de abertura da Feira da SoU- tudo ia aquém do que nosso povo poderia almejar.
dariedade, magnífica versão moderna da tradicional Aí a importância do acontecimento ora anuncia-
Feira dos Municípios do Espírito Santo. Nosso Estado do desta tribuna, e a grande responsabilidade do Go-
foi visitado num só dia por onze Ministros e Secretári- vernador José Ignácio - voltarmos ao bom convívio
os 'Executivos de Ministérios do Governo Fernando com as autoridades federais e no que tange ao oficial
Henrique Cardoso. sermos competitivos com outros Estados da Federa-

Foi uma demonstração inequívoca de prestígio ção.
do GovernadorJosé Ignácio Ferreira junto aos órgãos
de decisão em Brasília e com o nosso Presidente.
Fico feliz com tal evento, um seminário sobre "Os Ca
minhos do Desenvolvimento Capixaba" que, no fun
do, revestiu-se de uma apresentação ampla das vári
as facetas do Avança Brasil, em âmbitos nacional e
estaqual, que mostrou todas as suas repercussões
atuaiS e potenciais na economia e na sociedade capi-

I

xab~s.

Foi gratificante assistirmos aos Ministros ou re
presentantes de seus Ministérios discorrerem sobre as
perspectivas e realizações de suas Pastas, e o enfo
que principal centrar-se no Espírito Santo. Um outro
aspecto muito marcante da visita dos Ministros foi lem
brado pelo Presidente da Associação Brasileira dos
~unicípios, o principal parceiro do Estado no. evento,
mosso colega de Câmara dos Deputados e amigo Wel
~on Gasparini - fazendo um trabalho marcante e notá
vel na direção daquele órgão -, que afirmou:

Eu nunca vi tantos ministros num só
local no mesmo dia. O Avança Brasil foi



O País passou pelas crises mexicana e asiática
ileso, graças também à ação eficaz do Congresso Na
cional.

Sr. Presidente, os nossos problemas são de
nossa responsabilidade, e não devemos permitir que
estranhos nos ataquem, ainda mais quando as críti
cas são injustas. O Congresso Nacional exige respei
to. Não aceito, como um de seus membros, que ele
seja atacado e desrespeitado. Contudo, a melhor res
posta que poderemos dar ao Sr. William é continuar
mos agindo como até aqui estamos fazendo.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no Jornal da Câmara
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino CavalcanW 
Esta Presidência está solidária com V. Ex!! e autor,iza
a publicação de seu pronunciamento:

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Prom(ncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, definitivamente os critérios políticos são de
terminantes na distribuição da verba do Orçamento
da União entre os Estados. Apesar de ser responsá
vel por 23% da produção nacional de grãos e recolher

o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a classe polrtica brasileira continua sendo
desrespeitada. O Congresso Nacional, que em abril
foi chamado pelo Sr. StanJey Fischer, do FMI, ide po
pulista, agora volta a ser atacado. Desta feita, pelo Sr.
William McDonough, Presidente do Federal R~serve
Bank - FED, de Nova York.

O Sr. William McDonough criticou os políticos
brasileiros na conferência sobre a América Latina
promovida pelo mais importante Centro de Estudos
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Chego a esta Casa com as mesmas perplexida- de Assuntos Internacionais dos EUA, o Council on
des de antes. As medidas provisórias continuam proli- Foreign Relatlons.
ferando sem nenhum controle. A de ne 1.963 dei- Segundo o Presidente do FED, os políticos bra-
xou-me realmente estupefato. sileiros desafiam a política econômica, e o Governo

As Ordenações do Reino proibiam a usura. O tem de travar um combate com o Congresso para ga-
Código Criminal de 1830 aboliu o crime de usura, mas rantir que o País cumpra as metas fiscais, impostas
a ditadura de Vargas, em 1933, editou a Lei de Usura nos acordos com o FMI.
e estabeleceu limites para a prática do anatocismo, o Como membro do Parlamento brasileiro, julgo
que foi sempre respeitado na ditadura dos militares. que esse Sr. William não tem conhecimento do que

Mas, agora, na ditadura do ano 2000 - digo dita- estamos vivendo no País.
dura porque medida provisória baixada desta forma é O Congresso Nacional tem sido responsável e
ato de ditadura -, libera-se o anatocismo para que se solidário com o Governo Federal; não existe nenhum
cobrem juros sobre juros até mesmo nos emprésti- embate entre o Executivo e o Legislativo brasileiro.
mos com menos de um ano. Pelo contrário. Temos discutido e analisado as refor-

A medida provisória que trouxe essa inovação mas que este País precisa, de forma democrática e
no seu art. 51! não tratava dessa matéria. A exposição transparente; o Congresso não tem sido populista,
de motivos dela não menciona nem indica que incluirá omisso ou irresponsável. A prova é que todas as re-
o art. 52, que diz respeito ao anatocismo nos emprés- formas impostas para o soerguimento da economia
timos de menos de um ano. Acredito que o que nela nacional foram discutidas, alteradas - melhoradas,
foi incluído deu-se à revelia do Presidente Fernando melhor dizendo - e aprovadas.
Henrique, que provavelmente foi enganado nesse Sr. Presidente, a opinião e a crítica são livres,
ponto da medida provisória. mas esta liberdade não pode ser usada para ataques

Ademais, a matéria de que essa medida provi- inconseqüentes e injustos. Este Congresso Nacional
sória trata está no âmbito do art. 192 da Constituição tem agido com grande responsabilidade, tem propici-
Federal e deve ser disposta mediante lei complemen- ado ao Executivo a aprovação de leis que muitas ve-
tar. Mas não se trata apenas disso. A medida provisó- zes são vistas como impopulares, porém necessário
ria foi emendada. Vários Deputados, dentre eles Air- as.
ton Dipp, Fernando Coruja, Jair Meneguelli, Paulo
Octávio, e Senadores, Osmar Dias e Pedro Simon,
emendaram-na, e ela agora será reeditada.

Sr. Presidente, pelo menos neste particular,
essa medida provisória é inconstitucional porque não
atende aos princípios da relevância e da urgência.
Qual urgência em estabelecer juros sobre juros para
incidir sobre os menores, sobre os funcionários públi
cos, que estão: pendurados no cheque especial?

Por essas razões, faço este protesto, não sem
antes apelar para o Presidente da República no senti
do de que não reedite o art. Se dessa medida provisó
ria.
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anualmente R$5,2 bilhões em impostos transferidos que dimensionem o tamanho da importância econO-
para a União, o orçamento reservado ao Estado do mica de cada Estado para o País. Desse modo, mais
Paraná é desproporcional à sua população. investimentos poderão ser feitos no Estado, a fim de

Isso leva a crer que o Paraná não goza de muito que seu crescimento contribua para toda a Nação.
prestígio no cenário político do Brasil. Para mudar Muito obrigado.
esta situação é nece,s~ário qu~.a banc~da ,parlamen- O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o
tar, esqu~ça a~ poslçoes pohtlco-partldárras e vote seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
u~lda projetos Importantes para o Estado. Er.ir:::lanto, Deputados, gostaria de manifestar meu apoio ao mo-
nao po~emos deixar de rec~nhecer que ~s Estados vimento dos arrozeiros do Rio Grande do Sul, que lu-
que mais recebem verbas sao .aqueles cUJos ~over- tam para sobreviver, diante de uma crise sem prece-
nadores fazem pa! te dos partidos que compoem a dentes entre os produtores do Estado. A falta de uma
base do G~verno. Tomemos como exemplo o Estad? política agrícola definida e as ações do Governo para
d~Maranhao que,,apesar de gerar ~p~nas R$400 ml- manter os preços baixos estão inviabilízando a co-
Ihoe~ por ano em Impostos e contrrbUlr pouco na for~ mercialização de arroz e ameaçando levar à falência
maçao do PIB, se comparado ao Paraná, recebera todos os que se dedicam a sua produção
R$1,4 bilhão em recursos da União - volume muito ,_ .
próximo aos R$1,5 bilhão destinados ao Paraná. , ~ sltua~ao chegou a tal ponto que os produtores

, , , _ decidiram bOicotar a venda do produto, para forçar a
As potencialidades do :~r~ná tambem nao fo- alta de preços. O movimento, ordeiro e pacífico, conta

ram levadas,e~ conta na dlv~sao d~ orçamen~o. O com o apoio das indústrias, que, apesar de manterem
Es~ado contrrbUl ~~ra a formaça~ da nqueza naclo~al o beneficiamento do produto, suspenderam a venda,
e e centro geogr~flco e economicamente estratégico em solidariedade aos agricultores.
para o desenvolvimento do Mercosul. , ,

, _, As Indústnas sabem que dependem dos produ-
Esses fatos, Sr. Presidente, nao podem slmples- t I f I d à' IA , t d, _. , _ ores e que, se e es orem eva os .a enCla, o os

mente ser Ignorados, e vemos entao que a diVisa0 ' - d d Alé d' d tí I à d, _, salrao per en o. m ISSO o eses mu o pro u-
das verbas e uma questao de Interesse governamen- _ , ' .
tal. Na verdade mais parece um jogo: você faz parte çao acaba produzindo resultados negativos no fu~uro,
do meu time, e eu te dou um prêmio. Ora, os investi- com alt~ descontr~lada de preços, especulaçao e
mentos que proporcionam o contínuo desenvolvimen- mesmo esabasteclm~nt~. . _
to dos Estados não podem ser instrumentos manipu- Para se ter uma Id~la ~a sltuaç,ao, basta saber
lados conforme a vontade do Governo. Há de se ob- que a saca de arroz de clnquenta qUilos, que no ano
servar a real necessidade dos Estados e o quanto passado chegou ~ ser vendida a R$21,00, hoje vale
eles,contribuem para a União com lucro e recolhimen- R$11,00, em mé~la. Isso num ~o~ento em que ~s
to de impostos para fazer uma divisão justa dos recur- custos de produçao chegam a atingir R$14,00. Os In-
sos. sumos subiram cerca de 40% e o óleo diesel subiu de

Mas como é preciso obedecer as regras do jogo R$0,30 para R$0,63.
para cons~guir a vitória, a articulação política dos re- Nesse context~, os produtores do ~a~e do Rio
presentantes paranaenses no Congresso e junto ao Pardo e de todo o RIO Grande do Sul decidiram sus-
Governo ,Federal realmente precisa ser reforçada. O pender a comercialização, enquanto a saca não atin-
prestígiq' de um Estado que colabora com o cresci- gir R$15~0~: Os agricultor~s da região decidiram en-
mento dos outros pela sua infra-estrutura de transpor- trar em vlgllla em Candelána e contam com a colabo-
tes, a energia produzida e o acelerado processo de in- ração de produtores de Agudo, Paraíso do Sul, Novo
dustril:Íllzação deve ser bradado por seus represen- Cabrais, Cerro Branco e Vale do Sol. A Cooperativa
tante~ nesta Casa. No entanto, nem tudo na política Mista de Candelária e a maioria das indústrias da re-
deveser feito com base em negociações, pois é uma gião pararam a venda de arroz e esperam que o im-
questão de bom senso reconhecer que o Paraná, passe seja resolvido o mais breve possível.
mesmo sem articulação eficaz e políticos aliados do Todos concordam que a situação não pode mais
Presidente, precisa de um volume maior de recursos continuar do jeito que está, pois os ganhos são altos
«;la União do que aqueles equivalentes a 166 reais per entre os intermediários e praticamente nulos entre os
capita que lhe foram reservados. produtores, cada vez mais endividados e sem capital

Portanto, ao repartir as verbas orçamentárias para movimentar seus negócios.
entre os Estados, o Governo deve obedecer, além Segundo o presidente da Cooperativa
dos óbvios critérios populacionais, todos os outros Rio-Pardense, há uma concentração de poder na



Senhores Parlamentares, não admiti
mos que o Código Florestal seja alterado
em prejuízo da proteção das nossas matas!

Pelo que se avençou na semana passada, a MP
nº 1.956 será reeditada e a Comissão Mista constituí
da para sua análise terá seu número de membros du
plicado, a fim de garantir-se representatividade de to
dos os interesses envolvidos no tema. Como base de
trabalho, tomar-se-á o texto aprovado anteriormente,
consideradas todas as críticas a ele formuladas e,
principalmente, a proposta elaborada pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

A proposta do Conama foi construída a partir de
extensa série de reuniões técnicas e audiências públi
cas realizadas em diversos Estados. Delas participa
ram diretamente centenas de organizações, governa
mentais e não-governamentais, e milhares de pesso
as. O conteúdo final do texto do Conama espelha o re
sultado de uma negociação da qual tomaram parte,
inclusive, representantes do setor agropecuário. O
percentual a ser mantido como reserva legal nas áre
as de cerrado na Amazônia, por exemplo, que pela
proposta inicial dos ambientalistas deveria ser de
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mão dos supermercados, que impõem seus preços grandes produtores rurais. Ou melhor, parafraseando
na hora da compra. A alternativa seria o fortalecimen- o Ministro Sarney Filho, a proposta atendia somente
to das associações de produtores. que precisam to- aqueles produtores rurais que não dão aos recursos
mar medidas estratégicas para se defender. ambientais o seu real valor, que não administram es-

Outra queixa constante entre os produtores é a ses recursos sob o princípio do desenvolvimento sus-
falta de uma polrtica agrícola para o setor, que carece tentável.
de instrumentos básicos para sobreviver, como segu· Todos nós conhecemos as dificuldades do setor
ro e preços mínimos. Isso para não falar da importa- agrícola. Falta de um planejamento consistente, pa-
ção de arroz pelo Governo, que só pensa em contro- drões tecnológicos ultrapassados, taxas de juros mui·
lar os índices inflacionários, esquecendo-se de que to elevadas no sistema de crédito e outras disfunções
pode estar matando a galinha dos ovos de ouro ao marcam negativamente o setor. Esses problemas não
destruir a agricultura nacional. serão nem de perto resolvidos, no entanto, com a fie-

Agora mesmo, a Folha de S.Paulo de 22 de xibilização das exigências ambientais. Insistindo-se
maio de 2000 está publicando resultado de estudo num modelo ambientalmente predatório, a atividade
que demonstra o empobrecimento do agricultor brasi- rural só trará mais prejuízos para ela mesma, com o
leiro. Entre 1995 e 1998, a renda no campo caiu 5,8%, assoreamento dos rios, a erosão dos solos e a deser-
situação que muito contribuiu para o êxodo rural e o tificação, sem falar da perda da biodiversidade, à qual
desespero das famílias que perderam sua fonte de se associam danos irreversíveis ao patrimônio de to·
subsistência. dos os brasileiros.

E, na verdade, é bom que se diga que esses es· A sociedade sabe disso. As manifestações con-
tudos tratam de médias regionais e mesmo nacionais. trárias ao projeto de lei de conversão que acontece-
Não podemos abandonar a agricultura à sua própria ram em todas as regiões do País, envolvendo não só
sorte, num momento em que as condições internas organizações ambientalistas, como também os prin-
mostram-se extremamente desfavoráveis. cipais técnicos e juristas ligados ao setor e até mes-

Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul vi- mo muitos jovens e cri~nças, surpreenderam e como·
vem um drama que não é só deles, mas de todos os veram a todos. O Brasil deu um recado a seus repre-
agricultores nacionais. No seu caso específico, as as- sentantes:
sociações lutam como podem para evitar a falência
de seus associados, no que contam, inclusive, com a
solidariedade das indústrias.

Chegou a hora de o Governo assumir suas res·
ponsabilidades num dos assuntos mais importantes
para o bem-estar da população, ou seja, a produção
de alimentos, sobretudo o arroz, presença constante
nos pratos dos brasileiros, de norte a sul do País.

Obrigado.

O SR. LUIZ BmENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje manifestar o meu
apoio pleno à recente decisão dos Líderes dos parti
dos polrticos que integram esta Casa de leis de rever
a discussão da proposta de alteração do Código Flo
restal. Uma norma como a Lei n!l 4.771, de 1965, que
contém alguns dos mais importantes institutos jurídi
cos do nosso Direito Ambiental, não pode ser alterada
sem um debate amplo, que envolva todos os mem
bros do Legislativo e a sociedade como um todo.

O projeto de lei de conversão da Medida Provi·
sória n2 1.956, aprovado na Comissão Mista, elabora
do pelo Deputado Moacir Micheletto, contemplava as
preocupações de apenas um setor da sociedade: os
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50%, na proposta do Conama é previsto como de nenhum caso de aftosa, graças às últimas duas cam-
35%, em razão de um acordo com os ruralistas. panhas a~1Uais de vacinação.

, Mesmo após terem participado da negociação Os Estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato
do Conama, os ruralistas apoiaram um projeto de lei Grosso, oeste de Minas Gerais e Distrito Federal já
de conversão que entra em confronto direto com a reiniciaram a campanha deste ano de vacinação do
proposta do Conselho nos seus pontos fundamentais. rebanho bovino contra a febre aftosa,.animados com
Além da redução significativa das áreas a serem con- a decisão de serem declarados completamente livres
servadas na Amazônia, o projeto Micheletto propõe da endemia no Congresso da Organização Internaci-
alterações inaceitáveis no Código Florestal, como a onal de Epizootias, que se realiza em Paris. Todavia,
redução das Áreas de Preservação Permanente - estão preocupados em evitar quaisquer riscos de no-
APP -, a flexibilização do seu uso, bem como a vos focos da doença que tanto prejudicou a pecuária
não-aplicação às cidades dos limites fixados pelo CÓ- brasileira nas recentes décadas. Técnicos de Gover-
digo para essas áreas. nos Estaduais e entidades de pecuaristas temem que

Sras. e Srs. Deputados, a MP foi adotada a pri- ademorado.MinistériodaAgri~ultura~me~aminaros
meira vez há mais de quatro anos com a preocupação lot~s ~e vacinas d~s laboratórios naCionaiS venha a
de aumentar a proteção da Amazônia contra o des- P~=Judlcar o forneCimento de doses em algumas re-
matamento, que alcançava velocidade alarmante. gloe8 do Pafs.
Após a primeira publicação, houve redução significati- A vacina contra a febre aftosa é produto perecí-
va no índice de desflorestamento, mas ainda estamos vel, de validade limitada, e não pode ficar estocada
longe de chegar a números aceitáveis. por muito tempo. Em São Paulo, por exemplo, o Se-

, O Congresso Nacional não pode formular um cretário da Agricultura, João Ca~los Meirelles, come-
projeto de lei de conversão que vá na direção oposta mora o fato de o rebanho paulista estar, há ~uatro

da principal justificativa para a adoção da MP, ou seja, ano,s, sem cas~s de afto~a. Presente na reumao de
que facilite ainda mais os desmatamentos. Questiono Paris, ele p,reve ~ crescimento da ve~da de carne
até mesmo a constitucionalidade de uma proposta para o e~erlor e dl~ q~e a luta pela qualidade de nos-
nesse sentido, diante dos pressupostos constitucio- sos bOVinos tem Sido Intensa, ,mas os resultados co-
nais de relevância e urgência. meçam a aparecer. Os pecuaristas do Centro-Oeste,

. . à vista do que ocorre com os do Rio Grande do Sul e
Felizmente, os Udere~ dos partidos e os repre- de Santa Catarina _ estados declarados livres da at-

sentantes do Poder_Executlv~ chega~am ao aco~do tosa há dois anos _, poderão ampliar a exportação de
de post~rgar ~ votaçao do projeto de leI de ~onversa~, carne bovina. Com isso, o Brasil competirá com a
que sera, assim espero, ~ot~me~te reescrito a partir Argentina e o Uruguai, que ganharam novos merea-
do trabalho da nova Comlssao Mista a ser formada. dos com o fim da aftosa na região do Rio da Prata e

Senhores, trabalhemos para que as alterações atraíram compradores do mercado europeu por eau-
no Código Florestal .repr:sente~ um avanço e não, 5a da descoberta da doença "vaca louca" (encefalo-
um!etrocesso ~a,legrslaçao am~lental.As futuras ge- patia esponjiforme bovina) na Inglaterra, em meados
raçoes de braSileirOS agradecerao. da década de 90.

Passo a tratar agora de outro assunto, Sr. Presi- O coordenador do Fórum Permanente da Pe-
dente. cuária de Corte da Confederação Nacional da Agri·

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Orga- cultura, meu ilustre coestaduano Antenor Nogueira,
nização Internacional de Epizootias - OIE - está ofici- lembra que, com a conquista do certificado de sanida-
alizando a concessão d~ um certificado declarando de pelo Circuito Centro-Oeste, metade do rebanho do
erradieada a febre aftosfi, com vacinação, nos Esta- País ficará livre da aftosa, porém com a necessidade
dos de São Paulo, Paraf1'á, Goiás, Mato Grosso e oes- de continuar vacinando o gado. Depois disso, ele afir-
te de Minas Gerais, além do Distiito Federal. Repre- ma que a meta será acabar com a doença também
sentantes dos 155 pafs'es-membros da organização, em Mato Grosso, Rondônia, Pará e Tocantins, assim
criada em 1924, na França, para defender a saúde como nos Estados do Nordeste. Mais de sessenta pa-
animal no mundo, aprovaram a decisão do comitê téc- fses estão na lista dos que, há décadas, não sabem o
nioo. Reunido em janeiro deste ano, esse comitê elo- que á aftosa, entre os quais a Alemanha, Austrália,
giou o relatório enviado a Paris pelo Ministério da Espanha, Itália e Estados Unidos. Entretanto, o Japão
Agricultura, comprovando o fato de aqueles Estados e a Coréia do Sul, que faziam parte da lista, recebe-
terem permanecid pelo menos quatro anos, sem ram sina,1 vermelho, com a descoberta de focos da do-
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ença em seu gado. A aftosa reapareceu no Japão, nação dentre todos os Estados da Federação, graças
após mais de oitenta anos, e esse fato está sendo a um trabalho rígido de controle dessa vacinação.
usado como advertência para os pecuaristas e gover- Desse modo, cumpriu-se o prometido e assumiu-se,
nantes brasileiros. na área pastoril, o papel que lhe coube, eis que, em

A luta pelo eficaz combate à febre aftosa em Go- Paris, a Organização Internacional de Epizootias, Ii-
iás registra agora um saldo bastante positivo. Tendo gada à Organização Mundial de Saúde e à Organiza-
sido, por duas vezes, descredenciado como exporta- ção Mundial do Comércio, integrada por 155 paí-
dor de carne e seus subprodutos pela União Européia ses-membros e controladora de todas as doenças de
e seus países, o Governo do Estado vislumbrou a im- animais no mundo, declara agora o meu Estado, em
portância de um, rigoroso controle da doença, princi- caráter definitivo, zona livre de febre aftosa.
palmente levando-se em consideração a relevância Essa tarefa de combate à aftosa em Goiás foi
dessa atividade econômica, como também no que se iniciada à época em que o Governador Maguito Vilela,
refere à globalização da economia. Basta dizer que, atual Senador da República, exercia a Chefia do Exe-
no quadro das exportações brasileiras, o Estado de cutivo Estadual. Também se deve a sanidade do reba-
Goiás figura em posição de destaque, sobretudo devi- nho bovino ao líder agropecuarista Antenor Nogueira,
do ao trabalho desenvolvido, desde março de 1997, homem que, no trabalho do campo, cresceu na defe-
pelo Instituto Goiano de Defesa Agropecuária, órgão sa constante dos interesses de sua laboriosa classe,
estruturado com o objetivo principal de promover a merecedor que é e tem sido do melhor respeito e do
permanente vigilância sanitária animal e vegetal cor- maior conceito de todos quantos labutam nas ativida-
respondente à manutenção dos índices de produção. des econômicas do Centro-Oeste do Brasil. Estão de
Esse órgão, em poucos meses, assumiu a sua função parabéns, portanto, os pecuaristas de Goiás por esta
estabelecendo metas de trabalho e ações no seu conquista que, não há dúvida, abrirá as portas de inú-
campo específico, inclusive tornando-se exemplo meros mercados importadores de carne bovina ante-
para outras unidades federativas. Com a sua criação, riormente inacessíveis, trazendo uma enorme renta-
junto com o Ministério da Agricultura, levou a termo o bilidade a esse setor de nossa economia. Ao líder
compromisso de erradicar definitivamente, no territó- Antenor Nogueira levo, neste instante em que ocupo
rio goiano, até o fim do ano 2000, esse mal que man- a tribuna da Câmara dos Deputados, os meus efusi-
chava a nossa pecuária e coibia a comercialização de vos cumprimentos pela grande vitória que acaba de
nossa carne bovina. obter o Estado de Goiás junto à Organização Interna-

o (GAP, coordenado pelo agropecuarista Ante- cional de Epizootias, com sede em Paris, quando Go-
nor Nogueira, um líder de sua classe em Goiás, con- iás recebe o certificado internacional de zona livre da
seguiu controlar o abate clandestino, através de análi- aftosa.
ses laboratoriais dos produtos lácteos, fazer o levan- O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
tamento do índice de brucelose em todo o rebanho o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
goiano e erradicar a peste suína clássica, inclusive li- Deputados, o Projeto das Nações Unidas para o
berando o Estado, em 1998, para exportação de suí- Desenvolvimento - PNUD, programa da organização
nos e seus subprodutos. Além do mais, encarre- das Nações Unidas, em seu relatório sobre desenvol-
gou-se da erradicação da doença new castle e ou- vimento humano de 1999, está em completo desacor-
tras que limitavam para dentro de nossas fronteiras do com a mais recente tirada do nosso sociólogo do
estaduais a comercialização de suínos e aves, esten- Planalto - "estamos indo de mal a menos mal, pelo
dendo-se esse controle na área vegetal, sobretudo no menos" -, conforme fomos lembrados pelo Jornal do
combate do bicudo do algodoeiro e fiscalização de Brasil de domingo, com matéria intitulada "O país
sementes e mudas, tarefas estas - diga-se de passa- que não vai pra frente".
gem - de suma importância para Goiás, Estado emi- Esse estudo nos deu, ao ser divulgado, a des-
nentemente agropecuário. confortável constatação de ver o Brasil colocado em

A grande vitória do Instituto Goiana de Defesa 79º lugar, perdendo longe para nossos vizinhos do
Agropecuária. foi, sem dúvida, conseguir a erradica- Mercosul, o que é até coerente com a situação da-
ção da febre aftosa no meu Estado. Goiás já apresen- quele nosso vergonhoso salário mínimo, que acabou
ta. hoje, o segundo maior rebanho do Brasil, com qua- ficando como FHC prometeu aos seus superiores, os
se 20 milhões de cabeças, possui o maior rebanho homens do FMI.
declarado livre deste País com praticamente 19 mi- Porém, espantam-nos alguns dados contidos no
Ihões de cabeças e obtém os maiores índices de vaci- quadro que ilustrou os comentários, sob o título "Bra-
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sil no espelho do mundo", que compara o Brasil com único que mesmo reclamando que ganha pouco dis-
os países de rndice de Desenvolvimento Humano - pensa o aumento para ajudar a Nação!
IDH alto, pois notamos total incoerência com a reali- Sr. Presidenté, temos dito outras vezes, esta
dade que conhecemos e com os próprios dados entre Casa tem um dever a cumprir, não se pode omitir de
si, como explicaremos. analisar, discutir e legislar para tirar o País do buraco

Esperança de vida: a nossa é de 67 anos e dos em que se encontra. Na qualidade pe membro da
outros 77 anos. Não foi isso o que os tecnocratas a Oposição e representando um Estadç;J da Federação
serviço do Ministro Waldeck Ornélas descobriram onde as condições adversas são muito mais graves
para colocar suas propostas. Segundo eles, a expec- queremos pedir espaço para a discussão de nossas
tativa de vida do brasileiro é de tal ordem que a idade proposições, sempre preteridas nas pautas submis-
mínima para se aposentar deveria ser 65 anos, como sas às mensagens presidenciais.
queriam inicialmente; num segundo momento, reduzi- .Passo a tratar agora de outro as~unto, Sr. Presi-
ram para 60 anos e, diante da recusa do Congresso, dente.
decidiram criar o Fator Previdenciário, impondo redu- Recentemente o Jornal do Brasil publicou re-
tor ao valor da aposentadoria para o trabalhador que portagem que mostra que a Prefeitura do Rio de Ja-
completa os 35 anos de contribuição e insiste em neiro havia aumentado as verbas de publicidade do
exercer este direito antes dos 60 anos. Município de 406,5 mil reais 'para mais de 10 milhões

Médicos e mortalidade: como se explica para de reais, um salto de quase 3.000%. No orçamento
cada 100 mil habitantes o Brasil ter 244 médicos, dos dois anos anteriores foram gastos R$3,7 milhões
quando a mortalidade em mil habitantes é de - infan- e R$8 milhões respectivamente.
til, 37, até 5 anos, 44 e materna 220 para cada 100 O Município do Rio de Janeiro tem uma popula-
mil; os outros têm apenas 134 médicos para cada 100 ção com mais de 7 milhões de habitantes e o segundo
mil habitantes, e a mortalidade em mil é de - infantil, orçamento do Brasil, que ultràpassa 3 bilhões de rea-
7, até 5 anos, 8 e materna 26 em cada 100 mil. is. Com 2 milhões de reais, por exemplo, seria possí-

Educação: o percentual de gastos é praticamen- vel construir na Zona Oeste um novo hospital para de-
te igual- 5,2 e 5,1 % do PIB, mas o resultado no Brasil ficientes, com mais de quinhentos leitos, como mos-
é bem inferior - no 19 grau pequena diferença, de trou a reportagem do Jornal do Brasil. Esse gasto
97,1% para 99,3%; no 29 grau abre-se larga vanta- com propaganda foi motivo de denúncias e de pro-
gem para os outros, de 65,9 para 94%; e a taxa de cesso no Ministério Público.
analfabetos - 16% no Brasil - nos outros países é Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, o Município
zero por cento. de Camaçari consegue mais uma vez fugir a todas as

A verdade é que o povo brasileiro está indo de lógicas contábeis. Dessa vez, o escândalo do Prefeito
mal a pior, e isso não está restrito aos mais de 50 mi- José Tude alcançou a mídia, nacional, afinal os gastos
Ihões que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômi- com publicidade são proporcionalmente maiores que
ca Aplicada - IPEA, são considerados em pobreza os do Rio de Janeiro. Foram gastos mais de R$10 mi-
absoluta por "viverem" com menos de meio salário Ihões, e somente para uma empresa de propaganda,
mínimo, e não estão filiados a nenhuma entidade que a MOA, "canalizou" R$6,9 milhões de reais.
defenda seus direitos, sua cidadania. De acordo com os principais padrões de custos

Nosso Presidente está meio perdido diante de unitários médios, contidos na Proposta Orçamentária
tantos movimentos reivindicatórios, que vão desde para 2000 (PL n2 20, de 1999- CN), R$10 milhões se-
aposentados e pensionistas lutando para sair da con· riam suficientes para a construção de duas mil-casas
dição de cidadãos de segunda categoria, a maioria populares, ou para a implantação de 29 centros de
recebendo os míseros 151 reais, passam pelos servi- saúde, ou construção de cem quadras poliesportivas
dores públicos sem aumento há seis anos, a- imensa comunitárias, ou o suficiente para construir 53 esco-
maioria com rendimentos inferiores ao "mínimo do las públicas. É, ainda, o equivalente ao IPTU pago por
Dieese", e chega até a categorias elitizadas, como todos os imóveis residenciais de Camaçari neste ano.
magistrados, auditores fiscais e outros. Mais um grande escândalo. O Município de Ca-

Os índices divulgados escondem a realidade de maçari arrecada muito e realiza pouco ou quase nada
uma inflação sufocada e espremida, mas nunca elimi- em comparação com o que arrecada. Em'1999; a ar-
nada do dia-a-dia daqueles que pagam suas contas, recadaçáo foi, de R$146 milhões de reais, valor
ao contrário do nosso Presidente, com casa comida e proporcionalmente maiorque todos os demais"Muni-
roupa lavada - tudo pago pelo Erário. Por isso, ele é o cípios da Bahia, inclusive Salvador. A receita pe~ cá- -
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pita de Salvador (com uma população de 2,3 milhões federal, tachando-o de incompetente, para justificar
de habitantes) é de apenas 136 reais. Já Camaçari as terceirizações ou privatizações.
(148 mil habitantes) possui uma receita per capita de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados quere-
fabulosos R$821 reais. mos retratar aqui a verdadeira realidade:

Mesmo com todo esse recurso, o Município de - os servidores públicos federais não têm rea-
Camaçari tem umá enorme população pobre e caren- juste salarial desde janeiro de 1995, ou seja, há 5
te de necessidades básicas, com péssima moradia ,e alios;
condições de vida precária. Sem falar no enorme índi- _ faltam servidores em todas as áreas da Supe-
ce de desemprego que ~sso~a nosso pov~.. Isso só rintendência Regional do Rio Grande do Sul, e pouco
acontece porque Ó prefeito nao sabe administrador, se investe em capacitação e treinamento de servido-
além de ser obscuro para onde vai tanto "gasto com res'

publicidade" e outras rubricas. ' , _ a Divisão de Recursos Fundiários é encarre-
Com tal receita, não dá para compreender como gada da aquisição e desapropriação de terras, discri-

se consegue administrar tão ,mal. São várias as de- minação e regularização fundiária, alienação e titula-
núncias feitas, em jornais locais e no principal jornal ção dos lotes. Para atender a essas funções conta
da Bahia, A Tarde. Mas agora o prefeito está-se nota- com sete servidores efetivos, e apenas três são enge-
bilizando por ocupar espaçQ na mídia nacional com nheiros agrônomos.

um escândalo atrás do outro. Por isso e muito mais, os servidores estão em
Recentemente, a TV Bandeirantes, veiculou em greve desde o último dia 10.

âmbito nacional matéria que mostra a fraude eleitoral Salientamos que essa luta não é só dos servido-
que ocorreu no Município. Agora foi a vez de o jornal res públicos, mas de toda a sociedade que já não
O Estado de S.'Paulo impressionar-se,como Cama- agüenta mais os desmandos deste Governo.
çari consegue "usar" R$10 milhões com propaganda
_ valor superior ao gasto do Rio de Janeiro. Passo a tratar agora de outro assunto, Sr. Presi-

dente.
Essa situação demonstra que, em seu último

ano de governo, o Pref~ito não tem poupado '''gasto Sras. e Srs. Deputados, desejo prestar minha
com publicidade", ao mesmo tempo que os proble- homenagem ao Município de Nova Bassano, que on-
mas básicos da cidade continuam os mesmos de vin- tem, 23 de maio, completou 36 anos de emancipação
te anos atrás. Saúde, educação; transporte e segu- política.
rança, por exemplo, são piores em Camaçari' do que O M!Jnicípio, que desmembrou-se de Nova Pra-
em muitos M~nicípios bem mais pobres. ta, tem uma área de 200 quilômetros quadrados, es-

.- A população'do Município não'merec'e a,carên- tando a 190 quilômetros de distância da Capital Porto
Alegre. Possui uma população em torno de 8 mil pes-

cia 'e o descaso atual. Com os recursos que recebe, - soas, integra a Associação dos Municípios da Encos-
poderia ser a cidade melhor do Estado e uma das me- ta Superior do Nordeste _ AMESNE e tem como prin-
Ihores do Brasil. Para isso, bastaria uso mais eficiente cipais atividades econômicas a indústria, a agricultu-
dos recursos públiéos em prol da comunidade, e não ra e a, produção de hortifrutigranjeiros.
"aplicando" em outras questões.

Temos lá grandes amizades e alguns eleitores.
Muito -obrigad'o. Quero parabenizar a administração do Prefeito Nelso

, O SR.,CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronu,ncia Antonio Dall'agnpl, incansável na procura de benefí·
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- cios para seu Município, bem como nosso amigo e
putados, venho a esta tribuna prestar solidariedade companhe,iro João Carlos Dall'a9nol, Secretário Mu-
aos funcionários do Instituto Nacional de Colonização nicipal de Saúde, que muito nos orgulha com seu tra-
e Reforma Agrária - INCRA e esclarecer a situação balho. É importante qu~,. aquela comunidade saiba
de desmonte administrativo, técnico e estrutural que que este Deputado lembrou-se de sua emancipação
atravessa essa instituição, inviabilizando.'9-processo política e está sempre a lutar por eJes, pois os mes-
da reforma agrária,por dificultar o ef~tivo planejamen- mos nos ajudaram a vencer nesta empreitada à Câ-
to das atividades. mara do~ Deputados.

. Srs. Parlamentares, de longa data; há uma cam- Da mesma forma, Sr. Presidente, gostaria de re-
panha voltada ao desmantelamento institucional, vi- gistrar a nossa homenagem ao Município de São Bor-
sando jogar a opinião pública contra o fu~cionalismo ja, que no domingo passado comemorou seus 166
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anos de emancipação político-administrativa, com Esses números demonstram o apoio obtido pelo
uma grande festa cultural e esportiva. exame e sinaliza a disposição das universidades em

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - promover mudanças no vestibular. O Enem 2000
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, acontecerá em agosto do corrente e será aplicado em
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para 168 Municípios brasileiros.
parabenizar o Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato Sr. Presidente e nobres colegas, essas são ape-
Souza, pela competência com que vem conduzindo nas algumas das iniciativas'que o MEC vem desenvol-
sua equipe e direcionando as ações do seu Ministério. vendo ao longo da gestão do Ministro Paulo Renato.

O Ministro divulgou recentemente reformula- Quero nesta oportunidade, fazer o meu reco-
ções nas escolas técnicas, fruto dos resultados da nhecimento público e parabenizar o Ministro da Edu-
Pesquisa da Atividade Econômica Regional - PAER, cação pelo belo trabalho que vem realizando à frente
da Fundação Sistema Estadual de Análises Técnicas do seu Ministério.
Federais. Muito obrigado.

A Paer constata, por exemplo, que os trabalha- O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
dores da indústria e serviços - inclusive os graduados Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
- carecem de conhecimentos em aritmética e de ca- Sras. e Srs. Deputados, a imprensa denunciou, na úl-
pacidade de comunicação por escrito. tima semana a "escravidão branca" que vem ocorren-

O Ministro avalia o setor Educação como um se- do no Estado do Rio de Janeiro com os taxistas.
tor econômico. Ou seja, hoje a educação precisa sa- Hoje somente no Rio de Janeiro são 25 mil táxis
ber como se comporta o mercado de trabalho para registrados no SMTU, 1i mil estão nas mãos de mo-
melhor direcionar a formação dos estudantes para toristas registrados como "auxiliares".
conhe~im~ntos que têm a ver com a sua vida, inclusi- Trata-se de uma estratégia dos donos de frotas
ve profISSIonal. de táxis e empresas para burlar a lei e esconder uma

A Coordenadora de Educação Indígena do Mi- das mais selvagens relações entre motoristas de tá-
nistério, Sra. Ivete Campos, discursando no Encontro xis e donos de frotas de táxis.
Nacional dos Pajés, que reuniu 21 deles na Universi- Esses motoristas de táxis chamados de "auxilia-
dade de Brasília - UnB - na semana passada, expli~ res" são desempregados sem autonomia, que diri-
cou as ações que o MEC vem desenvolvendo para a gem até 18 horas por dia para poder pagar diárias de
educação escolar indígena. até R$11 0,00 mais os gastos com combustível para

Esse encontro reuniu também os conhecedores as empresas e donos de frotas, sem carteira assina-
da cultura tradicional indígena, com o objetivo de ela- da. Esses profissionais não dispõem dos direitos saci-
borar a Carta da Sabedoria Indígena, que foi protoco- ais a que teriam direito, c.omo fundo de garantia, feri-
lada no Palácio do Planalto e propõe uma poJrtica de as, décimo terceiro salário, dentre outros.
preservação do conhecimento indígena. Um desrespeito ao Decreto Estadual nE 14.384,

As comunidades indígenas estão reivindicando 1995, que limita as diárias a R$40,OO, tornando-os víti-
escolas que transmitam os conhecimentos dos c6di- mas de verdadeira extorsão por parte dos donos de fra-
gas da comunidade nacional, sem substituir ou dimi- tas de táxis e empresas, que lhes alugam os veículos
nuir os conhecimentos tradicionais. mediante a cobrança d~ diárias aviltantes, explorando a

Essas reivindicações tiveram eco no MEC e no necessidade de trabalhar daqueles profissionais.
Conselho Nacional de Educação, resultando em re- Diante da bandalheira, o nobre Vereador Áureo
solução assinada pelo Ministro Paulo Renato, que de- Ameno apresentou um projeto de lei na Câmara Mu-
termina os princípios e elementos básicos para a edu- nicipal do Rio de Janeiro sobre a limitação do valor da
cação escolar indígena. diária em 25% do valor do salário mínimo. Unir-me-ei

A Presidente do Instituto Nacional de Estudos e ao nobre Vereador e também apresentarei um projeto
Pesquisas Educacionais -INEP/MEC, Sra. Maria He~ d~ lei para aç~~a~.cpm os chamados "":I0toristas ~u-
lena Guimarães de Castro, informou que o número de xlhares de t~~, n~o s6 no Estado ~o RIO de Jan~l~o,
instituições de ensino superior que assumiram publi- m.as em todq o ~~IS! para que este tipO de escravldao
camente o compromisso de utilizar os resultados do ' nao ocorra em outros Estados.
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - como Era o que tinha a dizer.
composição ou substituição ao vestibular chegou a O SR. PEDRO PEDROSSIAN (PFL - MS. Pro-
102, sendo treze públicas e 89 privadas. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, ao instituir o Código de Trânsito'Bra- Considerem-se, ademais, as centenas de quilô-
sUeiro, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do- metros diariamente percorridas ao volante de um táxi
tou o Brasil de uma das mais modernas e minuciosas e as pequenas distâncias rodadas por quem não os
legislações regulamentadoras do tráfego automotivo dirige. Como observamos na justificação de nosso
hoje vigentes no mundo. Com o novo estatuto, passa- projeto de lei, motoristas que se expõem mais tempo
mos a dispor do instrumento legal de que carecíamos ao tráfego correm maior risco de serem autuados
para fazer das nossas ruas e estradas não pistas de mais vezes, ainda que injustamente, ou por comete-
corrida, passarelas da morte, mas espaços públicos rem infrações leves ou médias.
por onde os cidadãos possam ir e vir com segurança Esses, os argumentos que nos levam a propor
e conforto. para os taxistas uma redução de 50% no valor das

Protegendo os transeuntes e punindo os maus multas que lhes sejam cobradas, pleito que nos pare-
motoristas, a sociedade brasileira deu mostras de que ce fundamentado na justiça e na raz.ão, em prol des-
evoluiu na busca de um relacionamento mais huma- ses motoristas que, no calor da manhã ou na fria soli-
no, mais civilizado e mais respeitoso entre os indiví- dão da madrugada, em poucos minutos atendem ao
duos. Esforçamo-nos, assim, para deixar de ser um nosso apelo, com a competência de um bom profissi-
país onde o trânsito degenerou em verdadeira guerra onal e a solicitude de um amigo fiel.
civil, com milhares de mortos por ano. O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

Que se castiguem, pois, os irresponsáveis do seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
volante, os suicidas dos "pegas", os criminosos do as- Deputados, que o Governo brasileiro caminha para o
falto. Sem que com eles se confundam, porém, os autoritarismo já está claro, pelas últimas ações ocorri-
bons motoristas, os condutores prudentes, os profis- das durante as manifestações dos trabalhadores em
sionais cuidadosos, que dirigem não para matar ou Belém, São Paulo e no Paraná. Cautela e responsabi-
morrer, mas para desfrutar um dos maiores e mais Iidade das nossas lideranças e, principalmente, do
úteis inventos da civilização. Pessoas como essas Governador são fatores fundamentais para o diálogo
não podem ser alvo do "furor punitivo" dos agentes da e a ordem, principalmente quando crescem os confli-
lei, que enxergam delinqüentes e tr~nsgressofes em tos e os problemas de nossa sociedade. Mas no de-
quem se aventure a dirigir um carro. sespero de perceber a insatisfação popular, FHC par-

Considerem-se, por exemplo, os taxistas brasi- . te para práticas comuns no tempo da ditadura, como
leiros, homens e mulheres que diariamente rod~m a censura aos meios de comunicação, bombas de
centenas de quilômetros para. ganhar a vida, para gás lacrimogêneo e espancamento de trabalhadores,
sustentar a família. Em favor desses trabalhadores, estudantes ou qualquer um que ouse manifestar-se
elaboramos projeto de lei que acrescenta um pará,:, contra a política neoliberal e os baixos salários.
grafo ao art. 258 do Código de Trânsito Brasileiro, es- No Pará, depois de acusar o PT, sem provas,
tabelecendo que dos motoristas de táxi infratores se como o principal responsável pelos últimos aconteci-
cobrará o valor das multas com redução de 50%~ .' mentos, principalmente o que ocorreu no dia 17, o

Perceba-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Governador do Estado, Almir Gabriel, rezando pela
dos, que não reivindicamos o perdão das faltas, a mesma cartilha, tenta desmoralizar e desqualific21'
anulação das penas - com o que, decerto, estimula- nosso partido e os movimentos sociais. Chega ao ab-
ríamos a desobediência e o erro -, mas tão-só que surdo de abrir mão da posição de Governo eleito para
não se imponha aos motoristas profissionais a co- defender os direitos do povo para agir como um irres-
brança rigorosa a que se sujeitam os amadore~, por- ponsável e inconseqüente.
que há diferenças, e grandes, entre uns e outros, a Em notícia publicada ontem no jornal O Estado
partir do conhecimento e da experiência que deles se de S. Paulo, o Secretário de Segurança, Paulo Sette
requer nos exames de habilitação. Câmara,. agora vem com a pirotecnia de inventar um

Sem dúvida, o motorista profissional é mais bem braço armado para o PT. E para que.a população pen-
preparado para dirigir do que aquele que tem no auto- se quão o PT é perigoso. chega ao cúmulo de afirmar
móvel não um instrumento da profissão, um meio de que tem InctrClos de milrclas com a Prefeitura de Se-
vida, mas apenas um transporte que o leva ao traba- lê,", admlnl8tlada por Edimllson Rodrigues, do Parti·
lho e com o qual passeia nos fins de semana. Daí por do dos Trabalhadores, e que, com base em investiga-
que as infrações perpetradas pelos taxistas são signi- ç6es, a "suposta" ,nllrcia poderá transformar-se em
ficativamente menos graves e menos numerosas do umaorganização armada. Segundo ele, "a milícia não
que as que cometem os chamados "domingueiros". mede conseqüências".
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Utilizando a polftica dos velhos coronéis, o Go- posição no ranklng, passando do 19º lugar para o 142

verno do Pará tem-se comportado como chefe de gru- entre os pafses que mais sediaram congressos inter-
po, usando a máquina governamental para massa- nacionais em 1999.
crar outras forças polfticas que se opõem ao seu Go- Esse resultado é fruto do esforço conjunto das
verno. _ autoridades governamentais, de organismos voltados

E no desespero, por não ser capaz de soluclo- para a indústria do turismo - como o Rio Convention
nar os graves problemas da miséria e da impunidade & Visitors Bureau - e da própria sociedade fluminen-
em seu Governo, que apresenta um dos maiores fndi- se no sentido de fazer com que o Rio recupere o sta-
ces de mortes no campo, lança mão de métodos es- tu. de capital nacional do turismo e referência turrsti-
púrios, transformando graves problemas sociais em ca internacional.
problema de polfcia. Apenas no ano passado, o Estado do Rio rece-

O PT é um partido democrático e transparente. beu cerca de 3 milhões de visitantes, um número
Todas as nossas tendências são conhecidas no Bra- equivalente ao total de turistas qu'e o Brasil recebia
sil. São legalmente reconhecidas pelo nosso partido e anos atrás. É um recorde que tende a ser superado a
por nossa militânci~. Desafio o Secretário de Segu- cada ano, tendo em vista que a cidade vem se prepa-
rança de Belém a provar que o PT tem um braço ar- rando cada vez mais para ser referência no turismo
mado denominado umilfcia cabana". internacional, melhorando ainda mais a in-

A praxe do Governo de lançar mentiras contra fra-estrutura turística nos setores de hotelaria, servi-
os movimentos sociais e o PT não é nova e não nos ços, portos, aeroportos, transportes públicos e segu-
intimida. Pelo contrário, continuaremos a lutar contra rança pública.
o projeto neoliberal. Permaneceremos ao lado dos E por que esse feito merece comemoração? Pri-
que lutam por um salário mfnimo decente, ao ladodos meiro por sabermos que o turismo de eventos é um
servidores que lutam por um salário justo, como os dos segmentos mais importantes dessa atividade.
milhares que se encontram enfrentando o sol e fome Pesquisas comprovam que um congressista estran-
hoje na Esplanada dos Ministérios. Continuaremos lu- geiro gasta em média US$240 por dia e seu tempo de
tando por ética, justiça e cidadania e pelo modo petis- permanência na cidade é de seis a sete dias, média
ta de governar. superior ao do turista convencional.

Era o que tinha a dizer. Além do mais, um congressista, pela sua qualifi-
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o cação profissional, é um formador de opinião, tornan-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. do-se multiplicador dos aspectos positivos da cidade
Deputados, durante a realização esta semana do Eu- e do Pafs. Por isso mesmo, tem que ser visto como um -
ropean Incentive & Business TraveI & Meeting Exhibi- público preferencial para nosso turismo receptivo, o
tion - EIBTM, em Genebra, na Suíça, será divulgado que aumenta nossa responsabilidade com a melhoria.
estudo do International Congress and Convention do atendimento para que cada turista tenha motivo
Association -ICCA, com informações altamente favo- para promover a imagem do Rio e do Brasil em seu
ráveis ao turismo brasileiro, particularmente em rela- país de origem.
ção ao Rio de Janeiro. Outro aspecto positivo dessa performance foi a

De acordo com o que será divulgado, o Rio su- elevação da taxa de ocupação nos hotéis da cidade e
biu dezoito posições no ranklng mundial de cida- o aumento do número de passageiros com destino ao
des-sedes de congressos internacionais, passando Rio, mesmo nos períodos da chamada baixa estação.
do 302 lugar para o 122 no ano passado, ficando à Isso porque os congressos são realizados ao longo
frente de cidades importantes como Paris, Londres e de todo o ano, o que tem contribuído para elevar a
Roma. média de visitantes,na cidade.

Embora a divulgação do estudo só ,ocorra du~ Para este ano, a agenda da ICCA já prevê 42
rante a reunião de Genebra, o ICCA decidiu anteci- congressos e seminários internacionais no Rio, o que
pá-lo em conseqüência da ótima performance da ci- pode resultar,em novo avanço no ranklng internacio-
dada brasileira. Trata-se de um féito que,merece co- nal, colocando.a cidade entre as cinco com maior nú-

, memoração, já que como porta de entrada do turismo mero de eventos programados.
internacional, não apenas o Rio, mas Q próprio Pafs Em pronunciamento anterior nesta Casa já havia
também ganha com esse crescimento. Afinal,' com o destacado a importância do turismo de eventos - como
desempenho do Rio, o Brasil também melhorou sua , congressos internacionais, provas de automobilismo, o
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recente campeonato mundial de futebol interclubes - escala de detalhe de 1:250.000 (1 centímetro no
para a reativação da indústria do turismo no Rio e para a mapa =2,5 quilômetros no chão).
promoção da cidade e do País no exterior. Para se entender melhor o que é o Zoneamento

Entendo que esses eventos, aliados a uma maio Socioeconômico Ecológico - ZSEE, do Planafloro,
or exposição do Rio na mídia internacional, contribu- podemos compará-lo à construção de uma casa. A di-
em significativamente para tal promoção. E todos es- ferença entre uma casa construída, pronta e acaba-
ses visitantes acabam transformando-se em multipli- da, com alicerces, paredes, disposição do telhado,
cadores da difusão da cidade em seus países, tal o portas e janelas, piso e os materiais de construção
impacto que a beleza do Rio causa em todos eles. em estado bruto - milheiros de tijolos, metros cúbicos

Apenas com o Reveillon e o Carnaval deste de pedra e areia, cimento, madeiramento, telhas, en-
ano o Rio deve ter recebido cerca de 1 milhão de visi- canamentos, vasos sanitários e lavatórios - e esse
tantes, o que representou um crescimento da ordem Zoneamento reside na figura do engenheiro projetis-
de 20% em relação ao ano anterior. Segundo estima- ta, do mestre de obras, dos pedreiros e carpinteiros,
tiva da Prefeitura, esses turistas devem ter deixado na ou seja, da mão-de-obra especializada e dos ope-
cidade cerca de US$120 milhões. rários.

Embora significativos, esses números estão Sem o saber, a competência dos profissionais,
aquém do potencial turístico do Rio e do próprio País. seria muito difícil transformar um canteiro de obras,
Enquanto os Estados Unidos conseguem uma receita um amontoado de materiais de construção, em uma
de US$540 bilhões com a indústria do turismo e em- casa confortável e aprazível.
pregam 18 milh?e~ de america~os, o Brasil não pas- O Zoneamento Socioeconômico Ecológico _
sa de US$3,6 ,bll~oes com o tU.rlsmo. externo e cerca ZSEE, do Planafloro, Sr. Presidente, assim como a
de US$13,2 ~llh.?es com o tunsmo Interno, gerando construção de uma casa, implica reunir materiais di-
apenas 5,6 mllhoes de empregos. versos, um sem-número de informações colhidas

É e~idente que esse cres~imento tem a ver ~om através de imagens de satélite, caminhadas no cam-
a melhOria da segu~a~ça.e da Infra-estrutura da cld~- po para a aplicação de questionários e o reconheci-
d~, e~bora as ~rovldenclas ~dotadas pe~o Poder Pu- mento elou comprovação das evidências, para reco-
bl~co ainda estejam, longe d? Ideal. Se qUlse.rm?s.am- pilar o "saber popular" e ordenar todas as informa-
pilar n~sso potenCial turí~tlco, temos que InSistir n~ ções até uma proposta da 211 Aproximação do Zonea-
~elhona d: ~odo~ os serviços voltados.para essa atl- mento Socioeconômico Ecológico _ ZSEE.
vldade. E ai mclulmos aeroportos, hotéiS, transportes li ,_ .,
e preços dos serviços. Para fazer a 2 Aproxlmaçao do ZSEE, fOI precl-

C
' rt-' d t . , so reunir "engenheiros e mestres de obras do conhe-

om a Impo ancla o unsmo para o Incremen- , ". li ' •

to da nossa economia, o Brasil não pode ficar de fora cimento Cientifico, ',de dl~ersas áreas, e, todosJuntos,
de mais esse filão de negócios por negligência ou trataram de ~e,deflmr as areas, as zona.s de uso agrí-
omissão do setor público ou por falta de percepção col~ e pecuano, as flo~estas de man~Jo sustentado,
dessa realidade por parte da iniciativa privada as areas de conservaçao e preservaçao, as reservas

. . . biológicas, as reservas extrativistas, as reservas indí~

MUito obrigado. genas e até a proposição de novas unidades, de no-
O SR. NILTON CAPIXABA (BlocolPTB - RO. vas configurações.

Pronuncia o seguin~e discurso.~ - Sr. 'presidente, Sras. ~ Ao final de toda essa trabalheira, foi indispensá-
S.~. Deputados, o dia 17~e ~~IO assinala de forma ~e!l- vel realizar e validar em audiências públicas a propos-
nitlva ~":' ~vanço e~raordlnarlo do E~ta~o de Rondonla ta. A sociedade civil de cada Município do Estado foi
na deflmçao de um Instrumento que Indica a melhor for- . t' d rt" d f' d'-' ,bl'
ma de ocupação do espaço territorial e utilização dos In ~Ir~. a, pa IClpOU. e o IClna e au a lencla~ pu _Icas,
recursos naturais. A Assembléia Legislativa do Estado ~bJe~Vando o aperfeiçoamento da 2- Aproxlmaçao do
aprovou, por unanimidade dos dezenove Deputados SE .
presentes, com cinco ausentes, a Lei Complementar do Construída a "casa de Rondônia", com a lei
ZOneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE, do complementar de 17 de maio de 2000, o Estado esta-
PLANAFLORO - Plano Agropecuário e Florestal de rá em condições de acolher e abrigar novas levas de
Rondônia, constituindo-se no primeiro Estado do Brasil migrantes que virão juntar-se a todos nós para a
e da América Latina a contar com esse instrumento de construção de uma "Rondônia do Novo Milênio", mais
ordenação e preservação do meio ambiente, em uma justa, mais próspera e mais sustentável.



SEÇÃO /I
Das Subzonaos

Art. 10. As subzonas são caracteriza
das pelo grau de ocupação, vulnerabilidade
ambiental e aptidão de uso, definidas dentro
de suas respectivas zonas.

Art. 11. Para implementação do ZSEE,
ficam estabelecidas nove (9) Subzonas de
ordenamento territorial e direcionamento de
políticas públicas do Estado.

SUBSEÇÃO I
Das Subzonas da Zona 1

Art. 12. As Subzonas da Zona 1 são
áreas utilizadas, principalmente, para explo
ração agropecuária, com grau variável de
ocupação, vulnerabilidade ambiental e apti
dão de uso, a seguir definidas.

Das Zonas

Art. 7º A Zona 1, composta de áreas
de uso agropecuário, agroflorestal e flores
tal, abrange 120.310,48 km2, equivalentes a
50,45% da área total do Estado.

§ 1º As terras da Zona 1, utilizadas
para diferentes fins, principalmente agrope
cuário, possuem graus variáveis de ocupa
ção e de vulnerabilidade ambiental, que ca
racterizam diferentes subzonas.

§ 2º A Zona 1 obedecerá às seguintes
diretrizes:

I - como diretriz geral, deve ser estimu
lado o desenvolvimento das atividades primá-
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, àqueles rias em áreas já desmatadas ou habitadas,
que julgarem dispensável todos os esforços despen- com práticas .adequadas e manejo no uso dos
didos, ao longo de dez anos, além dos gastos de re- recursos naturais, especialmente do solo, de
cursos de US$20 milhões, deixamos como singela Ii- forma a maximizar os custos de oportunidade
ção o aprendizado revelado pelÇ)s estudos da 2l! Apro- representados pelo valor da floresta;
ximação do ZSEE. 11 - estímulo ao manejo sustentado

O ponto mais alto de Rondônia é o Pico do Tra- dos recursos florestais e, em praticar, o re~

cuá, situado nos contrafortes da Serra dos Pacaas florestamento e a recuperação de áreas de-
Novos, na passagem da BR-421, que interligará Ari- gradadas, de preservação permanente e da
quemes/Monte Negro/Campo Novo de Rondô- reserva legal, incluindo o aproveitamento al-
nia/Nova Mamoré, já na fronteira da Bolívia. O Pico do ternativo da capoeira;
Tracuá tem altitude de 1.126 metros, medida eletroni- 111 - aplicação de políticas públicas
camente pelas imagens dos satélites, ou seja, é qua- compensatórias, visando à manutenção dos
se duas vezes mais alto do que as altitudes máximas recursos florestais remanescentes, evitando

I

das proximidades de Vilhena, com ,650 metros. a sua conv,ersão para sistemas agropecuári-
Esta nova lição de geografia de Rondônia está os extensivos;

sendo ensinada ampliada, e ainda vem temperada IV - condicionamento das diretrizes de
com lições do saber dos indígenas uru-eu-wau-wau, uso das Subzonas para obras de in-
que fizeram do Pico do Tracuá o lugar da Cachoeira fra-estrutura, em particular com referência a
Sagrada, santuário de suas celebrações culturais de estradas.
suas orações. Quantos outros ensinamentos trará a Art. 8º A Zona 2 é composta de áreas
2l! Aproximação do Zoneamento Socioeconômico de uso especial, abrangendó 34.834,42 km2,

Ecológico? equivalentes a 14,60% da área total do
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ZSEE Estado, destinada à conservação dos recur-

de Rondônia constitui-se no principal instrumento de sos naturais, passíveis de uso sob manejo
planejamento da ocupação e controle de utilização sustentável.
dos recursos naturais do Estado. O ZSEE tem por ob- Art. 9º A Zona 3 é composta de áreas
jetivo "orientar a implementação de medidas e eleva- institucionais, constituídas por aquelas pro-
çã~ do pad~ão socioeconômico das populaçõ~s,. por tegidas de uso restrito e controlado, previs-
meio de açoes que levem em conta as potenclahda- tas em Lei e instituídas pela União, Estado e
des, as restrições de uso e a proteção dos recursos Municípios, abrangendo 83.367,90 km2,
naturais, permitindo que se realize o pleno desenvol- equivalentes a 34,95% da área total do
vimento das funções sociais e do bem-estar de todos, Estado.
de forma sustentável".

Julgamos importante e indispensável transcre
ver o texto, na rntegra, do estabelecimento de zonas e
subzonas definidas assim:
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§ 2º A aptidão agrícola da Subzona
1.2 é predominantemente regular e sua vul
nerabilidade natural à erosão predominante
mente.

§ 3º A Subzona 1.2 obedecerá às se
guintes diretrizes:

I - deverão ser mantidas ou recupera
das, nas propriedades rurais. pelo menos,
40% da cobertura florestal. admitindo-se.
mediante aprovação do órgão ambiental
competente, medidas compensatórias vi
sando à preservação dos recursos florestais
remanescentes;

§ 3º A Subzona 1.1 detém os assenta
mentos urbanos mais importantes.

§ 4º A Subzona 1.1 apresenta aptidão
agrícola predominantemente boa, com vul
nerabilidade natural à erosão predominante
mente baixa, com custos de oportunidade
de preservação excessivamente elevados.

§ 5º A Subzona 1.1 obedecerá às se
guintes diretrizes:

I - cobertura florestal de cada pro
priedade rural mantida ou recuperada em
pelo menos 20%;

11 - nas áreas convertidas, é recomen
dado o incremento da produtividade agrope
cuária. baseado em técnicas agrícolas mais
modernas. inclusive a irrigação, com incenti
vos para agroindústrias. de forma a maximi
zar os custos de oportunidade representa
dos pelo valor da floresta.

Art. 14. A Subzona 1.2, composta de
áreas com médio potencial social. abrange
30.664-01 km2, equivalentes a 12,86% da
área total do Estado.

§ 1º A Subzona 1.2 predomina a co
bertura florestal natural, em processo acele
rado de ocupação. com conversão da flores
ta.

Art. 13. A Subzona 1.1 composta de 11 - desmatamentos incrementais con-
áreas'que apresentam grande potencial so- dicionados às potencialidades. às fragilida-
cial, abrange 61.417,35 km2, equivalentes a des e ao uso da terra pretendido e. em ge-
25,75% da área total do Estado. ral, no contexto de programas de reforma

§ 1º A Subzona 1.1 dispõe de in- agrária em processo de implementação;
fra-estrutura suficiente para o desenvolvi- 11I- nas áreas convertidas. é recomen-
mento das atividades agropecuárias, sobre- dado o incremento da produtividade agrope-
tudo estradas de acesso. cuária, baseado em técnicas agrícolas mais

§ 2º A Subzona 1.1 concentra as modernas, envolvendo insumos e práticas
maiores densidades populacionais do Esta- de manejo. em conformidade com as condi-
do. ções de aptidão agrícola;

IV - os processos de ocupação serão
acompanhados de regularização fundiária.

Art. 15. A Subzona 1.3, composta de
áreas onde predomina a cobertura vegetal
natural, abrange 14.823,81 km2 , equivalen
tes a 6.22% da área total do Estado.

§ 1º A Subzona 1.3 possui expressivo
potencial florestal, em processo de ocupa
ção agropecuário incipiente e reduzida con
versão da cobertura vegetal natural.

§ 2º Na Subzona 1.3 a aptidão agríco
la é predominantemente restrita e apresenta
vulnerabilidade natural à erosão predomi
nantemente média.

§ 3º A Subzona 1.3 obedecerá às se
guintes diretrizes:

I - priorizar o aproveitamento dos re
cursos naturais, podendo as atividades
agropecuárias existentes ser mantidas, não
sendo estimuladas sua expansão;

11 - os processos de ocupação neces
sitam de esforços para a regularização fun
diária. para controle da exploração florestal
e do desmatamento;

111 - deverão ser mantidas ou recupe
radas, nas propriedades rurais. pelo menos
70% da cobertura florestal. admitindo-se,
mediante aprovação do órgão ambiental
competente, medidas compensatórias vi
sando à preservação dos recursos florestais
remanescentes;

IV - os eventuais desmatamentos in
crementais devem ser condicionados às po
tencialidades, às fragilidades naturais e ao
uso pretendido, com políticas públicas para
o estímulo da manutenção da cobertura ve
getal natural;

V - nas áreas convertidas, é recomen
dada a implantação de consórcios agroflo
restais, reflorestamentos e cultivos perma
nentes de modo geral.
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Art. 16. A Subzona 1.4, composta de madeireira e não-madeireira, apresentando
áreas que apresentam infra-estrutura propí- o custo de oportunidade de preservação en-
cia à exploração das terras, abrange tre baixo e médio;
13.405,31 km2, equivalentes a 5,62% da § 2g Algumas ár.eas da Subzonas 2.1
área total do Estado. apresentam alto potencial para o ecoturismo

§ 12 Embora haja disponibilidade de in- e para atividades de pesca em suas diver-
fra-estrutura na Subzona 1.4, as condições sas modalidades;
ambientais impõem restrições ao desenvol- § 3º A Subzona 2.1 obedecerá às se-
vimento das atividades ae conversão da co- guintes diretrizes:
bertura vegetal natural. I - o valor das terras florestais da Sub-

. § 2~ Te~d~ em vista o e~pressivo po- zona 2.1 pode ser incrementando mediante
tenclal hldrele~rJco de algu~s nos, com. pe- agregação de valor existências florestais,
quenas centrais de pro~uçao, os ecoss~ste- pela exploração seletiva de seus produtos;

~::"d:a~~~~:'~~.~~re=:~:: será ~~~=":m~:U~o~~
uralS, e~ especla o~. I ncos. ,~ sos naturais, mantendo as atividades agro-

§ 3- A vuln~rablhdad.e natural a erosao pecuárias existentes, sem estfmulo a sua ex-
da Subzona 1.4 e predominantemente alta. pansão fomentando as atividades de mana-
. § ~g A S,ubz?na 1.4 deverá obedecer jo flore~tal e do extrativismo, do ecoturismo e
as seguintes ~Iretn~~s: da pesca em suas diversas modalidades;

I -,nas area~ la de~matadas, recamen- 111 _ as áreas de campos naturais pc-
d~-se a Implantaçao de sistemas de ~xplor~- dem ser utilizadas, sob manejo adequado, o~
çao que garantam o controle d.a erosao, taiS servando as suas características específicas'
como: reflorestamento, consórcios agroflores- .'
tais e culturas permanentes, de modo geral; IV - as obras de In~a-estrutura, ~

11 - desmatamentos incrementais se- e~emplo ~e e.stra,das, deverao estar condi-
rão condicionados à vulnerabilidade à ero- clonadas as diretrizes de uso da Subzona.
são, às potencialidades, às fragilidades na- Art. 19 - A Subzona 2.2,~co.mposta d~
turais e ao uso pretendido, com políticas pú- áreas que apresentam ocupaçao.Inexpressl-
blicas para o estrmulo da manutenção da va, abrange 9.181,05 km2

, equivalentes a
cobertura vegetal natural; 3,85% área total do Estado.

111 - manutenção ou recuperação de, § 19 A Subzona 2.2 apresenta baixo
pelo menos, 80% da cobertura vegetal flo- custo de oportunidade da preservação da
restal de toda propriedade rural, admitin- floresta, facilitando a conservação das ter-
do-se, mediante aprovação do órgão com- ras florestais no seu estado natural.
petente, medidas compensatórias visando à § 22 A Subzona 2.2 obedecerá às se-
preservação dos recursos florestais rema- guintes diretrizes:
nescentes. I - áreas destinadas à conservação da

SUBSEÇÃO 11 natureza, em especial da biodiversidade
As Subzonas da Zona 2 com potencial para atividades cientfficas e
Art. 17 - As Subzonas da Zona 2 são econômicas de baixo impacto ambiental sob

áreas destinadas à conservação dos recur- manejo sustentado;
sos naturais, passíveis de uso sob manejo 11 - o aproveitamento destas áreas
sustentável, a seguir definidas. deve se desenvolver sem conversão da co-

Art. 18. A Subzona 2.1, composta de bertura vegetal natural e, quando extrema-
áreas que apresentam inexpressiva conver- mente necessário, somente em pequenas
são das terras florestais, abrange 25.653,37 áreas para atender à subsistência familiar;
km2, equivalentes a 10,75% da área total do 111 - as áreas já convertidas deverão
Estado. ser direcionadas para a recuperação, sendo

§ 19 A Subzona 2.1 apresenta poten- recomendada a criação de áreas protegidas
cialidades naturais sobretudo a florestal, de domínio público ou privado, devido às ca-
em condições satisfatórias de exploração racterCsticas especfficas de sua biodiversida- '



SUBSEÇÃO 111
Das Subzonas da Zona 3

Art. 20. As Subzona 3 são áreas insti
tucionais, constituídas pelas Unidades de
Conservação, de uso restrito e controlado,
previstas e instituídas pela União, Estado e
Municípios, a seguir definidas.

Art. 21. A subzona 3.1. composta de
áreas constituídas pelas Unidades de Con
servação de Uso Direto, abrange 18.081.29
krrt2, equivalentes a 7,58% da área total do
Estado.

Parágrafo único. A Subzona 3.1 obe
decerá à seguinte diretriz:

I - a utilização dos recursos ambi
entais obedecerá aos planos e diretrizes especí
ficas das unidades instituídas, tais como:
Florestas Estaduais de Rendimento Susten
tado, Florestas Nacion~is, Reservas Extrati
vistas e outras categorias estabelecidas no
Sistema Nacional de Unidades de Conser
vação.

Art. 22. A Subzona 3.2, composta de
áreas constitufdas pelas Unidades de Con
servação' de Uso Indireto, abrange
23.752,50 km2, equivalentes a 9,96% da
área total do Estadq.

Parágrafo único. A Subzona 3.2 obe
decerá à seguinte diretriz:

I - a utilização das áreas deve limi
tar-se às finalidades das unidades instituí
das, tais como: Estações Ecológicas, Par
ques e Reservas Biológicas, Patrimônio
Espeleológico, Reservas Particulares do Pa
trimônio Natural e outras categorias estabe
lecidas pelo Sistema Nacional de Unidades
de Conservação.

Art. 23. A Subzona 3.3, composta de
áreas constitufdas pelas Terras Indígenas,
abrange 41.534,11 krrt2, equivalentes a
·17,41 % da área total do Estado.

Parágrafo Único. A Subzona 3.3 obe
decerá à seguinte diretriz: ". ':.

I -' a utilização dos recursos naturais
está limitada por Lei, onde seu aproveita
mento somente poderá ser efetuado se au
torizado ou concedido pela União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ponto
centraJde nosso discurso foi passar aos Srs. Prefei-

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 27389

de, de seus habitats e de sua localização tos, Vereadores, lideranças do setor produtivo, as ex-
em relação ao corredor ecológico regional. plicações do que é a 2ª Aproximação do Zoneamento

Socioeconômico Ecológico e transcrever, na íntegra,
o Zoneamento em suas três Zonas e nove Subzonas.

O Governador de Rondônia, Dr. José de Abreu
Bianco, seu Secretariado, os Senadores, Deputados
Federais, Deputados Estaduais e a sociedade rondo
niense deverão ter a determinação e a firmeza de
participar dos ajustamentos da lei complementar
aprovada em 17 de maio de 2000, em face do texto le
gai que deverá vir a ser votado, na Câmara e no Sena
do Federal, do Código Florestal.

Otexto alternativo do Conama - Conselho Naci
onal do Meio Ambiente _, do Ministério do Meio Ambi
ente, prevê a área de 80% de proteção nas proprieda
des na floresta amazônica e 35% nas propriedades
das áreas de cerrados. Essa proposta alternativa de
verá substituir o texto do ruralista, Deputado Moacir
Micheletto, do PMDB do Paraná, denunciado e forte
mente criticado pelos ambientalistas e organizações
não-governamentais internacionais, apelidado de
Projeto Motoserra.

O Ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho,
disse que o Governo "... não topa negociar nada com
os ruralistas, a não sero zoneamento econômico eco
lógico que já estava no projeto do Conama".

O Zoneamento definirá que áreas têm vocação
agrícola e ambiental em cada um dos Estados da
Amazônia. Enquanto esse estudo não ficar pronto, os
fazendeiros serão obrigados a manter 80% da fazen-
da como área protegida. .

O Estado de Rondônia, Sr. Presidente, já con
cluiu a 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconô
mico Ecológico, "... já fez o seu deverde casa". Vamos
lutar e defender tudo aquilo que ficou estabelecido na
lei complementar de 17 de maio de 2000. Não concor
do com a intromissão impositiva de ONG - Organiza
ções Não-Governamentais, transnacionais, como
Greenpeace e WWF, como interveio o Banco Mundial
no Polonoroeste e depois no Planafloro.

Não quero ver acontecer em Rondônia ação
como a noticiada pelo Jornal do Brasil, na edição de
20 de maio último, sob o título "Em Defesa da Flores
ta':, na qual uma moderna e vistosa embarcação fluvi
al do Greenpeace escoltava quase 300 toras de ma
deira ilegalmente cortadas, em uma remota área da
Amazônia, no Rio Juruá, e transportadas, apedido do
Ibama. para o Município de Carauari, Amazonas.

Muito obrigado.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, já está em funcionamento, no importância vital para a qualidade no atendimento e
Aeroporto de Vitória, desde os primeiros minutos de economia no setor", afirmou o Ministro.
hoje, o sistema informatizado de gerenciamento e Cada equipe, composta por um médico, um en-
controle de mercadorias importadas, permitindo mai- fermeiro, dois auxiliares de, enfermagem e cinco
or agilidade para os fiscais da Receita Federal que agentes de saúde, atende a um grupo de mil pessoas.
atuam no setor e maior comodidade para os importa- O Secretário de Estado da Saúde, João Felício Scár-
dores. dua, anunciou, porém, um percentual de cobertura do

Trata-se do Sistema de Gerenciamento do Ma- programa maior do que o anunciado pelo Governo
nifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA. Federal. "Atendemos 41 municípios com menor popu-
O sistema, que já havia sido implantado em vinte ae- lação do Estado. Até o final do ano teremos mais de
roportos do País, passa a ser operado também em Vi· 80% de cobertura nessas cidades", garantiu Scárdua.
tória. A implantação foi possível a partir da internacio- O Governo Federal anunciou também que obte-
nalização do aeroporto da Capital, para o transporte ve financiamento externo de US$200 milhões para
de cargas. treinamento de 250 mil atendentes de saúde, que tra-

O Assessor da Alfândega do Porto de Vitória, balham sem qualificação escolar. O Ministro afirmou
José Henrique Mauri, explicou que até ontem o con- que a transferência de recursos para o Estado au-
trole de mercadorias que chegavam ao Estado por via mentou em 58% nos últimos três anos. Serra abordou
aérea era manual. Agora, com o gerenciamento ele- também as recentes irregularidades ocorridas no
trônico, a Receita Federal e os importadores poderão Estado, como os problemas em centros de hemodiáli-
acompanhar, on line, todas as etapas do transporte, se e clínicas que distribuíam sangue contaminado. "O
desde a origem da mercadoria. mau comportamento na saúde continua existindo.

Com o Mantra, todo o gerenciamento das mer- Estamos enfrentando, mas ainda não resolvemos
cadorias importadas é feito em tempo real e por um tudo", afirmo~. O Ministro ressaltou que o pagamento
sistema interligado, que permite ao importador e aos do Sistema Unico de Saúde - SUS ainda apresenta
fiscais o acompanhamento total da operação. O novo valores baixos. "O SUS não paga bem, no entanto
sistema representará agilidade para os fiscais e para precisamos de mais dinheiro. Por isso, estamos na
os importadores, e a principal vantagem, no caso de batalha pela aprovação de uma emenda que garante
Vitória, é a eliminação da necessidade de desloca- recursos modestos, mas estáveis, para a saúde".
mento físico do papel, ressalta José Mauri. O Programa Avança Brasil, abordado por Serra

Ele conta que quando da chegada de mercado- durante oseminário, prevê ainda uma campanha con-
rias importadas, pelo controle manua', havia necessi- tra a cesariana. Segundo ele, o País registrava 33
dade de lançamento de aviso da chegada da merca- mortes para cada 100 mil partos. "Houve uma queda
doria, novo comunicado à Alfândega e deslocamento da mortalidade materna. O índice caiu para 25,7 mor-
dos papéis, via malote, para o Centro, onde funciona tes no ano passado".
a Alfândega. Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun-

Outro assunto, Sr. Presidente. ciamento em todos os meios de comunicação da

O Programa de Saúde da Família deverá benefi- Casa.
ciar 50% da população capixaba até o fim do ano. O Era o que eu tinha a dizer.
Governo Federal está disponibilizando recursos para O SR. ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB - SP.
a criação de mais 250 equipes de agentes sanitários Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
no Espírito Santo. Atualmente existem 184 equipes, Sras. e Srs. Deputados, a violência resultante de re-
que cobrem apenas 20% dos Municípios do Estado, beliões nas unidades da Fundação Estadual do
conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Bem-Estar do Menor de São Paulo aumenta a cada

A ampliação do projeto, conhecido como médi- dia. Notfcias de revoltas são veiculadas quase que di-
co de famflia, integra a mais importante ação do Go- ariamente nos meios de comunicação, tendo resulta-
vemo na área da saúde. Durante seminário realizado dos cada vez'mais desastrosos, com mortos e feridos
ontem na Feira da Solidariedade, em Vitória, o Minis- entre internos e policiais.
tro da Saúde, José Serra, destacou que a maior parte Essas unidades da Febem transformaram-se
dos problemas no atendimento em hospitais públicos em verdadeiros depósitos de crianças e adolescen-
não ocorreria se a população tivesse acesso a uma tes, que mais produzem criminosos em série do que
ampla rede de atenção básica. "A atenção básica tem os recuperam.
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Acreditamos que existam algumas soluções e se pode perder de vista que a elevação dos preços
que estejam ao nosso alcance. dos medicamentos atinge principalmente o bolso e a

Temos que descentralizar as unidades da Fe- saúde dos segmentos mais pobres da população.
bem. Esta nossa proposta justificou emenda de nossa Conforme pesquisa do Conselho de Farmácia
autoria, no valor de R$40 milhões, para a construção do Distrito Federal- CRF-DF e do Instituto de Defesa
dessas unidades, integrando hoje o Plano Plurianual dos Usuários de Medicamentos -IDUM, os preços de
- PPA - do Governo para este ano. Esses recursos 49 medicamentos tiveram reajustes de 0,11 % a
podem assegurar parcerias com os Municípios, que 65,56% na virada de abril para maio. O maior aumen-
construiriam unidades de menor porte. to foi do antidepressivo Limbitrol, do laboratório ICN

Abrigando um número menor de internos, com Farmacêutico - Grupo Rache. No mês de abril, o Lim-
atendimento clínico, psicológico e social, certamente bitrol com vinte cápsulas custava, segundo o preço de
haveria maior controle por parte da administração. A apresentação, R$3,02; em maio, ele passou a ser
qualidade dos serviços aumentaria, já que cada pro- vendido a R$5,OO. O segundo maior reajuste foi do Di-
fissional que trabalha nessas unidades poderia dar pirona 500 miligramas, um analgésico antitérmico da
mais atenção aos internos, conseguindo resultados Cimed, cujo preço teve aumento de 46,15%, passan-
mais rápidos e mais objetivos. do de R$18,57 para R$27,14. Entre os produtos rela-

Essas unidades descentralizadas têm outro ob- cionados na pesquisa, o Ferroplex, complexo vitamí-
jetívo: aproximar o menor interno de seus familiares, nico da Cimed, aumentou A 31,57%; o Efurix, dr~ga
estendendo o serviço psicológico, médico e social usada para o com?at~ ao canc:r .de pele e p.roduzl~a
aos pais. Sabemos que o desajuste da famflia tam- pela ICN F~rmaceutlca, 1~ ,35 Yo, e o .Isordll Subhn-
bém é motivador da ação do menor. Essa proximida- gu~I,. vasodllat~d~r co~onanano ~roduzldo pelo Lab.~-
de com os país e o atendimento clínico e social para ratono NovaqUlmlca Sigma - Wh~t~A

e I~rgamente Utlll-
ambos, sem dúvida, contribuiriam para a recupera- zado

o
pelos portadores de deflclenclas cardíacas,

ção, que tem de ser o maior objetivo da Febem. 8,17 Yo. . •
A administração partilhada entre Estado e Muni- Ocorrem t~mbém ca~os, como o do Gmecoslde,

cfpios garantiria o atendimento de melhor qualidade da Darro~, medlcame~to indicado no tratamento ~e
ao qual nos referimos, aproveitando a infra-estrutura am~norrelas secundána~ e que, nos mes:s de abr~ e
já existente nas cidades. mala, t~ve seu preço reajustado em 1,89 ~ e 2,01 ~,

. . . respectivamente.
Para col~car em p~atlca a propos~a, precisamos Todos os medicamentos em questão fazem par-

da ~presenta~ao de projetos do Execut~o Estadual ~, te da lista de 4 mil itens preparada pela revista
aSSim, garantir a verba para a construçao dessas um· Ab f bl' - d I f •.
dades. ~ ~~ma, pu Icaçao usa a pe as armaclas para a

. _ deflnlçao dos preços.
~credlta~os que a presente soluça0 po~ha um Importa notar, sobretudo, que os aumentos veri-

ba~ta as rebehoes e q~e, em f~turo bem prÓXimo, as ficados nos remédios são injustificáveis e inaceitáve-
umda~es da F~bem sejam motivo de ?rgulho na recu- is. De acordo, inclusive, com a Portaria nº 127 do Mi-
peraçao d~ cnanças e adolescentes Inf~tores. nistério da Fazenda, os laboratórios são obrigados a

EnfatIZO, senho~s e sen.h~r~s: umdades meno- apresentar relatórios dos preços.
r~s da Feb7m, em várros mum~lplos do estad~, apro- Os reajustes, vale dizer, estão situados muito
xlmando ?mterno de sua famfha, com o ate~dlmento acima dos índices da inflação e, sem dúvida, tendem
necessárro p~ra ambos; menor concentraçao de r~- a gerar sérias dificuldades para o trabalho de estabili-
voltosos e maior contr~le sobr~ os me~mos é o caml- zação da economia. Como afirmou o Presidente do
nho para colocarmos fim na trrste reahdade que nos Conselho de Farmácia do Distrito Federal Sr: Antônio
impõem as rebeliões na Febem. Barbosa da Silva: "Não há explicação p~ra que isso

Era o que tinha a dizer. esteja ocorrendo, porque a maior parte da maté-
Obrigado. ria-prima tem sofrido uma redução de custo".
O SR. Lufs EDUARDO (PDT - AJ. Pronuncia o Na notícia publicada no Jornal de Brasília de 5

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de maio, o Presidente do CRF-DF responsabiliza o
Deputados, constantemente tenho denunciado os au- próprio Ministério da Fazenda por ter concedido auto-
mentos abusivos dos preços dos remédios. Trata·se rização para os aumentos abusivos.
de um problema que exige adoção de providências ri- Ao combater a elevação dos preços dos remédio
gorosas e urgentes do Governo, inclusive porque não os, o Conselho de Farmácia também anunciou que,



- Presidente de Mesas Eleitorais em várias elei
ções;

- Membro do Corpo de Jurados da Comarca de
Santos;

- Membro de várias entidades filantrópicas, cul
turais e esportivas de diversas cidades brasileiras.

São, ademais, incontáveis suas comendas e
condecorações, entre as quais os honrosos Utulos de
Cidadão Honorário do Estado do Rio de Janeiro e de
Cidadão Honorário do Estado de Mato Grosso, além
de mais de uma dúzia de cidades brasileiras de gran
de~ proporções, como São Paulo, Rio de Janeiro e
Porto Alegre e de diversas cidades e estados nor
te-americanos, como West Virginia, Maryland, New
Orleans, Lafayette City, Knoxville e Poplar Bluf.

Acrescentaremos, apenas para ilustrar, à sua in
contávellista de honrarias o Utulo de Professor Hono
rário de Arquitetura da Universidade "Madre y Maes
tra", de Santiago de Los Cabaleros, na República Do
minicana; o Troféu Condor de Los Andes, concedido
pela Argentina e pelo Chile; o trtulo de Coronel Aju
dante de Campo do Estado do Tennessee; membro
da Ordem Honorária dos Coronéis do Kentucky; a
Medalha da Saúde, concedida pelo Ministério da
Saúde da Venezuela; Delegado Honorário de Agricul
tura do Estado da Louisiana, nos Estados Unidos; e
ainda ajuntarramos a Medalha de Honra a ele conce
dida pelo Conselho da Europa.

Dada sua extraordinária operosidade e encen
drado interesse pelos problemas sociais e ecológi
cos, foi levado por amigos para o Rotary Club de San
tos, do qual logo se fez presidente. A segu;r, indicado
Governador do Distrito 4610, do Rotary International,
abrangendo larga área do Estado de São Paulo, inclu
ídas, entre outras, sua Capital, as cidades do ABC,
Mogi das Cruzes, Santos e São Vicente.

Eleito, ainda, Diretor do Rotary e, a seguir, seu
Vice-Presidente, foi elevado à Presidência do Rotary
International em 1990, um dos três únicos brasileiros
que já alcançaram esse dignificante cargo: com ele,
de São Paulo, Armando de Arruda Pereira e, do Rio
de Janeiro, Ernesto Imbassahy de Mello, ambos tam
bém falecidos.

Concluído brilhantemente seu mandato, foi elei
to Curador da Fundação Rotária, o grande braço as
sistencial do Rotary, instituição considerada como
uma das maiores fundações prestadoras de serviços
do mundo e que, somente nos últimos anos, aplicou,

ta;

27392 Quinta-feira '25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

no mesmo período, o laboratório Cibran, contraria- - Membro do Conselho do Museu de Arte Sacra
mente à decisão de outros laboratórios, reduziu os de Santos;
preços de 21 medicamentos, entre os quais a Eritro- - Membro do -Conselho Deliberativo do Clube
micina e o Amplitor, que tiveram queda nas tarifas de XV;
30,37% e 10%, respectivamente.

a dirigente do setor farm'acêutico esclarece que
todo mês o CRF-DF e o IDUM encaminham denúnci
as sobre os preços dos remédios à Secretaria de Di
reito Econômico, vinculada ao Ministério da Fazenda,
eao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CADE, mas, a despeito de o Cade geralmente consi
derar abusivos os aumentos, o Ministério acaba man
dando arquivar o processo e, agindo assim, tem dado
ensejo até a suspeitas de prática de crime de improbi
dade administrativa.

Justamente por essa razão, 'chegou a ser feito
apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
para que cobre explicações do Ministro da Fazenda,
Pedro Malan.

a Governo, por intermédio dos setores respon
sáveis pela fiscalização sobre o setor farmacêutico,
precisa determinar as medidas cabíveis contra os au
mentos abusivos nos preços dos remédios, impedin
do que sejam causados prejuízos ainda maiores ao
consumidor e à saúde da população.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faleceu no dia 12 do mês de abril último,
em São Paulo, Paulo Viriato Corrêa da Costa, natural
de Santos, cidadão brasileiro de renome internacio
nal.

Arquiteto, formado pela Universidade Macken
zie, e homem de empresa, liderava o Grupo Arena,
constituído de cinco organizações de grande porte,
voltadas para a área imobiliária de construções. Pre
sidia, também, o Conselho de Administração da Fa
mflia Paulista Crédito Imobiliário S. A.

Era, ainda, Paulo:
- Cavaleiro da Soberana Ordem Militar de Mal-

- Membro da ADESG, Associação dos Diplo
mados pela Escola Superior de Guer~a;

- Membro do Instituto Histórico e Geográfico de
Santos;

- Membro do Conselho do Centro Cultural Bra
sil-Estados Unidos;

- Presidente do Conselho da Fundação Pinaco
teca Benedict Calixto;

- Membro do Clube Cívico 21 Irmãos Amigos;
- Membro do Conselho Deliberativo da Associa-

ção dos Amigos da Cidade de Santos;
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em benefício de populações carentes e, especial- embates em que esteve envolvido ao longo de sua
mente no combate às moléstias infecciosas de cará- curta, porém, brilhante trajetória política.
ter endêmico, mais de 300 milhões de dólares, tendo Foi um dos mais firmes e radicais opositores da
participado ativamente nas campanhas brasileiras de política de opressão aos trabalhadores, defendendo
erradicação da poliomielite. com firmeza os compromissos assumidos com a po-

Na Presidência do Rotary, Paulo Viriato percor- pulação baiana durante o período em que esteve à
reu um sem-número de países, a serviço de sua insti- frente de seu mandato na Assembléia estadual.
tuição, transformando-se, dessa forma, num verdade- O companheiro Paulo Jackson, filho de João Vi-
iro embaixador honorário do Brasil, cuja história e cu- lasboas Castro e Placídia Cardoso Vilasboas, nasceu
jos aspectos capitais procurou divulgar com grande em 8 de junho de 1952, no Município de Caetité,
desvelo. Lutou, particularmente, para que os povos vi- Bahia.
sitados adquirissem consciência da importância inar- Em 1964, concluiu o primário no Grupo Escolar
redável da d~fesa do meio ambiente, lançando um Monsenhor Bastos, no Município de origem. Cursou o
ambicioso projeto ecumênico denominado Salve o secundário no Instituto de Educação Anísio Teixeira,
Planeta Terra. naquela cidade. Foi em Salvador, no Colégio Estadual

Sua grande paixão era o Rotary, instituição fun- da Bahia - o CENTRAL, palco de grandes lutas con-
dada nos Estados Unidos em 1905, que acabou tor- tra a ditadura e celeiro de grandes políticos, que con-
nando-se uma força considerável por suas campa- cluiu, em 1971, o cientrfico. Em 1976, formou-se em
nhas de caráter universal em benefício de comunida- Engenharia Civil, pela Escola Politécnica da Universi-
des carentes. Hoje, mais de 1 milhão e 200 mil pesso- dade Federal da Bahia.
as, homens e mulheres, dedicadíssimos voluntários, Ocupou o cargo de Técnico da Secretaria do
trabalham para a instituição, que conta, ainda, com a Planejamento em 1977; ingressou como funcionário
ajuda de 300 mil jovens, todos empenhados, em 162 da Empresa Baiana de Água e Saneamento -
países, em melhorar as condições de vida dos menos EMBASA, desde 1977; foi Diretor do Sindicato dos
aquinhoados. Engenheiros da Bahia de 1981 a 1986; ocupou a Pre-

Paulo deixara-se tomar pelo movimento rotário, sidência do Sindicato dos Trabalhadores de Água e
cujos objetivos defendia e propagava entusiastica- Esgoto da Bahia, de 1986~ 1992. Assumiu, no perío-
mente, como a adoção de elevados padrões de ética do de 1990 a 1993, o cargo de Secretário-Geral do
na atividade profissional, de interesse pelos pro- I?epartamento Nacional dos Urbanitários da Central
blemas da comunidade e pela aproximação dos pro- Unica dC?s. Trabalhadores. Foi Diretor Estadual da
fissionais e homens de empresa de todo o mundo, Central Unrca dos Trabalhadores - CUT no perfodo
através de cuja congregação se poderia alcançar a de 1992 a 1994. Atuou como representante da
paz e a compreensão mundial. Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústri-

Idealista por natureza, Paulo Viriato Corrêa da as Urb,anas, n~9conselho Nacional de Saneamento,
Costa acreditava nisso. Cidadão prestando, de notá- no penodo ~e 92 ~ 1~93. .
vel espírito público, de larga envergadura moral e in- O movlmen.to Sindical se~tlrá falta do seu braço
flexível retidão de caráter, representa seu desapareci- forte. Foram mUitas A

as co~qUlstas. Se os trabalha-
mento, para os homens dignos deste País, que ele dores da Emb~sa. tem mUito a.agradecer a P~ulo
tanto amou uma perda irreparável. Jackson pelas vltónas da categona, os companheirOS

'. . sindicalistas não têm menos, pois a cada disputa de
Era o que tinha a dizer. sindicato contra os "pelegos" todos sabiam a quem
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pro- recorrer. A cada mesa de congresso em que a se-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e riedade e agilidade eram requisitos básicos, Paulo
Srs. Deputados, é com profunda tristeza e pesar que Jackson era chamado para dirigir. As defesas de pro-
os Parlamentares integrantes'da bancada do Estado postas dos históricos embates do movimento sindical
da Bahia trazem ~o conhecimento desta Casa a em que o discurso tinha que ser firme e sem "perdão"
notícia do falecimento do Deputado Estadual Paulo estavam na voz de Paulo Jackson. A CUT orgulha-se
Jackson, do Partido dos Trabalhadores. de ter sido construfda com a seriedade, a austerida-

Paulo Jackson, antes de Parlamentar do PT, foi de, a ética, a verdade, a bravura e, ao mesmo tempo,
um combativo militante das causas populares, vigi- com o senso de companheirismo de Paulo Jackson.
lante dos mais nobres interesses da população da Nas eleições de 1992, a população baiana
Bahia, atuando sempre com rigor e ética nos diversos aguardava ansiosa sua estréia como Parlamentar,
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uma vez que ocupava a vaga de suplente de Deputado mais sindicatos filiados à CUT, ao PT Estadual e Naci-
Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores. onal, aos demaisl partidos políticos, aos trabalhadores

Em 1993, enfim, assumiu o mandato, e, desde da Embasa, d~'Cetrel e Cerb, às ONG ambientais, à
então, a Assembléia Legislativa da Bahia nunca mais imprensa e ao,Diário Oficial do Estado da Bahia.
foi a mesma. Deputado atuante, honrando o compro- Solicitarhos, ainda, à Mesa Diretora da presente
misso assumido com o povo, foi eleito para o período sessão que/autorize a divulgação desta moção nos
de 1995 a 1999. Como resposta ao seu excelen~e tra- órgãos de comunicação da Casa, bem como proceda
balho desempenhado no Parlamento, o povo baiano o ao seu registro em A Voz do Brasil.
r:eleg~u para o ~andato de. 1999 a 2003. O ~estino O SR. MÁRIO NEGROMONTE (Bloco/PSDB _
nao qUIs que terminasse mais esta etapa da vida. BA P , . t d' ) S P 'd t. , . _ . ronuncla o segUln e Iscurso. - r. resl en e,

N~ Parlament~ fOI Llder da Oposlçao em 1997 e Sras. e Srs. Deputados, retorno à tribuna para tecer
1999, LI,der do Partido dos Trabalhadores de 19~~ a considerações sobre o aprimoramento da qualifica-
1999, Llder do Bloco Parlamentar PT/PCdoB varras _ ,. . , .

V· P 'd t d C . - P t - çao dos professores mUniCipaiS e dar entrada em Indl-vezes, Ice- resl en e as omlssoes: ro eçao ao _ ,.. "
Meio Ambiente (1994); Constituição e Justiça c~çao que faço a.o Executivo - Mlnlsterro da Educ~-
(1995-1997-1999); Relator da Comissão Especial 50- çao, at~ que realizo. neste mome~to, passando-a as
bre Código de Ética e Decoro Parlamentar suas maos, Sr. P~esldente, com o rnt~lto de dar a es-
(1996-1997); Titular das Comissões: Proteção ao ses pr~fessores lnstrumen,tos, e meios para melhor
Meio Ambiente (1993-1995-1997); Saúde e Sanea- cumprimento de suas louvavels tarefas.
mento (1993-1994); Especial de Consolidação das Na Antigüidade, até os fins da Idade Média, a
Leis (1993-1994); Especial de Divisão Territorial educação era privilégio de nobres e do clero, apenas.
(1995-1996); Fiscalização e Controle (1999). Atuou, Com a evolução social da humanidade, houve demo-
ainda, como suplente das Comissões: Constituição e cratização do ensino, que passou a ser privilégio de
Justiça (1993-1994); Especial de Divisão Territorial todos.
(1997); Finanças e Orçamento (1999); Proteção ao No Brasil de nosso dias, já se notam os efeitos
Meio Ambiente (1999). desse esforço para democratizar o ensino, tendo os

Pelo brilhante trabalho realizado na Casa legis- índices de analfabetismo registrado benéfica redu-
lativa, recebeu o Troféu "Destaque em Plenário", pelo ção, ano a ano.
Comitê de Imprensa da Assembléia Legislativa, em Porém, os professores, esses multiplicadores e
1993; Prêmio Luís Cabral, destinado ao melhor Líder semeadores do saber enfrentam desafio moderno de
da representação partidária, pelo Comitê de Impren- lidar com um univer~o de conhecimentos cada vez
~a da Assembléia L7gislativa, em 1994 e 1995, Troféu mais amplo e impossível de abarcar, mesmo com a
Parl~~entar", destinado ao melhor Deputado, pelo mais esplêndida inteligência que um ser humano pos-
C~m~e de Imprensa, e~ 1996. Se houve~~e algum sa ter. E os professores necessitam acessar essas to-
p~~mlo p~ra aquele que tl~ess~ pleno dO~lnlO do Re: neladas de conhecimentos para poder transmitir
gl ento a Casa e p~~plcácla para usá lo n~s m~ corretamente a seus alunos as informa ões ue
mentos certos, sem duvida, Paulo Jackson serra o prr- ç q

. I d' t t I t possuem.melro co oca o, Incon es ave men e.
O Partido dos Trabalhadores, a Oposição e a so- E!s por, qU,e es!ou levanta~do est~ ~~ndeira, ao

ciedade baiana perdem um grande referencial. Um ci- encaminhar Indlcaçao que preve ~ ~q~lslçao de ;om-
dadão que traduzia o futuro, a esperança de dias me- putadores pelos professo~e~ munrclpals, ~o~ 5~ ~ do
Ihores. Sua partida, entretanto, não significa o fim, e valor d~s me:mos subSidiados pelo Mlnrst~r~o da
sim a marca de um projeto político que o Brasil, espe- Educaçao, .25 ~ do v~l?r ~os mesmos sUbsld~ados
cialmente a Bahia, continuará esperando que um dia pelas Prefeituras Mun~clpals: e os, restantes 25 Yo pe-
aconteça. E daí, companheiro, de onde você estiver los professores, atraves de finanCIamento.
assistindo, saberá que não foi em vão, pois, mesmo Estou certo da justeza dessa idéia, que possibi-
ausente, sua participação será lembrança viva dos Iitará aos professores o acesso ao programa Telecur-
que nunca se intimidaram para ver uma sociedade, de so 2!! Grau, aos sites de universidades, centros de
fato, organizada, com seus direitos reconhecidos e pesquisas, centros de lingüística, História, Geografia
poder assim dizer:"O ~onho não acabou". e Matemática etc. É um passo à frente, rumo a um

Dê-se conhecimento desta -noção à família do Brasil mais justo e de iguais oportunidades para to-
Deputado Paulo Jackson, à CUT, ao Sindae, aos de- dos.
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Assim, Sr. Presidente, nobres Deputados, espe- dar e ao Dr. Luiz Eduardo de Moura, em reconheci-
ro estar beneficiando essa heróica e laboriosa classe, mento aos relevantes serviços prestados à advocacia
que necessita de meios para exercer plenamente o paulista.
magistério, num mundo onde as informações multipli- Iniciei este pronunciamento, Sr. Presidente, lem-
cam-se a cada dia. brando minha formação acadêmica jurídica. E encer-

Era o que eu,tinha a dizer. ro falando de meu orgulho, como advogado que sou,
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- da forma competente, séria e profissional com que

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- vem sendo administrativa a Ordem dos Advogados do
dos, foi com muito orgulho que me formei advogado Estado de São Paulo, destacando ainda a represen-
através da Faculdade de Direito da Universidade de tatividade da minha região no Conselho Estadual da
Taubaté, notável instituição de ensino superior de OAB/SP, na qual nossos representantes lutam sem
onde saem anualmente excelentes profissionais, que mensurar esforços para conseguir o fim almejado por
hoje emprestam seus conhecimentos nos mais altos todos os advogados e pela população, pois a entida-
cargos, por todo o Pafs. de, nos dias de hoje, tem efetivamente prestado servi-

E foi, Sr. Presidente, como deputado federal re- ços aos advogados e à população em geral.
presentante da região do Vale do Paraíba no Congres- Cumprimentamos, desta tribuna da Câmara Fe-
so Nacional e profissional formado em Ciências Jurídi- deral, todos os diretores, associados, advogados,
cas que estive com muita satisfação, no dia 31 de mar- funcionários e colaboradores, bem como a Dra. Iara
ço último, na solenidade de inauguração da Casa do Medeiros Batista, Presidente da 52!! Subseção da
Advogado e da Cidadania de Pindamonhangaba. Ordem dos Advogados do Brasil - Pindamonhanga-

Compareceu à solenidade um grande número ba, pela i~auguração de sua nova e ~randiosa sede,
de autoridades e convidados, que lotaram as depen- que é m.otlvo de orgulho. para todos nos, que amamos
dências da entidade, sobejamente conhecida da po- e respeitamos aquela cidade.
pulação pelo excepcional trabalho que vem desenvol- Sr. Presidente, passo a abordar um segundo as-
vendo, ao longo da história, na defesa intransigente sunto.
dos lídimos e inalienáveis direitos civis e sociais. Fize- Sendo a vida o nosso dom mais precioso, ela
ram-se presentes o Exmº Dr. Rubens Approbato Ma- deve ser preservada com todos os cuidados e critéri-
chado, presidente da Ordem dos Advogados do Esta- os, pois, como disse Machado de Assis, viver é acei-
do de São Paulo; o Dr. Carlos Miguel C. Aidar, secre- tar as coisas integralmente, com seus ônus e percal-
tário-geral da OAB paulista; o Dr. Orlando Maluf Ha- ços, glórias e desdouros. E, indubitavelmente, desde
dad, secretário-adjunto da OAB/SP; o Dr. Luiz Eduar- o nascimento de um ser humano, sempre há a pre-
do de Moura, conselheiro estadual da OAB/SP, repre- sença do enfermeiro, cuidando com extremo carinho
sentante da região do Vale do Parafba, Litoral Norte e para que esse precioso dom seja longo e gloriosa-
Serra da Mantiqueira na OAB paulista. Dentre outras mente pródigo.
autoridades, registramos ainda a presença do Exmº No dia 12 de maio comemoramos o Dia do
Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Dr. Vito Enfermeiro. Não poderia deixar, nesta oportunidade,
Ardito Lerário; do Exmº Presidente da Câmara Muni- de saudar a tão nobres profissionais, que atendem a
cipal, Dr. Noriaki Odan; do Exmº Dr. Marco Antônio todos com respeito e profissionalismo, seja na alegria
Montemor, Juiz de Direito e Diretor do Fórum de Pin- do nascimento de uma criança, seja no momento deIi-
damonhangaba; e inúmeras outras personalidades cado de uma moléstia. Levar conforto aos pacientes,
locais e regionais, que prestigiaram o ato. como verdadeiros sacerdotes da saúde, é a missão

Na oportunidade, visitamos as novas e moder- edificante desses profissionais, presentes nos hospi-
nas instalações da OAB de Pindamonhangaba, a tais, maternidades, enfermarias, prontos-socorros,
qual possui um amplo espaço, inclusive com um com- clínicas.
pleto auditório, destinado à realização de palestras e As equipes de enfermagem, compostas por pro-
cursos de atualização para os advogados do municí- fissionais de nfvel universitário e auxiliares de enfer-
pio e também para melhor atender a população no magem, são as grandes retaguardas para médicos e
.exercício da cidadania, notadamente no tocante à as- cirurgiões no delicado e vital trabalho de cuidar de pa-
s,istência judiciária aos çarentes. cientes, no sagrado mister de amenizar os sofrimen-

Na mesma oportunidade, Sras. e Srs. Deputa- tos e preservar a vida.
_gos, foi oferecida uma justa homenagem ao Dr. Ru- Existem atuando no Brasil mais de 70 mil enfer-
bens Approbato Machado, ao Dr. Carlos Miguel C. Ai- meiros, segundo dados do COREN - Conselho Regi-
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onal de Enfermagem de São Paulo. São profissionais Concedo a palavra ao nobre Deputado Gonza-
formados através de cursos superiores e que possu- ga Patriota.
em registro profissional obrigatório no Conselho Fe- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
deral de Enfermagem. Os mesmos exercem o seu Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
trabalho juntamente - e não subordinadamente - aos Severino Cavalcanti, Sras. e Srs. Deputados, bastam
médicos. Já os auxiliares e técnicos de enfermagem, as observações e o agradecimento do Sr. Presidente
que são componentes de uma equipe de trabalho, para que este Parlamentar já se satisfaça com o pro-
atuam sob a supervisão de um enfermeiro. nunciamento nesta fase do Grande Expediente.

É importante ressaltarmos tais detalhes, Sras. e Sr. Presidente, ouvi atentamente, durante quase
Srs. Deputados, para que fique bem delineado o perfil duas horas, revezando-se na tribuna, Parlamentares
profissional e o grau de formação dos enfermeiros, de diversas ideologias polrticas, cujos discursos sem-
habilitados após conclusão de curso superior. pre alertaram para o momento difícil por que passa a

São muitos, atualmente, os cursos para forma- Nação. Foram discursos de toda ordem, mas todos
ção de enfermeiros - até recentemente conhecidos eles mostraram preocupação com a nossa pátria.
como enfermeiros de alto padrão - em nosso Pafs. Na Antes de dar seqüência a nosso pronunciamento,
região do Vale do Paraíba, por exemplo, destaca-se a gostaríamos de nos associaraos servidores públicos de
Universidade de Taubaté, com um curso de enferma- todo o Pafs que hoje, desde as primeiras horas da ma-
gem dos mais conceituados, e que vem form.an~o nhã, começaram a chegar a Brasnia. Esses servidores,
profissionais habilitados para exercerem a proflssao reunidos desde 9 ou 10 horas da manhã em frente aos
em todas as nossas instituições médico-hospitalares.
Na cidade de Cruzeiro, no chamado Vale Histórico, sindicatos, às federaÇões, à Confederação Nacional,
destaca-se o Ceetps Professor José Santana de Cas- estão agora ornamentando as largas avenidas de Bra-
tro, antigo Cema, que forma, em nfvel médio, técnicos sma e em ordem, com respeito e disciplina, trazem ves-
e auxiliares de enfermagem. Trata-se de uma institui- mente apelo ao Sr. Presidente da República.
ção estadual modelar, muito bem conceituada, for- Sr. Presidente, tudo tem limite! Tudo tem limite!
mando profissionais que são aproveitados por hospi- Mas parece-me que o governo brinca, faz vista gros-
tais e clfnicas de toda a região vale-paraibana. sa ou fica surdo na hora de enxergar os pr~blemas da

É gratificante, Sr. Presidente, observar pessoas Nação, na hora de ver os problemas dos servidores
que, por um problema ou outro, têm de passar por um públicos federais - e, por tabela, também dos es-
hospital, encontrarem para atendê-Ias enfermeiros taduais e municipais.
cônscios de suas responsabilidades, sabedores de O dicionário Aurélio diz que servidor é a pessoa
que estão tratando de seres humanos com problemas que serve, é a pessoa que zela pelo patrimônio públi..
de saúde - e, conseqüentemente, vivendo momentos co; mas servidor, para o Sr. Fernando Henrique Car-
delicados. doso, é o vilão de todo o desmantelo deste País.

E nos quartos de hospital, com o pronto e efici- Por isso, gostaríamos de prestar esta homena-
ente atendimento por parte de médicos, enfermeiros gem aos servidores públicos, associando-nos aos
e auxiliares de enfermagem, o que vemos são pacien- Parlamentares que os defendem. Precisamos, pelo
tes tendo uma melhora considerável, graças a essa menos, dar-lhes condições de trabalho para que pos-
forma de carinho, atenção e cuidados redobrados. sam desempenhar suas tarefas. É preciso que o ge-

Por tudo isso, cumprimentamos nesta oportuni- vemo faça pelo menos a reposição de suas perdas
dade a todos os enfermeiros e enfermeiras que cotidi· salariais. Mesmo com a inflação controlada durante
anamente se dedicam ao verdadeiro sacerdócio de esses seis anos do Governo Fernando Henrique Car-
salvar vidas, um trabalho que precisa ser cada vez doso, acumulou-se um alto índice de perdas salariais.
melhor reconhecido e remunerado por todas as auto- Mas não vemos vontade doJgoverno nem em promo-
ridades e administradores hospitalares. ver a reposição d~ssas perqas.

Parabéns, enfermeiros e enfermeiras, pelo Mas nós sabemos, Sr. Presidente, que isso
transcurso desta data de alto significado para todos ocorre por submissão aos grandes especuladores, os

nós. bancos privados, que levaram um sexto do Orçamen·
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - to Fiscal da União deste ano, 15% do PIB, o que signi.

Passa-se ao fica que mais de 150 bilhões de reais estão reserva-
V - GRANDE EXPEDIENTE dos para socorrer os bancos privados.



c O Sr. Agnaldo Muniz - É com muito prazer que
brindo o nobre Deputado Gonzaga Patriota pelo bri
lhante pronunciamento, em que V. ExD deixa muito
claro' que a política neoliberal empreendida pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso teto levado, de
forma sorrateira e traiçoeira, essa class~ trabalhadora
a rastejar com um pires na mão. Os s~Í'Vidores públi
cos, que prestam serviços à sociedage, ao concida
dão brasileiro, refletem o trabalho do Poder Executivo.
Mas, lá na ponta, ele está sendo desyalorizado, pois é
passado para a sociedade que é o servidor público o
grande bicho-papão .que causa problemas para a
economia brasileira. Isso não é verdadel Sr. Presiden
te, se compararmos o nosso percentual de servidores
públicos com o da Europa, concluiremos que esta-
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Entendemos que a reeleição do Sr. Fernando mos abaixo da média. Por isso, deveria haver políti-
Henrique Cardoso foi um processo de estelionato ele- cas de valorização do servidor público, deveriam ser
itoral. Estelionato eleitoral, repito, porque o Presiden- feitos empreendimentos para que eles pudessem vi-
te segurou o câmbio o quanto pôde, mantendo o valor ver melhor, com mais tranqüilidade, porque, como
do real paralelo ao do dólar, fazendo crescer em muito bem disse o nobre Deputado, essa é uma classe que
a nossa dfvida interna - sem falar na dívida social e serve à população brasileira. Na verdade, o Presiden-
na dívida externa; sem falar na empresa privada que te da República, desde o início, com essa política ne-
contraiu dívida em dólares; sem falar do empresaria- oliberal, reza por cartilha estabelecida pelo FMI, que
do que acreditou na paridade de nossa moeda em re- visa ao fortalecimento da economia em detrimento do
lação ao dólar, na valorização do real, e endividou bem-estar das pessoas. Estamos sofrendo com isso
suas empresas. Muitas delas, hoje, estão fechando. O no Estado de Rondônia, onde o Governo neoliberal
atual número de desempregados em nosso País de- levou a efeito a demissão de mais de 10 mil servido-
ve-se também à confiança que o empresariado teve res públicos. Isso não é outra coisa senão o resultado
nas promessas do Sr. Fernando Henrique Cardoso. da política estabelecida pelo Governo Federal, que

É por isso que asseguramos - não há dúvida al- está trazendo grande prejuízo à Nação brasileira. Ou-
guma - ter havido estelionato eleitoral para a reelei- ero, neste aparte a seu pronunciamento, me coadu-
ção do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Foi com ele narao pensamento de V. Ex!!, porque devemos valori-
que surgiu a desvalorização do real. Foi com ele que zar os servidores públicos, classe que está há mais
se deu a explosão da dívida pública e a estagnação de cinco anos sem aumento, sem ter seu trabalho re-
da economia. Com a desvalorização, veio então o au- conhecido. Precisamos, sim, de políticas justas, que
mento dos combustíveis, que puxou todos os demais valorizem a classe, para que esta melhor possa servir·
aumentos, como é o caso das tarifas públicas. E à sociedade brasileira. Portanto, quero parabenizar
quem não sabe que o servidor público, que ganhava V. Ex!!, que, com muita propriedade e brilhantismo,
x, e tinha um alicerce de trabalho, hoje continua ga- tece comentários sobre esse assunto, que deve ser
nhando x, e não o tem mais? Pagávamos R$0,63 por acompanhado por nossos pares nesta Casa. Precisa-
um litro de gasolina, e hoje pagamos R$1 ,30; o pobre mos trab~lhar pa.ra que.essa classe seja valorizada e
lá do morro pagava R$6,aO por um botijão de gás, e reconhecida. MUito obrigado.
hoje paga R$14,OO. O SR. GONZAGA PATRIOTA - Nobre Depu-

Então, Sr. Presidente, saudamos os servidores tado Agnaldo Muniz, com a permissão de V. Ex!\ in-
públicos federais e apoiamos o seu movimento, que corporo seu aparte ao meu pronunciamento - e o
puxa o dos servidores estaduais e adverte os servido- faço pelo o conhecimento que V. Ex!! tem deste gover-
res municipais, dando a este nosso pronunciamento o no e do sofrimento dos trabalhadores da região Norte.
t~tUlo: reeleição do Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos
fraude ou estelionato eleitoral? a debilidade causada pelo processo de estabilização

Deputado Agnaldo Muniz, eminente Deputado e pela conseqüente abertura comercial às empresas
de Rondônia, com alegria concedo a V. Ex!! um apar- estrangeiras. As reformas na Constituição processa-
te. das pelo Congresso Nacional abrem por demais as

condições para que empresas estrangeiras venham
competir com as brasileiras.

Pergunto, futuro Presidente Severino Cavalcan
ti: como instalamos as empresas brasileiras? Deus
sabe como: capital tomado em dólares; recursos dos
Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste; recursos do BNDES ou recursos pró
prios; elas não podem, de maneira alguma, competir
com os produtos que vêm de Taiwan ou da China,
cuja qualidade não conhecemos.

Não pensa assim, porém, o Sr. Presidente da
República, quando não imagina que essa competição
da empresa estrangeira com a empresa nacional vem

.gerar desemprego. E esse desemprego, nobre Depu
tado Hélio Costa, sem nenhuma dúvida, causa a mar-



Ouço com prazer o nobre Deputado Virgílio Gui
marães, do PT de Minas Gerais.

O Sr. Virgílio Guimarães - Concordo com a li
nha do pronunciamento de V. Ex§ a respeito dos servi
dores públicos e da agricultura. Quero, contudo, falar
sobre o descalabro das privatizações, tema também
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ginalizaçâo e o sofrimento do nosso trabalhador, a adiante o seu negócio, ante as dificuldades de obten-
prostituição do homem do campo, que vem se humi- ção de crédito. Entretanto, por intermédio do BNDES,
Ihar na cidade. o governo oferece às empresas que vêm explorar

É por isso que chamamos a atenção não ape- nossa terra 49% do capital a ser investido, como
nas do Sr. Presidente da República, mas de todo o aconteceu com a montadora de automóveis que se
seu governo. Estivemos nas mesmas trincheiras du- instalou no Paraná. Perguntaria a V. Ex!!: vamos aca-
rante muitos anos, lutando pela redemocratização, bar com a pequena e a microempresa nacionais? Va-
quando o País estava sendo estatizado de maneira mos acabar com os pequenos empresários de cida-
errada. Nunca fomos a favor, principalmente durante des do nosso sertão e do agreste, que querem, mas
o período ditatorial, da idéia de se transformar o Brasil não podem crescer? É o caso específico da cidade de
em algo parecido com um país socialista, todo estati- João Alfredo, onde mais de 115 empresários de mo-
zado - da Vale do Rio Doce, no Estado de V. Ex'!, à velaria estão sufocados pelos escorchantes juros dos
panificadora localizada na ponta da rua. bancos oficiais. Precisamos fazer alguma coisa, De-

E o Sr. Fernando Henrique Cardoso, que esteve putado Gonzaga Patriota. O pronunciamento de V.
conosco e participou do trabalho em prol da redemo- Ex!! é um alerta à Nação e ao governo. V. Ex!! é da
cratização, agora, para manter estabilizada a econo- Oposição; eu sou da Situação, da base de sustenta-
mia - e sempre fomos a favor disso _, impõe sacrifícios ção do governo, mas não posso concordar com o que
ao trabalhador e ao empresário, transforma nossas es- se vem fazendo: a depredação das empresas nacio-
tatais, como a Vale do Rio Doce, em empresas podres, nais, que são sufocadas pela atual política de crédito,
porque ainda não vimos o resultado de sua venda. que só vai ao encontro dos interesses das empresas

Ouço, com prazer, o eminente Deputado Hélio multinacionais. Portanto, Deputado Gonzaga Patrio-
Costa, de Minas Gerais. ta, deixo aqui registrada minha solidariedade, pois,

O Sr. Hélio Costa - Em primeiro lugar, Depu- pernamb,u~ano como V. Ex!!, verifico ~ue aspeq~e-
tado Gonzaga Patriota, quero congratular-me com nas e medias empresas de nossa reglao estao mln-
V. Ex!! por suas declarações e dizer que, hoje pela gua~d~, quando ~abem~s q,ue, outrora, Arcoverde,
manhã, na Comissão de Fiscalização Financeira e S~rt~nla e dema~s mUnicípios pernambucanos d~
Controle, discutimos exatamente um ponto ora levan- medlo porte cre~clam com base na pe~uena e na ml-
tado por V. Ex!!: a utilização, pelo BNDES, de recursos croempr~sa, hOJe sufocadas.a ~umpTlmento-o pelo
públicos para financiar empresas estrangeiras, que p~onunclamento, ~o ,qual V. EX-Interpreta a dor, o so-
são trazidas ao Brasil para acabar com o emprego fTlme~to e a angustia do n,oss~ povo, ~e~ecendo o
dos trabalhadores brasileiros. Esse é o caso específi- respeito da Casa e dos cldadaos brasileiros. (Pal-
co da Telemar, em Minas Gerais, onde mais de 5 mil mas.)
empregados já foram demitidos. E, pior, os recursos O SR. GONZAGA PATRIOTA - Deputado Seve-
usados para a compra das Teles vieram nada mais rino Cavalcanti, agradeço a V. Ex'! o aparte, que, jun-
nada menos do que do Fundo de Amparo ao Traba- tamente com o do eminente Deputado Hélio Costa,
Ihador. Veja V. Ex!! que incoerência, que coisa ridícula será incorporado ao meu pronunciamento.
e absurda, Sr. Deputado: recursos do Fundo de V. Ex!! falou sobre política agrícola. pergunto:
Amparo ao Trabalhador, dinheiro do trabalhador bra- que política agrícola existe neste governo, que conge-
sileiro, serem utilizados para subvenc~nar uma em- la os preços dos produtos da agricultura e importa ce-
presa estrangeira que vem para o Brasil para demitir o bola da Argentina para cumprir acordos com o FMI,
próprio trabalhador deste Pars. Quer dizer, é o dinhei- embora disponha de uma região produtora como a do
ro do trabalhador sendo usado para acabar com o seu São Francisco; neste governo que onera a agricultura
próprio emprego. Muito obrigado. com juros altíssimos e causa êxodo rural? Não pode-

o SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço ao mos falar em política agrrcola porque esta não existe,
Deputado Hélio Costa o aparte e ouço, com prazer, o no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo-
futuro Presidente desta Casa, Deputado Severino so.
Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Sr. Deputado Gon
zaga Patriota, V. Ex" aborda tema da maior importân
cia para o nosso País. Nós, que somos do Nordeste,
vemos a pequena e a microempresa, bem como o tra
balhador rural, sem condições mínimas para levar



DISCURSO ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA PELO ORADOR:

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vivemos um momento que
exige profunda reflexão sobre os perigosos rumos a
que vem sendo submetida a economia brasileira pelo
Governo FHC. Ouso dizer que sua política não só
destruiu nossas bases econômicas, como é o prenún
cio de décadas de recessão, desemprego, miséria e
conturbação social.

De fato, a política econômica imposta ao Brasil
está levando nosso País a um desastre pelo qual pa
garão muito caro os que hoje ainda se iludem com o
artificialismo de uma estabilidade mantida pelo capi
tal especulativo internacional. O desprezo pelo setor
produtivo, a destruição da agricultura, o sucateamen
to dos serviços públicos e, sobretudo, a submissão do
governo aos ditames dos grandes especuladores e
do FMI, são fatores decisivos para esta conclusão,
baseada em fatos e observações.

Com efeito, o engodo do Plano Real, desmasca
rado no início de 1999, foi parte de um processo de
estelionato eleitoral que culminou com a reeleição de
Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, já naquela
época, mal havia como esconder da população o de
sacerto da política econômica. A desvalorização esm-
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abordado pelo nobre Deputado. Afinal, estas têm sido ' 2,5% dessa renda. A situação não é diferente em Pe-
feitas com dinheiro público e com valores completa- trolina.
mente aviltados. Setores essenciais e estratégicos Meu tempo está terminando, Sr. Presidente. So-
para o País têm sido vendidos, colocando em risco. licito a V. Ex" mais um minuto para que possa tratar de
nossa soberania e patrimônio. Vários Deputados' Petrolina, a capital da fruticultura, que exporta, em
apresentaram projetos - e essa informação foi ape- aviões, mangas e uvas para os galegos, os ianques,
nas para corroborar a linha de raciocínio de V. EX« a os gringos dos Estados Unidos.
respeito das privatizações - exigindo que se faça um Petrolina tem - pelo menos no papel - a maior
plebiscito nacional. Hoje a eleição já é toda inforry1ati- renda per capita do Nordeste. Sabe V. Ex!! nas mãos
zada e o custo é baixíssimo. Ao consultarmos o pbvo, de quantos ela está? Apenas 3% das pessoas expor-
estaremos aperfeiçoando nossa democracia. Os bra- tam essa riqueza. Petrolina tem muito sofrimento, não
sileiros devem dar a palavra final nesse assunto. A tem habitação nem emprego para o povo. Em que
Comissão de Economia, Indústria e Comércio apro- pese a ser o lugar de maior renda per capita e de ma-
vou hoje dive~os substitutivos para que se faça uma ior produção de frutas tropicais do Nordeste, o povo
consulta plebiscitária a respeito da privatização do de lá vive na miséria. Mas, se Deus quiser, vamos ti-
setor hidrelétrico. Talvez com isso possamos barrar rá-Io dessa situação a partir de janeiro do próximo
outras privatizações absurdas, como foi a da Vale do ano, quando assumiremos a Prefeitura.
Rio Doce. Não queremos que aconteça o ~es~o Agradeço a todos os Deputados os apartes e
!ambém com a.Chesf, Furnas e: Eletronorte. E mUito solicito ao Sr. Presidente que meu pronunciamento
Import~nt~ o ~Iscurso de V. Ex contra o descalabro seja considerado na íntegra, uma vez que o tempo
das pnvatlzaçoes. Agradeço-lhe o aparte. não foi suficiente para tecer comentário sobre todos

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Deputado Virgí- os itens.
Iio Guimarães, ~o~hecemo-nos desde a Assemb!éi~ O SR. PRESIDENTE (Rubens Bueno) - V. Ex!!
Nacional ConstitUinte. Elaboramos nossa Constltul- será atendido.
ção com muito carinho, com a participação do Depu
tado Albérico Cordeiro e de tantos outros que agora a
vêem sendo rasgada. A teforma da Previdência é
uma farsa; a reforma administrativa, outra _ assim
como todas as reformas que estão fazendo. Por que
não fazem a reforma política e a reforma tributária,
para que todos possam pagar menos impostos?

Sr. Presidente, a proposta de salário mínimo do
Deputado Paulo Paim foi derrotada. O aumento do sa
lário mínimo para 151 reais equivale a mais 50 centa
vos por dia de trabalho. A política de saúde pública
neste País é coisa de polícia! Verifiquem o problema
do SUS, dos hospitais, do profissional da saúde que
não é bem tratado e tem de se desviar de sua função.

Cento e cinqüenta bilhões, Deputado Albérico
Cordeiro, foram para o Proer. Coloquem 1 bilhão e
meio no Estado de Alagoas e nenhum bandido ficará
lá, porque aí ele vai poder trabalhar. Existe o Polígono
da Maconha porque não há uma política para que o
homem possa produzir cebola e trabalhar às margens
do São Francisco. A Deputada Luiza Erundina - mi
nha eterna Líder - esteve nRquela região, conversou
e colheu informações. Ali há bandidos porque seus
pais foram marginalizados, não tiveram educação
nem recursos para trabalhar.

O problema do empobrecimento do País é que
os 20% mais ricos controlam 64% da renda total, en
quanto os 20% mais pobres sobrevivem com apenas
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bial forçada, que iniciou o segundo mandato presi- leira. As justificativas oficiais apóiam-se na indefecU-
dencial, trouxe a ameaça do retorno da inflação, o re- vel "globalização", ou na surrada desculpa de que o
crudescimento do desemprego, a explosão da dívida fenômeno tem razões estruturais. O fato é que o de-
pública, a estagnação econômica, o aumento desen- semprego vem-se espalhando não apenas pelos se-
freado dos combusUveis e o empobrecimento gene- tores de ponta, onde as novas tecnologias são efeti-
ralizado da população. Tornaram-se patentes, assim, vamente economizadoras de mão-de-obra, como
as conseqüências de uma política imprudente; mas, também pelos segmentos tradicionais, como o da
apesar disso, não se viu qualquer movimento na dire- construção civil, o da agricultura e o setor de serviços,
ção de uma mudança de postura. em igualou mesmo maior proporção.

O alto preço da inflação zero, Sr. Presidente, Ante este quadro, cabe-nos analisar com mais
Sras. e Srs. Deputados, pode ser sentido em todos os detalhes o processo de aumento do desemprego nos
recantos do País. Os juros estratosféricos vêm provo- últimos anos. Em primeiro lugar, devemos ressaltar a
cando uma quebradeira generalizada. Os índices de conjunção de fatores que contribuiu para este fato,
desemprego vêm batendo recordes - a taxa de de- muitos dos quais decorrentes da total ausência de po-
semprego aberto já superou os 8%, problema que se Ifticas para o setor. No inIcio da década, a pressão in-
agrava nas grandes metrópoles, onde essa taxa pode ternacional pela abertura comercial e a irresponsabili-
se aproximar dos 20%. As dívidas interna e externa dade do governo então empossado detonaram o que
explodem e, aliadas aos juros imorais, debilitam o or- talvez tenha sido um dos mais atabalhoados proces-
çamento do setor público, cada vez mais comprometi- sos de abertura da economia de que se tem notícia.
do com a remuneração do grande capital. De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Em suma, Sr. Presidente, o Brasil do Real é bem a ênfase demagógica sobre o acesso fácil aos bens
distinto do que apregoam nossas autoridades econô- de consumo importados e a completa omissão na
micas. criação de mecanismos compensatórios e de salva-

Os sinais de debilidade do processo de estabili- guardas semelhantes àquelas existentes nos países
zação brasileiro são claros. A abertura comercial em desenvolvidos deixaram a indústria nacional sujeita a
curso ameaça perigosamente nosso setor produtivo. uma enorme pressão competitiva, sem que tivesse
As empresas brasileiras são desnacionalizadas com tido o tempo necessário para a adaptação.
uma rapidez criminosa, que ameaça o futuro e a inde- O resultado se explicitou a partir do grande nú-
pendência tecnológica de nossa indústria. Paralela- mero de falências e da desnacionalização ou privati-
mente, os indicadores sociais traduzem claramente a zação de uma série de indústrias e serviços públicos,
visão de modernidade do ideário neolibera!. que, em grande medida, foram responsáveis pela

Está claro, Sr. Presidente, que a maior preocupa- desmobilização massiva de trabalhadores. De outra
ção do brasileiro é com o desemprego. E se trata de parte, Sr. Presidente, não se tem formulado - ao con-
preocupação justificada, já que a exclusão social, que trário da propaganda oficial- qualquer programa para
tem caracterizado historicamente nosso País, vem to- reciclagem da mão-de-obra desempregada, na esca-
mando proporções incontroláveis a partir do modelo la e com o grau de seriedade que seriam exigíveis,
econômico adotado durante esses seis anos de real. agravando ainda mais o problema.

De fato, o índice de desemprego tem sido cres- O Plano Real, quando surgiu, trouxe consigo a
cente e avassalador. Para piorar, decresce o nível sa- promessa de que a estabilidade, por si só, seria o mo-
larial médio do trabalhador. A combinação desses fa- tor do desenvolvimento. Bastava que se deixasse o
tores aponta para uma gravíssima situação de preca- mercado funcionar e se acentuasse ainda mais o pro-
rização do trabalho, desnacionalização das indústri- cesso de abertura e privatização herdado do Governo
as, desmonte da estrutura dos serviços públicos, prio- anterior, interrompido pelos motivos desabonadores
rização do capital financeiro e empobrecimento da que todos conhecemos.
população mais necessitada. A ilusão, contudo, durou pouco. Se, por u'm lado,

Com certeza, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- os índices de inflação recuaram para patamares civili-
tados, os dicionários do futuro incluirão o verbete zados, o nível de desemprego foi gradativamente au-
FHC como sinônimo de desemprego. Especialistas mentando, revelándo um descompasso entre as pro-
afirmam que o Brasil vive a pior crise de desemprego messas e a realidade das polrticas implementadas.
dos últimos cem anos. Essa situação é ainda mais Com efeito, Sr.:Presidente, não só dissipou-se a eufo-
grave nas faixas etárias mais baixas, caracterizando ria da moeda forte do primeiro ano do real, como ficou
uma total falta de perspectivas para a juventude brasi- claro que as seqüelas d.a sobrevalorização cambial e
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da abertura comercial viriam a ter profundo impacto Tais atividades, Sr. Presidente, que, ao lado da
no volume de emprego da indústria naclonal- e, por saúde, têm alto reflexo social, vêm sendo posterga-
conseguinte, na queda no padrão de vida das zonas das em função do rápido processo de deterioração
metropolitanas das grandes cidades. das contas públicas, estimulado em grande medida

Aliado a isto, nas áreas rurais, a pressão dos ai- pela irresponsável ~olrtica de m~nutençã~ de )u~os
tos juros sobre o financiamento ao produtor rural, elevados, ca~sa. m~lor da explosao da díVida publica
bem como o virtual congelamento dos preços agrfco- e do deseqUlJrtmo fiscal.
las, causado pela abertura direcionada aos produtos Dados oficiais do Banco Central dão conta de
importados, reduziu a renda do setor, com claros efei- que o estoque da drvida pública interna atingiu, em
tos sobre as pequenas propriedades e sobre o em- dezembro de 1999, o montante de R$415 bilhões,
prego rural. A legião de trabalhadores a vagar pelos equivalente a 48% de nosso Produto Interno Bruto.
campos tornou-se uma das marcas da era do real, Tal posição se elevou mais de ~ ve2es em ~elação a
forçando o governo, inclusive, a conceder a formula- dezembr~ d~ 1994, ,quando os titulas f~de!als em po-
ção de um arremedo de reforma agrária, para aliviar de~ do publico representa~a~ R$62 bllhoes. O total
as pressões sobre seu comportamento omisso. deJuros pagos pelo setor publico, por seu turno, salta-

O . ~ I'á S P'd S S ramde5,1%doPIB, em 1997, para 12,6% do PIB, em
mlssao, a I s, r. resl ente, raso e r~. 1999_ ou seja, cerca de R$127 bilhões. Isto significa,

Dep~tados,. é a palavra-chave no q~~ tange às poJrtl- Sr. Presidente, que o Brasil inteiro tem de trabalhar 46
cas industrial e de ~mprego no.s ul~'m?s an~s. A !~ dias do ano só para pagar juros do setor públicol
cega no mercado, aliada ao receItuário liberai, Imoblh- ..
zou qualquer ação no sentido de amenizar os impac- O setor pr~vado nacional, po~ sua vez, na busca

.. . de recursos mais baratos no exterior, elevou a sua df-
tos de uma p~lftlca deliberada de enfraqueclm~ntoda vida externa registrada, de R$33 bilhões, em dezem-
e~pr~sa nac~onal. Ao longq d~ p~rfodo, surgiu uma bro de 1994, para R$130 bilhões, em dezembro de
crise Internac~onal, a ~ue se atribUIu a culpa pelo pro- 1998, levando-nos a temer uma quebradeira generali-
cesso recessIvo p.revlamente anunciado por multas zada, caso persista a tendência de elevação dos juros
segmentos da SOCiedade. O agravamen~o do pro~es- básicos nos Estados Unidos.
so somente recrudesceu uma tendênCia que ainda " . ?
permanece, dada a teimosia oficial na manutenção Como explicar esse endl~l~amento, acelera~.?
d uma política recessiva e concentradora de rendas. De um I~do,. os recorrentes déflClts ylobals da Umao,
e desde o IníCIO do real. De outro, a açao do Banco Cen-

o No que t~nge, ~o salár~o mín,imo, demonstra-se trai, atuando, através do Proer e de outros programa~
mais uma faláCia ofICIaI. As vas promessas de aumen- de assistência, no socorro aos barões do sistema fi-
to ~o ~ínimo se concretizaram com os ridículos 151 ~eiro. Por último, as operações de "esterlllzaçlo"
reaIs fixados para este ano, representando um aw- da massiva entrada de recursos externos no Pars a8-
menta de 50 centavos no salário diário do trabalhador. lOciadasu tentativas de manutenção de uma P~trtl-
Isto somente confirma um processo crescente de "cambiaI fadada ao fracasso mas sustentada até o, ,
achatamento salarial, já que a inflação, embota mo.. finar de 1898 por motivos meramente eleitorais.
derada, está de volta" estimulad~ pel~ a.buslvo lU· Nlo le pode esquecer, Sr. Presidente, Sras. e
mento ,do~ combustíveiS e das tanfas publicas. I cor· Sra, D.putados, que a rubrica de juros é, justamente,
roer prJnclpalm~nte os produtos da cesta de consumo uml d., que mais pressionam as contas federais.
das classes mais pobres. Ch.g...., entlo, à curiosa constatação de que se au.

Os alegados ganhos da classe baixa com a e8· m.nt. o estoque da dfvida pública - e, portanto, o
tabilização, portanto, já foram progressivamente cor- montante de juros a serem pagos - porque a conta de,
rordos dentro da nova realidade do real. Por outro Juro. a ser paga é multo grandel Est, crrculo vlclosQ
lado, o esmagamento da classe média, assolada pelo é. no mfnlmo, contraditório. Para usar uma expr.ssló
desemprego e pela redução salarial, apenas confirma popular, é a materialização econômica de um cloho,r·
o acentuado processo de concentração de renda, que ro correndo atrás do próprio rabo. '
se dizia estar extinto com o fim da inflação. Para pio- O resultado de todo esse descalabro admlnls·
rar, o processo de globalização, que privilegia uma tratlva, Sr. Presidente, pode ser conltatado na obasr·
mão-de-obra cada vez mais qualificada, nos pega em Ylçlo do. vergonhosos Indicador.. de dlstrlbul910
total descompasso, ante a total omissão estatal no d. rendi brasileiros. eltls apontam para uma das 80·
processo de qualificação de mão-de-obra e'a enorme clldade' mal'lnjUstas, no plano mundial. Com efeito.
deficiência da educação brasileira. no Bralll, 20% dOI mala rlc08 controlam 84% d~ ren-
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da total. enquanto os 20% mais pobres sobrevivem de mudar os destinos da Pátria através da escolha de
com apenas 2,5% dessa renda. melhores governantes, que estejam. de fato. afinados

Tais desequilíbrios se manifestam ainda mais com as suas aspirações.
fortemente no plano regional, em particular no Norte Era o que eu tinha a dizer.
e no Norde~te. Tom~n~o como base uma re~iã~ ~e Durante o discurso do Sr. Gonzaga
alto potencial economlco. como a de Petrollna, no Patriota o Sr. Severino Cavalcanti 2g Vi-
o:ste pernambuca~o,pOd;-se veri~icar que as rést~i- ee-Presidente, deixa a cadeira da p;esidên-
~oes :m plano nacional la se manifestam com mais eia, que é ocupada pelo Sr. Rubens Bueno,
Intensidade. § 2!l do art. 18 do Regimento Interno.

De fato, a economia está concentrada nas mãos .
de poucos, com 97% das atividades econômicas con- O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. PresIdente,
tratadas por 3% da população. O desemprego, a falta peço a palavra pela ordem.
de moradia, de educação, de saúde pública e de sa- O SR. PRESIDENTE (Rubens Bueno) - Tem
neamento básico agridem a paisagem social, e a V. ExI a palavra.
fome assombra permanentemente a população de- O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or-
sempregada ou de baixa renda. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-

A maioria esmagadora dos petrolinenses vive ro fazer uso da palavra apenas para cumprimentá-lo
de seu trabalho, formal ou informal, distante da ação pela' forma como está conduzindo os trabalhos da
do Estado nos campos habitacional e de saúde públi- Casa nesta tarde.
ca. E!sa legiã~ d~ excluídos é ex~Iorada, ganha po~- O SR. PRESIDENTE (Rubens Bueno) - O
co, nao tem direitos fundamentais assegurad~s, all- candidato é o Deputado Severino Cavalcanti.
menta-se mal e não dispõe de direit~ a recursos públi- O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, V. Ex!!
cos de .qu~lquer natureza: Além diSSO, o ace~so à é nosso conterrâneo de Campo Mourão, Paraná, o
educaçao. Instru~ento ~a~llar para o desenvo.lvlmen- que me deixa muito honrado. E, se Deus quiser. será
to h~mano e social e a u~l.ca forma de ga~ntlr a.ele- o futuro Governador daquele Estado. Sei que o Para-
vaçao do.~ív~1 de prod~tlVldade, de ~uto-aflrm~çao e ná estará em boas mãos, com o companheiro Rubens
~e conSClenCla da realidade, é, sabidamente, precá- Bueno no Governo.

riO. Muito obrigado.
A constatação é clara, Sr. Presidente, Sras. e O SR. ALBÉRICO CORDEIRO _ Sr. Presidente,

Srs. Deputados: a sociedade clama por uma ação po-
lítica efetiva, que traga soluções concretas p~ra os peço a palavra pela ordem.
problemas que afligem a grande maioria da popula- O SR, PRESIDENTE (Rubens Bueno) - Tem
ção brasileira. O País da equipe econômica de FHC V: Ex' a palavra.
não se coaduna com o Brasil real, onde sobrevive, em O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB -
condições precárias e de forma absolutamente de- AL. P~Ia ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
sassistida, a grande massa trabalhadora. dente, gostei do lançamento das campanhas. Afinal

A luta por melhores condições sociais deve .~er de contas, V. Ex· será Governador do Paraná e o
reforçada, e o projeto de País revisto. Governaré mui- Deputado Severino Cavalcanti, Presidente da Casa.
to mais do que se acomodar aos interesses e admi- OSR. PRESIDENTE (Rubens Bueno) - Pelo je-
nistrar a máquina pública. A população espera· a ou- ito, as convenções de 2002 já estão começando.
sadia em formular, inovar e definirobjetivos. A tarefa é O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Exato, Sr. Pre-
desgastante e, muitas vezes, inglória. O objetivo mai- sidente. Nesse caso, a tribuna é o local apropriado.
or, de livrar a população brasileira dos grilhões-da ig- Afina! de contas, esta é uma Casa de poli,icos.
norância, da pobreza e da falta de perspectiva, contu- Sr. Presidente, como a Telemar está tratando
do, não deve ser motivo de desânimo para nenhum maio Estado de AlaQoas, particularmente o Munici-
governante. pio de Palmeira dos Indios, gostaria de comunicar à

Neste contexto, cabe uma ação igualmente fir- Casa que estou encaminhando algumas informações
me por parte do Congresso Nacional, na cobrança'de ao Sr. Manoel Horácio Francisco, Presidente da Tele-
uma mudança de postura do Governo em relação à mar, para que S. S· venha a tomar algumas providên-
vergonha da continuidade de um processo que entra- cias, especialmente no Estado de Alagoas e no Muni-
va o desenvolvimento fundado em bases socialmente cípio de Palmeira dos rndios.
justas. À população, contudo, cabe a grande reação, Muito obrigado.



A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rubens Bueno) - Tem
V. Ex!! a palavra.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no momento em que o PPA começa a ser aprecia
do, venho solicitar aos Parlamentares da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção que não façam como nossos Ministros da área
econômica.

Roraima, como os demais Estados amazônicos,
não pode mais continuar recebendo uma ninharia do
Governo Federal. Tem de haver um critério mais justo,
para o bem de todo Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL 
RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem de
sembarca no Aeroporto Internacional Antônio Carlos
Jobim, no Rio de Janeiro, e toma a Linha Vermelha
em direção ao centro da cidade, contempla, à direi·
ta, a bela arquitetura hispano-árabe do Pavilhão
Mourisco. Muitos desconhecem que ali- funciona o
Instituto Oswaldo Cruz, um dos mais importantes e
prestigiados centros de investigação científica em
todo o mundo, que neste ano comemora o seu cen
tenário de gloriosa existência. Ao longo do século'
XX, poucas instituições terão feito tanto em prol da
higiene e da saúde do povo brasileiro, não obstante
a falta de verbas, a carência de pessoal e até a per
seguição política que outrora se abateu sobre al
guns dos seus pesquisadores. Justas, pois, as ho-
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O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente, No entanto, as péssimas condições das rodo-
peço a palavra pela ordem. vias levam os agricultores ao desânimo, pois na ma-

O SR PRESIDENTE (Rubens Bueno) _ Tem ioria das vezes vêem todo seu trabalho perdido jus-
V. Ex!! a paiavra. tame~te por não conseguirem escoar seus produtos

" em virtude da falta ide estradas.
O SR. ROBERIO ARAUJO (Bloco/PL - RR. I

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. São muitos o~ problemas que afetam o Estado
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da de Roraima, como educação, saúde, saneamento
República reconheceu no último final de semana a básico e, agora, aumentando de forma alarmante, a
necessidade que se tem de acabar com as desi- questão da segurança pública. Isso ocorre justa-
gualdades regionais no País, ponderando que se mente pelo fato de as pessoas estarem deixando o
faça alguma coisa no sentido de se evitar que pou- campo e indo para Boa Vista, a Capital, maior cida-
cos tenham bastante e muitos continuem tendo de do Estado. !

pouco. Quem deixa suas lavouras e se desloca para a
É um assunto que nós, Parlamentares do Norte área urbana não é por vontade própria. Já ouvimos

e do Nordeste deste País, freqüentemente temos de muitos que viviam da agricultura dizer que não fi-
abordado desta tribuna. Embora os apelos tenham cam mais no campo porque não têm meios de conti-
sido intensos, não chegam a sensibilizar os Ministros nuar sua atividade agrícola.
da área econômica, que parecem só reconhecer o
Brasil do sul maravilha.

Agora mesmo, a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional começa a discutir o relatório final do Plano
Plurianual - PPA, referente ao período 2000 a 2003.
Está aí a grande oportunidade de se reparar um erro
que vem se arrastando ao longo dos anos, para não
deixar o Norte e o Nordeste relegados a segundo pIa
no como sempre acontece.

Como representante de Roraima, tenho bata
lhado, juntamente com meus companheiros de ban
cada, para que nosso Estado receba um tratamento
melhor por parte do Governo Federal.

Se nas demais regiões os problemas são enor
mes, na Amazônia são bem maiores, porque não
existe uma política governamental voltada para os
Estados amazônicos.

O número de desempregados'vem aumentando
de forma assustadora·e isso tem provocado violência
nas cidades, porque as pessoas que viviam no campo
não querem ficar mais na lavoura devido à falta de
condições.

Os agricultores roraimenses, em que pese aos
esforços empreendidos pelo Governador Neudo
Campos, já estão indo para o desespero, porque se
encontram em I!.Ima situação das mais difíceis. Mes
mo sem condições de comprar máquililas e equipa
mentos, porque'os bancos fazem cada·.vez mais exi
gências para financiamentos, 'os produtores rurais de
Roraima ainda âssim conseguem plantar e colher vá
rios produtos, pelo menos para b abastecimento lo
caI.
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menagens com que o Brasil inteiro deve festejar os vras do filho que lhe herdou o nome: "O que se diz
cem anos do Instituto Oswaldo Cruz. dele e o que eu sei' dele valem o maior dos julga-

Dizer do centenário estabelecimento é trazer à mentos, na sua forma mais pura e mais completa:
lembrança a admirável figura do cientista que lhe dá foi um Homem."
o nome, o Patrono da Saúde Pública Brasileira: o Muito obrigada.
grande sanitarista Oswaldo C~z. Ainda que seja um O SR. PRESIDENTE (Rubens Bueno) - Con-
lugar-co~um, cre,mos que a vida e a obra des~e h~- cedo a palavra ao Deputado Rubens Furlan, do PPS
mem notavel da~lam um romance -, co!'"o, aliás, Já de São Paulo por 25 minutos.
percebeu o escntor (e também sanltansta) Moacyr '
Scliar que lhe dedicou um excelente livro. O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem re-

, , ~ visão do orador.) - Sr. Presidente, é uma honra es-
, Nascido em 1872, Oswaldo Cruz nao levo~ tar neste momento sob a Presidência de V. Exi, no-

mais do que quatr? anos para fazer todas as cade.- bre integrante da bancada do PPS, que, pela nossa
ras do c~rso médl,co" forman~o~se com apenas 20 torcida e apoio, se Deus permitir, há de ser o Gover-
anos de I~ade, Primeiro brasll~lro a estudar no ~a- nador do Estado do Paraná.
moso Instituto Pasteur, em Pans, chamou a atençao
dos mais ilustres cientistas franceses pelo brilho da Neste ano, participei nesta Casa de grandes
inteligência e pelo ardor com que se dedicava à debates que mexeram com a opinião pública nacio-
pesquisa, à investigação, na ânsia de descobrir a nal. Em alguns momentos, confesso que vivi gran-
cura de doenças que matavam milhões de pessoas des emoções e até esperanças de que as decisões
em todo o mundo. fossem tomadas da forma mais conveniente para o

Em 1900, Oswaldo Cruz se torna diretor do Brasil. No entanto, nã~ foi assim qu~ se finalizaram
Instituto Soroterápico Federal; em 1903, assume a as grandes preocupaçoes desta Na~o. . ,
Diretoria-Geral da Saúde Pública (que se transfor- Quanto ao salário mrnimo, observamos o bru-
maria, depois, no Ministério da Saúde), ocasião tal esforço da bancada governista em esvaziar o
em que tornou obrigatória a vacinação contra a va- plenário no momento em que havia de se cumprir
rrola, que então grassava entre os habitantes do Rio acordo firmado entre todos os Uderes da bancada
de Janeiro. A resistência do povo, de alguns jornais governista e os da Oposição nesta Casa. O Gover-
e de certas lideranças polrticas foi tamanha que, em no fez um esforço, esvaziou o plenário e não cum-
1904, eclodiu a Revolta da Vacina, um levante po- priu o acordo firmado uma semana'antes,
pular contra o Presidente Rodrigues Alves. No desdobramento, esperava-se que 'E!sta

Em 1907, experimentou Oswaldo Cruz a emo- Casa pudesse, lJum gesto qe afirmação, engrande-
ção que a poucos seres humanos é dado sentir: ver cer este Parlamento e legislar a favor ~os trabalha-
o instituto que criara em Manguinhos, onde ainda dores do nosso Pars. E, no entanto, num momento
hoje se mantém, batizado com seu próprio nome. de grande expectativa, apreensivo, assi~ti des~à :tri-
Não muito depois, morria esse que foi um dos gran- buna ao Uder do Governo, Deputado Arthur Virgrtio,
des brasileiros de todos os tempos. .custa crer tenha se autodesmoralizar.
desaparecido aos 45 anos: pelo bem que fez ao seu Naquele momento, comecei a imaginar o que
povo e à sua pátria, temos a impre~ão de que vi- essas pessoas estão defendendo nesta Casa. O in-
veu um século. teresse do povo não é, porque não é' possível aI-

Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz, de que o guém usar esta tribuna para defender tese absoluta-
centenário· Instituto é a semente, desenvolve proje- mente indefensável, que é a de um salário mínimo
tos na área da investigação científica e da tecnolo- miserável para os trabalhadores, principalmente os
gia em saúde, incluindo atividades de pesquisa bá- aposentados.
siCá e aplicada; ensino; assistência hospitalar e am- Alguns argumentos' foram aqui levantados,
búlatorial de referência; formulação de estratégias dentre eles o de que o Governo ,não teria condi-
de saúde pública, informação e difusão; formação ções de bancar as despesas decorrentes do au-
de recursos humanos e produção de vacinas, medi- mento do salário mrnimo para 177 reais. Fazendo
camentos, kits de diagnósticos e reagentes, a par as contas, a'Oposição disse que durante um ano
de outras importantes ações. entraria na economia do País 3 bilhões e 600 mi-

Sobre Oswaldo Cruz, benfeitor da humanidade Ihões de reais se pagassem aos, aposentados,
e glória do povo brasileiro, fazemos nossas as pala- àqueles que vivem do salário mrnimo, 26 reais a



Vim a esta tribuna constrangido, preocupado
com os cargos que aqui ouvi alguém dizer que eram
carguinhos que estavam sendo protegidos por
aqueles que votavam e defendiam o Governo. Te
nho convic~o de que por nenhum carguinho al
guém em sã consciência votaria contra o povo brasi
leiro. Devem ser os m~lhores cargos deste País,
que não podem se~ desprezados pela ação de um
governista, ainda que sQja em detrimento da maioria
dos tra!:>alhadores do País.

Ora esta, s6 iremos conseguir endireitar este
Pars ,no .momento em que o Governo não ameace,
não faça ~bantagem ,.com· cargos, pequenos ou
grand~s, ao Parlamento nacional e nos deixe legis
lar da'melhor.forma, a mais conveniente para o povo
brasileiro.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada e futura
Prefeita de São Paulo, se Deus quiser, Luiza Erun
dina.

'A Sra.1l.uiza Erundina'- Obrigada, Deputado
RubeAs Furlan. Associo-me a.V.Ex'! e aproveito a
oportunidade'para saudar o· Presidente e os nobres
Deputados. e Deputadas de~ta Casa\ Eu me somo a
V. Ex"nessa análise'precisa, rconsistente e oportuna
que faz em relação à·política econômica do Governo
federal, que provoca efeitos perversos, insuportáve-
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mais. E o Governo negavá isto dizendo que não is até, sobre a imensa maioria do povo brasileirQ.
havia dinheiro para bancar essa despesa. No en- Hoje em Brasflia cerca de 25 mil servidores públicos
tanto, ainda este ano esta Casa vqiou projeto que federais de todo o Brasil estão reunidos tentando
prorroga a isenção das multinaci0l"ais da área de uma audiência com o Presidente da República ou
informática. Ora, essa prorrogação de isenção re- com alguém que ele indique para essa negociação.
presenta, segundo os economistas, um prejuízo Eles querem discutir as suas reivindicações e de-
para o Tesouro da ordem de 2 bilhões e 700 mi- mandas, que estão reprimidas há nada mais nada
Ihões de reais ao ano, dinheiro quase que sufici- menos do que seis anos, Sr. Presidente. A perda do
ente para cobrir as despesas com o salário mrni- valor do salário desses servidores é de mais de 63%,
mo. e o Governo, de forma intransigente, autoritária e au-

Quem o Governo pretende privilegiar neste tocrática, sequer admite estabelecer um canal de
País? Qual a direção que o Governo pretende dar à negociação, um diálogo, para verificar se são legíti-
economia do País? É impressionante a forma com mas ou viáveis as reivindicações dos servidores pú-
que ele é generoso com os banqueiros, com as mui- blicos. Sr. Deputado Rubens Furlan, eles não vieram
tinacionais e cruel com a classe trabalhadora! Esta aqui antes de terem, há meses, encaminhado sua
situação me fez ficar indignado ao saber que o Go- pauta de reivindicações e solicitado ao núcleo cen-
verno arruma solução para os problemas de caixa ti- traI do Governo Federal uma audiência, uma possi-
rando de quem não tem. Não é possível que ele não jbilidade de diálogo, para que pudessem apresentar
enxergue os lucros exorbitantes dos banqueiros suas pretensões, suas reivindicações, suas deman-
deste País! Dinheiro que entra para meia dúzia de já das. Em novembro de 1999 a agenda dos servidores
privilegiados em detrimento daqueles que não tive- públicos federais já se encontrava na mesa do Presi-
ram condições de· ganhar om pouco mais para a dente, e até agora S. Ex§ não deu nenhuma respos-
manutet:lção e subsistência de sua famnia. No en- ta. Pór isso os servidores lançam mão de um recurso
tanto, o.Governo persiste em privilegiar os banquei- extremo como a greve, previsto inclusive na Consti-
ros e as multinacionais. tuição do País. A greve é instrumento legítimo, legal

e necessário para que os trabalhadores possam ga
rantir os seus direitos de cidadania, os seus direitos
sociais, trabalhistas e previdenciários. E a resposta
do Governo é repressão, é policiamento, é dizer que
não negocia se eles permanecerem paralisados.
Nada mais autoritário, Sr. Deputado Rubens Furlan,
do que a atitude do Governo. E mais: a forma como o
Governo enfrenta essas manifestações legítimas,
democráticas, oportunas e necessárias tem sido até
mesmo semelhante, senão mais excessiva, à adota
da no período do regime militar, com tropa de cho
que reprimindo professores universitários e profes
sores das escolas públicas do Estado de São Paulo,
ferindo 38 servidores municipais e, com bala de bor
racha, a visão de um jornalista que, no seu trabalho,
cobria aquela manifestação na Avenida Pauli~ta. E o
Governo se acha absolutamente no direito de fazer
isso, como se estivesse com razão, responsabilizan
do as lideranças e os trabalhadores por ter mobiliza
do a força policial para reprimir educadores, profes
sores,'os acadêmicos que constroem o saber e for·
mam as gerações do nosso País. E, por último, que
ro as'sinalar a repressão às famílias pobres, que,
com muito saCrifício, adquiriram um pequeno lote na
periferia de São Paulo, no Bairro de Guaianases, de
um advogado, grileiro, que não teve legalizada a
posse daquela terra. Esse advogado vendeu lotes
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de forma ilegal e ainda conseguiu uma ação de rein- munho: nunca vi, na minha vida, desgoverno tão
tegração de posse. E o que se dá naquela região é a grande como esse. Segundo ele, na teoria, tudo é
expulsão e a depredação das casas humildes da- muito bonito, parece que tudo vai acontecer. Mas, na
quelas famílias. Mais de 500 famílias foram expulsas prática, é lamentável o engodo, a falácia, a máscara
pela tropa de choque, que feriu jovens, crianças e que esse Governo usa. V. Exª declara na tribuna, e
idosos, de forma absolutamente insensível. Portan- com propriedade, o que vivencia no dia-a-dia. Nós, do
to, os três níveis de Governo estão fechados ao diá- Rio Grande, estamos vendo - e não é de hoje, já há
logo e efetivamente insensíveis à profunda crise so- alguns dias - o protesto, o "maquinaço", o "tratoraço",
cial que se abate sobre nosso País. E ainda se quei- enfim, as manifestações dos agricultores da orizicul-
xam de atitudes evidentemente reprováveis. Nin- tura, que é a nossa maior moeda, que traz renda e
guém concorda com o fato de que autoridades sejam emprego para a nossa fronteira, na metade sul do Rio
agredidas, pois isso não está de acordo com o que Grande. São os produtores de arroz fazendo uma de-
prevê a democracia. Contudo, é preciso que os go- monstração de civismo, levando não só os trabalha-
vernantes levem em consideração que isso repre- dores rurais, mas também os produtores rurais, os co-
senta sintomas de insatisfação, revolta, impaciência merciários, toda uma comunidade, aos trevos, às ró-
e esgotamento, algo que se pode esperar de um de- tulas, às BR, na tentativa de trancá-los, para que não
sempregado. Aliás, o salário mínimo não garante se- tirem o arroz dos engenhos. É uma loucura esse tro-
quer a sobrevivência dos membros de uma família. ço! Não dá para ficar calado e omisso. Duvido alguém
Associo-me a V. Ex!! quanto às preocupações com o querer defender o indefensável, justificar o injustificá-
salário mínimo e com a política econômica do Gover- vel. Duvido que alguém da base do Governo chegue
no Federal. Talvez as manifestações possam acor- a este microfone e diga que os produtores de arroz do
dar os governantes para que em tempo respondam Rio Grande, que alimentam este Brasil, não estão
às reações, antes que seja tarde, porque a paciência certos. O Governo determina, por intermédio do Mi-
do povo está-se esgotando. Muito obrigada. nistério da Agricultura, que o preço mínimo é de

O SR. RUBENS FURLAN - Aliás, nobre Depu- R$12,OO, com o adiantamento, com a garantia do Go-
tada, é sobre a coragem do Governador Mário Covas verno Federal. Isso é uma vergonha! Sabe por que,
que eu também gostaria de falar com ênfase. Trata-se Deputado? O preço de custo do arroz é R$14,84. E o
de um homem que teve a coragem de reprimir os tra- Governo deixa, com a maior tranqüilidade, entrar ar-
balhadores, como fez na Avenida Paulista; homem roz da Argentina e do Uruguai a R$1 0,00 ou R$11 ,00
que teve a coragem de enfrentar os manifestantes o saco de 50 quilos. Onde é que estamos? Aonde va-
nos palanques que se instalam no Estado de São Pa- mos chegar? O que o Governo está esperando? Será
ulo. Esse mesmo corajoso não tem coragem de en- que é ir para Paris colocar churrascarias? Não, nosso
frentar os problemas da Febem, nem os problemas da negócio é aqui no Brasil, é defender os brasileiros.
segurança pública do Estado de São Paulo, que cada Parabéns, Deputado Rubens Furlan. V. Ex!! está di-
vez fica mais caótica. Fica cada vez mais perigoso zendo a verdade, aquilo que o povo sente e fala lá
transitar e morar na cidade e no Estado de São Paulo. fora. E nós temos que dizer o que o povo diz. V. Ex!!

Esta situação às vezes me deixa perplexo. Por está fazendo exatamente isso. Parabéns!
que não reprimem o crime organizado da mesma for- O SR. RUBENS FURLAN - Nobre Deputado
ma que fizeram com os manifestantes, os trabalhado- Caio Riela, os agricultores do Rio Grande do Sul
res na Avenida Paulista? Por que não reprimem o cri- têm razão, os agricultores do Brasil têm razão. Não
me da mesma forma que se fez quando da integração existe uma política agrícola definida neste País. E o
de posse desse advoga.do mau-caráter na periferia Governo ainda pensa, para atender ao clamor da
de São Paulo? sociedade organizada, em fazer uma reforma agrá-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Caio Riela. ria, que até hoje tem consumido bilhões de reais,
O Sr. Caio Riela - Deputado Rubens Furlan, mas não tem sido satisfatória, por não estar sendo

ouço atentamente o pronunciamento de V. EXª, abor- feita da forma correta. Se não sabe fazer reforma
dando nada mais do que a verdade, ou seja, o que a agrária, que pegue o modelo feito pela Holanda. O
gente enxerga e percebe em relação às atitudes do Governo holandês fez reforma agrária no Estado de
Governo. A ex-Prefeita de São Paulo, Deputada Luiza São Paulo, onde hoje existe uma cidade chamada
Erundina - a meu ver, futura Prefeita de São Paulo _, Holambra. Eletrificou, financiou todo o desenvolvi-
em seu aparte, argumenta muito bem; e eu, como De- mento e o trabalho em uma política holandesa, que
putado pelo Rio Grande do Sul, dou o seguinte teste- deu certo. O Governo holandês foi ressarcido, e



Ouço com prazer o Deputado André Benassi.
O Sr. André Benassi - Sou companheiro de V.:

Exa., Deputado Furlan, que fala de forma muito vee,
mente e evidentemente tem algumas razões, mas
não concordo com V. Exa. quando diz que o Governa
dor Mário Covas mandou os policiais irem para as
avenidas agredir manifestantes. Não foi isso. Mário
Covas tem um Secretário de Segurança, ea manifes
tação foi repelida porque havia sido pedido que não
se usasse uma das principais avenidas de São Paulo,
porque criaria tumulto. Não acho que se deva defen·
der apenas os manifestantes, mas também ,as pes
soas que se utilizam das ruas e avenidas. Giuanto à
Febem, V. Exa. há de admitir que o Governador Má
rio Covas, pela primeira vez na vida dos Governado
res, age com bom senso, isto é, pensando. em encon
traruma solução em pequenas Febem ligadas aos Mu
nicípios. Sabe V. Exa. que é impossível controlar mani
festações e condutas de mais de cem PeSsoas. Resol
vido esse problema dos Municípios, telliho certeza de
que vamos cuidar realmente da criança. Esse proble
ma não é uma invenção do Governador Mário Covas,
mas da história do nosso estado edo País: em concen
trações muito grandes, dificilmente 'consegue-se con
trolar. É bem verdade que o povo brasileiro tem encon
trado bastante dificuldade, mas elas não ocorrem ape
nas hoje. Há mais de trinta anos não vencemos, mas
havia grande inflação, de volume incontrolável. Hoje,
com o seu controle, podemos detectar problemas eor
ganizar a sociedade. Hoje fala-se em corrupção. No
passado nem nisso se podiafalar, porque não se sabia
diferenciar a corrupção da ihflação.

O SR. RUBENS FURLAN - Ouço, com prazer,
o Deputado Rubens Bueno.

O Sr. Rubens Bueno - Deputado Rubens
Furlan, V. Exa. traz ao plenário desta Casa debate
sobre o reflexo da votação da medida provisória do
Governo que estab~lece o novo salário mínimo bra
sileiro. Foi uma luta de meses, durante muito tempo.
Isso vem de muitos' anos, com o objetivo de eliminar
definitivamente a demagogia no debate ao salário
mínimo para ó trabalhador brasileiro. O PPS, por in
termédio do Deputado Pedro Eugênio, apresentou à
Comissão Especial que estudou o salário-mínimo
proposta para eliminar, pelo menos durante dez
anos o debate demagógico sobre o mesmo, ou seja,
que políticos se aproveitem do tema e do trabalha
dor, especialmente em ano eleitoral, como este,
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hoje é a cidade de Holambra um exemplo de refor- como vimos Deputado assim proceder, ao dizer pu-
ma agrária para o Estado de São Paulo e para o blicamente que não v9taria a favor dos R$151,OO
Brasil. porque era candidato aPrefeito. Senão, votaria a fa

vor dos R$151 ,00. Q~er dizer, é uma dupla traição:
traição à busca da é~ica na política e traição aos eJe
itores que vão elegê-lo, pois depois da eleição ele
voltará a ser a favor do salário-mínimo de R$151 ,00,
'proposto pelo Governo. Dizer o quê? Se nós temos
propostas, a economia suporta um aumento maior
do salário-mínimo, mas quem não suporta é exata
mente o caixa da Previdência. Cabe à Previdência
cobrar quem a deve. Sabemos que os números
apontam para uma dívida de mais de 50 bilhões de
reais que o INSS não cobra dos seus devedores. É
Vasp, é Transbrasil, é Varig, enfim, essas grandes
empresas que sustentam o Governo; são as gran
des empresas automobilísticas, que não pagam im
postos neste País. O Governo tem de ser um bom
gerente para o déficit público da Previdência, e não
pode o trabalhador nem o aposentado pagar por isso.
Quero parabenizá-lo e dizer da oportunidade, mais
uma vez, de V. Exa. vir à tribuna e abordar tema de
suma importância não só para aposentados e traba·
Ihadores, mas para todos aqueles que têm como refe
rência o salário-mínimo brasileiro. Parabéns a V.
Exa.l

O SR. RUBENS FURLAN - Muito obrigado,
nobre Deputado.

Tinha em mente abordar mais alguns assuntos,
o que infelizmente não será possível, mas quero di
zer que acho até que há uma indignação da Nação
brasileira quanto ao BNDES. Refiro-me aos medica
mentos genéricos, solução que está à altura das con·
dições do povo brasileiro. Por que o BNDES não fi
nancia os pequenos laboratórios, para que eles fa
çam os genéricos chegarem aos aposentados e ao
nosso povo em geral como remédios mais baratos?
Ninguém está pedindo ao BNDES que subsidie o nos
so povo. Nós só queremos que o dinheiro do BNDES,
que pertence ao povo brasileiro, seja usado para a
produção de medicamentos mais baratos. Ou será que
o dinheiro do BNDES serve, neste País, apenas para
financiar a Ford ou a compra das nossas estatais?
Será que a função do BNDES é essa, ou a população
do nosso País está mais uma vez sendo alvo da ponta
ria cruel do Govemo?

Eu votei pela inclusão da habitação como direi
to fundamental do cidadão. Nós inserimos nos direi
tos fundamentais inscritos na Constituição o direito
à habitação, mas até agora não vi o Governo man
dar para esta Casa lei ou baixar medida que crie li
nhas de crédito para financiar a habitação popular.



Sr. Presidente, hoje, mais de 40 milhões de
brasileiros encontram nos seguros privados de saú
de a alternativa quando necessitam de atendimento

o SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana,
pela ordem.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisã0 do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, estou apresentan
do requerimento de constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar as rela
ções entre planos e seguros privados de saúde e
seus usuários.
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Não se vê nenhuma providência do Governo nesse a sua saúde. As reclamações, depois da lei votada
sentido. por este Congresso no segundo semestre de 1998,

Ainda há pouco, o meu amigo André Benassi ~volu~a~-s~. ~~je, a maior causa de recl~maçõ~s
se referiu ao Governador Mário Covas, dizendo que Junto as mstltUlçoe~ de defesa ?o consumIdor sao
seria preciso liberar uma faixa da Avenida Paulista planos e seguros privados de saude.

para garantir o ir e vir das pessoas que por lá transi- A saúde, Sras. e Srs. Deputados, não pode ser
tam. Eu me pergunto quem garante a minha vida, tratada como mercadoria, não pode se transformar
no momento em que eu estou circulandt:! em São num mercado sem regulação e sem controles efeti-
Paulo, pois matam-se dezoito pessoas por dia na- vos de parte do Estado, para a coibição de abusos
quela cidade. Ora, não é esse dado suficiente para cometidos por muitas dessas seguradoras.
encorajar nosso Governador? Se não é, então, nada O tempo não me permite relacionar todas, mas
pode encoraj~.lo., Sei que S. Exa., quando tomou as reclamações são, por exemplo, quanto ao drama
posse pel~ primeira ~ez, fechou o Estado, p,ara re- que vivem os idosos. Segundo regulamentação feita
solver as finanças, e Jogou fora a_chave. E ate agora pelo Consu, permite-se que a diferença entre o preço
o Estado está fechado, porque nao se tem a presen- de um plano de saúde para quem está na faixa etária
ça do Governo em lugar nenhum. inicial e o de um plano de saúde para quem é idoso

Para concluir, deixo aqui meus protestos contra seja de seis vezes. Ou seja, uma pessoa pode ingres-
a posição de todos os Líderes da base governista sar no plano de saúde pagando 100 reais por mês e,
que vieram a esta tribuna defender o salário-minimo quando chegar na velhice, esse plano poderá ser au-
de 151 reais, contra os interesses do povo trabalha- mentado para mais de 600 reais por mês. Dessa for-
dor. Negar 26 reais a quem ganha um salário-mínimo ma, os planos geram o que se chama exclusão do
e constrói a riqueza deste País é negar a Deus uma idoso, exatamente no momento em que o cidadão
oração, é negar a própria existência de cada um des- mais vai precisar dele.
ses trabalhadores. Esses Parlamentares defenderam Sras. e Srs. Deputados, não existem critérios de-
o indefensável. Deputados, brilhantes Líderes de finidos para o aumento de preço desses planos. Os au-
oposição, que integraram o Partido Comunista, vie- mentos abusivos são uma das causas freqüentes de
ram a esta tribuna defender seus interesses pessoa- reclamação dos cidadãos junto aos Precon e demais
is, em detrimento dos interesses do povo brasileiro. órgãos de defesa do consumidor. Nos contratos há
Esta é a maior frustração que carrego no meu peito; cláusulas dizendo que os preços aumentarão confor-
é o pior do que levo para o Estado de São Paulo me os custos médico-hospitalares. Nessa cláusula se
cada vez que saio deste Parlamento. pode incluir qualquer aumento num plano privado de

Muito obrigado, Sr. Presidente. saúde, e o cidadão, que pagou 10, 15 ou 20 anos, não

D t d· ,J S R b r consegue suportar o aumento e é expulso.uran e o ISCUrsO uO r. u ens rur- . . , .
lan, o Sr. Rubens Bueno, § 29 do art. 18 do , .Mals do que ISSO: em m~~os casos o pacIente
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- est!i Internado e r;cebe a notlcl~ de q.ue o plano de
dência, que é ocupada pelo Sr. Dr. Evilásio, sa~de cobre s6 tr~s, qu~tro ou cInco dIas de UTI, ~u
§ 2!1 do ano 18 do Regimento Interno. s~Ja, que ele ,precIsa ,saIr da ~TI, porque o plano Já

nao está cobnndo tal Internaçao.
O critério de definição de doenças preexistentes

é absolutamente confuso e prejudica o interesse dos
pacientes.

Outra questão, os planos de saúde, em muitos ca
sos, estão diminuindo os valores dos honorários pagos
a hospitais, médicos, àqueles que atendem aos pacien
tes, gerando uma situação de chantagem sobre esses
profissionais médicos. Ou aceitam a diminuição do valor
ou ficam descredenciados do plano.

Há um volume fantástico de denúncias e irre
gularidades nessa área que precisam ser investiga
das. O Brasil precisa discutir profundamente essa.
questão. Precisamos alterar a legislação par~ puni[
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o~ abusos, ~orque tem~s hoje 4? milhões de brasi- Trinta e dois municípios do nosso País já de-
lelros nas maos desse sistema prNado. senvolveram as privatizações ou as concessões

É bom que se diga aqui, Sr. Presidente, que para a iniciativa privada, outros estão em andamen-
há 6 anos eram 4 milhões de brasileiros que de- to, e em algun.,s mu~icípio~ há um ~erdadeiro escân-
pendiam de seguros privados. Infelizmente pelo dalo em relaçao às Intençoes manifestadas por pre-
sucateamento programado do SUS, mais de 36 mi- feitos irresponsáveis.
Ihões de brasileiros foram empurrados para a com- Faço referência ao Município de Bagé, no Rio
pra de seguros privados de saúde. Grande do Sul, onde esses serviços são do município

Concluindo, quero agradecer o apoio imenso e o prefeito quer entregá-los para alguns grupos, pos-
que tive a todas as bancadas deste Congresso. São sivelmente europeus, porque os espanhóis é que es-
hoje mais de 280 assinaturas a favor da criação de tão mais interessados nesse extraordinário negócio.
uma CPI para investigar as relações entre os segu- Submeteu ele à Câmara de Vereadores e esta disse
ros privados de saúde e seus usuários. Temos assina- "não", alegando que esse serviço tem que ser feito
turas de todas as bancadas, e muitos colegas Deputa- pelo Poder Público e, se possível, sob controle público.
dos ainda estão assinando esse pedido de CPI. Mas o prefeito, não satisfeito com a derrota que obteve

Vamos desencadear um processo continuado de na Câmara, fez o edital por decreto.
acompanhamento para defender o legítimo interesse Se permitirmos - e aqui cabe ao Poder Judiciá-
desses cidadãos que têm tido, em muitos momentos, rio, primeiramente - uma concessão municipal sem
prejuízos irreparáveis para a sua saúde, que é muito autorização legislativa, contrariando frontalmente a
pior do que os prejuízos econômicos que estão tendo. lei orgânica e a Constituição Federal, estaremos

É preciso abrir a caixa-preta desse sistema que abrindo um precedente extremamente grave, porque,
atua na área privada de saúde, e essa CPI será uma a partir daí, se cria jurisprudência, e os municípios
grande contribuição nesse sentido. brasileiros, mesmo com prefeitos em final de manda-

Muito obrigado. to, poderão fazer grandes negociatas abrindo essas
O SR. LUIZ MAINARDI- Sr. Presidente, peço a co~cessões para a ini?iativ~ privada, que, de cada 4

palavra pela ordem. reais arreca~a?~s, relnvestlrá apenas 1, como é o

O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) _ Tem V. caso do MUnlClplO de Bagé.
Exa. a palavra. É verdadeiramente um escândalo, Sr. Presi-

O SR. LUIZ MAINARDI (PT _ RS. Pela ordem. dente. E o ,~overno Federal tem a sua pa~cela de
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. re~p~nsa~lhdade, porque ? BN~ES deveria ser o
Deputados, este País, nos últimos anos, desenvolveu vá- p~m~lpal Instrumento de fmanClame~to ?e obras
rias políticas que vão ao encontro do receituário neolibe- p~blJca~ para atender~o seu ~ado SOCial,~a popula-
ral. O ponto central desse projeto é pegar o patrimônio çao ~als pobre, que nao tem agua, que nao tem re-
público e repassá-lo à iniciativa rivada. colhlmento de esg?to. Mas o social ~o BNDES n~o

, , p. tem o mesmo sentimento que o conjunto da socle-
. V~nos setore~ f~ram dJlapl?ados sob o ponto de dade brasileira esperava, que é reinvestir os recur-

vlsta,do Int~~esse publico. Nos ultlmos meses, começou sos dos trabalhadores, da sociedade brasileira, no
a ~~ I.nt~nsifl~r o trab~ho de entrega de um deles para financiamento de obras para os municípios.
a IniCiativa pnvada. Refiro-me à questão do saneamento , . ~
básico e da distribuição e venda de água Mas ha uma determlnaçao de que o BNDES

Ora, se chegarmos a um ponto e~ que o Poder ~~~ p~de fi~anciar entes públicos. Só pode financiar a

P 'bl' A b't . ai di' , ~ IniCiativa privada,u ICO, em am I o naclon ,esta ua ou mUnicipal, nao
mais tiver a responsabilidade pelo tratamento e pela . ~o~anto, empres~s que adquirirem ~utarquias
venda de água, pelo recolhimento e pelo tratamento do mUniCipaiS ou estaduaiS o BNDES pode financiar; o
esgoto, que é a principal causa, junto com a fome, de Pod~r Público,. de quem teria todas as garantias, in-
doenças no Brasil, para que servirá o Poder Público? cluslve por meio dos repasses'constitucionais do Go-

Entendo, Sr. Presidente, que determinados te- verno Federal, não pode financiar.
mas até poderiam ser submetidos à iniciativa privada, É uma vergonha - mais uma das que hoje foram
desde que na sua essência estivesse a possibilidade registradas aqui - o Governo Federal querer fazer a
da livre concorrência. Mas como vamos estabelecer a privatização dos serviços municipais e estaduais de
livre concorrência na venda de água e no recolhimen- água e esgoto.
to e tratamento do esgoto? Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.



Sr. Presidente, desta tribuna queremos chamar
a atenção do Governo Fernando Henrique Cardoso
para esta situação.

Muito obrigado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
Mato Grosso do Sul- digo com a maior tranqüilida
de -, o Governo Popular dá exemplos de como deve
ser tratada a educação. Cito a Escola Estadual Ma
ria de Lourdes Sotana, no Municfpio de Naviraí, re
centemente escolhida como referência nacional e
tendo recebido prêmio da Unesco.

Portanto, independente de partido, filosofia, cor
partidária e ideologia, todos devemos apoiar o movi
mento grevista em defesa dos companheiros cujos
salários não são reajustados há cinco anos, quando
a perda salarial é comprovadamente de mais de
65%.
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O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Creio ter demonstrado os motivos da solidari-
peço a palavra pela ordem. edade de todos nós, do PT, ao movimento grevista

O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) _ Tem V. da .Fed~ração das ~s~ociações de Servidores das

E I
Universidades Brasileiras - FASUBRA. Quero re-

xa. a pa avra. t . t d'd R t_ _ portar-me a uma en revls a conce I a por ena o
O SR. JOAO GRANDAO (PT - MS. Pela or- Janine Ribeiro, professor titular do Departamento

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
falar de um assunto ao qual muitos Deputados já se - USP, ao jornal Folha de S.Paulo, de 21 de maio
reportaram aqui. Quero, mais uma vez, tocar na de 2000, que assim se expressou: "que a educa-
questão da greve dos servidores públicos. ção é colocada como fator de competitividade

É preciso destacar a importância das universi- mas, ao mesmo tempo, se ataca a universidade
dades como ponto fundamental para opormos resis- pública". Coloca-se a educação como um fator
tência à submissão do Brasil aos desmandos do ca- para a competitividade, ou seja, para enfrentar-se
pital internacional, porque é na universidade que a vida lá fora mas, de repente, a universidade é
acontecem os maiores debates, que encontramos sucateada retirando-lhe todas as condições para
ressonância em relação às idéias que poderão ser que possa continuar capacitando o cidadão a inse-
colocadas depois para a sociedade como ponto de rir-se como profissional competitivo no mercado
reflexão. de trabalho.

A política adotada nas universidades traduz-se A universidade pública brasileira está sendo
em arrocho salarial para os trabalhadores destas. sucateada e desprestigiada. Falo com conhecimen-
Podemos citar como exemplo que, de 1995 a 2000, to de causa por ter tido a oportunidade de, por um
os servidores tiveram uma perda salarial de aproxi- período, trabalhar na Universidade de Mato Grosso
madamente 65% dos seus vencimentos. Só isso do Sul como professor. É uma estratégia cuidado-
basta para justificar o movimento grevista, afora ou- samente arquitetada, muito bem sistematizada no
tras aberrações cometidas por este Governo neoli- projeto neoliberal, para manutenção do Estado
beral de FHC. Quer.dizer, só o fato de ter 65% de como país subdesenvolvido. Para os defensores do
perda salarial já justifica o movimento grevista, afora neoliberalismo é desejável manter o Brasil numa
outras situações. condição subalterna na economia mundial, e a for-

A pauta de reivindicação dos servidores não ma mais fácil e rápida de atingir tais objetivos é ar-
deixa dúvidas quanto ao que acabamos de dizer. rebentar com as universidades públicas, tornan-
Vejamos: do-as ineficientes e incapazes de realizar pesqui

sas e produzir conhecimento.
a) contratação de servidores técnicos adminis-

trativos;

b) estabelecimento do Plano de Carreira, uma
reivindicação antiga, desde 1988;

c) pelo cumprimento das decisões judiciais fa
voráveis aos servidores;

d) pela igualdade nos ganhos adicionais;

e) por uma política digna para os servidores
aposentados;

f) contra a terceirização e contrato temporário
no serviço público;

g) participação nas discussões do orçamento
das Ifes;

h) participação nas discussões das políticas a
serem adotadas nos hospitais universitários. E,
aqui, cuide não só da questão da universidade mas,
sim, é uma questã!' ..Ia saúde pública.



O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a situação de todo o siste
ma rodoviário do Brasil tem sido objeto de crítica
permanente neste plenário e principalmente por par
te dos usuários, seja pela péssima conservação das
estradas, seja pelo excessivo 'valor cobrado nos pe
dágios. Que o diga o povo de São Paulo, que tem
vivenciado o problema.

É importante lembrar uma das questões cen·
trais para a qual temos de nos voltar: o resultado
que as péssimas condições do sistema rodoviário
têm trazido ao Brasil. A cada dia vemos estatísticas

Os servidores públicos federais em greve es
tão de parabéns, pois mostram claramente que a
paciência da sociedade brasileira e a paciência da
queles que estão há anos esperando por um pro·
cesso digno de diálogo, negociação e entendimento
foi esgotada.

Chamo a atenção dos Líderes desta Casa,
pois, se formos para o caminho da radicalização, as
Lideranças que compõem a base do Governo virão
a esta tribuna para expressar condenação, como fi
zeram a respeito do incidente, em São Paulo, com o
Ministro da Saúde. Antes de condenar, as lideran
ças do Governo deveriam dizer que um Governo de
mocrático tem o dever de abrir canais de negocia
ção e receber o comando de greve, até porque o di
reito de greve é assegurado pela Constituição brasi
leira.

Não é possível o Governo deixar esse setor à
margem do processo político que estamos vivendo.
O momento é de negociação, para que se evite o
pior. É isso o que se exige de um Governo democrá
tico.
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O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O Governo, ao privatizar as empresas, disse
a palavra pela ordem. que o ágio era um recurso a mais. Hoje pegou o que

O SR. P~ESIDENTE (Dr. Evilásio) - Tem V. vendia como recurso a mais e permitiu que as em-
Exa. a palavra. presas pudessem abatê-lo no Imposto de Renda, ou

~ seja, fez um desconto. Mas a classe média, o funcí-
O SR. O.D:LMO LEAO (PPB - M~. Pela o~- onalismo e aqueles que recebem salários estão

d~m. Sem revlsao .d? ?r~dor.) - Sr. Pr~slden.te,. ~oh- também há anos sem que a tabela do Imposto de
Cito a y. Exa. d~r.lnrclo a Ordem do Dia, pOIS Ja te- Renda seja reajustada. Temos um Governo que
mos numero suficiente de Deputados. obedece aos organismos internacionais e vira as

O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - A Presi- costas para os grandes problemas que temos de
dência dos trabalhos está aguardando a presença enfrentar.
do Presidente desta Casa, nobre Deputado Odelmo
Leão.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, hoje, esta cidade esteve movimentada por
que o funcionalismo público federal de vários Esta
dos brasileiros - que está em greve - veio a Brasrlia
e realizou a maior manifestação por essa categoria
trabalhista dos últimos anos.

O lamentável é que o Governo, que diz que é
preciso dialogar e que não pode haver radicalismo,
que não pode haver baderna, fecha as portas e não
abre um processo de negociação com o comando
de greve. O que se espera de um Governo que faz
isso? A radicalização. Que o funcionalismo vá para
onde nem eles querem, que é o processo de radica
lização. E o Governo usa os meios de comunicação
para dizer que é baderna, bagunça, e que isso ele
não aceita, que só negocia se o funcionalismo voltar
ao trabalho. Como os funcionários acreditarão nisso
se há seis anos esse Governo não recebe o movi
mento sindical do funcionalismo, não abre um pro
cesso de -negociação, não atende a nenhuma das
reivindicações solicitadas?

Estamos assistindo ao arrocho e a uma impa
ciência social instituída por um Governo que criou a
ilusão de que há estabilidade econômica. Mas bas
ta que surja um problema em qualquer Bolsa de
Valores na Ásia para a economia brasileir& entrar
no CTI com pneumonia. O que temos é um controle
monetário e, em contrapartida, a maior quebradeira
a que este País já pôde assistir e o maior número
de desempregados de toda a História. Aqueles que
estão trabalhando, principalmente o funcionalismo
público federal, há anos não vêem a cor de um rea
juste.



Falar das conquistas da Fiocrl,Jz s~ria redun
dante neste momento, pois sua contribuição-na área
de pesquisa, de ciência e de formação de recursos
humanos foi, está sendo e será sempre dé grande
importância para toco o Pars.

Tal como seu' precursor, Oswaldo C,uz, que
fora "obl'ígadb" a assumir o encargo de. siústentâr
uma família numerosa com a morte de seu pai, a F.l
ocruz assumiu o encargo de promover o estudo de
vacinas e procedimentos para combater doenças
como a febre amarela, a varíola, a malária à outras,
que acometiam enorme contingente da pàpulação
brasileira.
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relacionando essas mortes, assassinatos, ao estado penho por parte do Ministério dos Transportes. Os
precário das nossas estradas. Deparamo-nos com Parlamentares têm feito sua parte no que diz respei-
um número cada vez maior de mortes; dados esta- to à destinação de recursos, mas temos assistido à
trsticos apontam para a larga escala de vidas dizi- negligência principalmente do órgão responsável
madas no País. pela manutenção das estradas, e cada vez mais a

Temos caminhado para um processo que pre- desgraça está-se abatendo sobre famílias.
cisa ser lembrado: os índices de assassinato nas Registramos ainda um fato que não só preocu-
estradas tem-se apresentado muito maiores do que pou mas transtomou toda a Bahia, que foi a morte
nas grandes guerras e nos conflitos que têm aconte- do companheiro Paulo Jackson. Ainda ontem um
cido pelo Brasil afora. Lógico, uma das causas é a outro acidente de grand"es proporções, no entronca-
necessidade urgente de mudança, principalmente mento perto da cidade de Jequié, na Bahia, vitimou
no que diz respeito à manutenção das rodovias. No a vida de diversos bóias-frias, que talvéz não consi-
Orçamento que está nesta Casa discutiu-se muito gam ganhar destaque nas matérias/ áe jornais, mas
as verbas destinadas ao Ministério dos Transportes. são vidas e, portanto, merecem ~espeito. Se fôsse-
Há um debate em curso em relação à extinção, à re- mos relatar aqui, teríamos dezet;ias e dezenas de si-
formulação ou remodelagem do DNER. tuações como essa provocadás exatamente pelas

Óbvio que somos árduos defensores da manu- péssimas condições das estradas, que vão desde o
tenção desse órgão, e tenho registrado permanente- estado físico da estrada até a falta de sinalização,
mente isso, mas é necessário que haja uma refor- que permitiria ao motorista dirigir em melhores con-
mulação de seu papel. Estão aí os servidores públi- dições.
cos em greve, que têm demostrado a urgência do Muito obrigado,firo Presidente.
fortalecimento das estruturas públicas para possibiJi- O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa-
tar, numa escala cada vez maior, a atuação de ór- lavra pela ordem..
gãos como esse, que venham a atender demandas
crescentes da população. O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - Tem V.

Exa. a palavra.
O não-funcionamento desses órgãos é uma

sórdida trama do Governo. É lógico que esse esva- O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Pro-
ziamento favorece o discurso do desmantelamento, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
da desestruturação, da completa destruição do ser- e Srs. Deputados, amanhã, dia de 25 de maio, será,
viço público, alegando-se que esses órgãos não sem dúvida nenhuma, "uma data importantrssima
funcionam. Podem até dizer que é a mesma história para q Brasil: a Fundação Instituto Oswaldo Cruz
do ovo e da galinha: quem é que vem primeiro. Na completará 100 anos.
realidade, os órgãos não funcionam porque o Go- Assim, de forma muito especial, e em nome
vemo tem uma política voltada para o de todos os brasileiros, góstaria de prestar home-
não-funcionamento, para um verdadeiro desmante- nagens a tão relevante instituição brasileira, cuja
lamento. Somam-se a isso salários arrochados, re- capacidade de superação e dedicação nos tornou

_cursos não repassados e um baixo índice de priori- independentes e livres de várias doenças é malefí-
zação por parte da esfera pública em relação a ór- cios.
gãos como esse.

O resultado de tudo isso é muito claro: esta
mos assistindo a uma verdadeira mortalidade nas
estradas. Famrlias inteiras que, viajando para bus,,:
car, no turismo, lazer e momentos de satisfação,
acabam em tragédia; caminhoneiros, que. diuturna
mente, no seu espaço de trabalho, que é a estrada,
têm enfrentado diversas dificuldades, assim como
motoristas de ônibus e passageiros que, obrigatoria
mente, fazem da estrada o seu caminho natural e
permanente na luta cotidiana.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, regis
tro a necessidade de maior responsabilidade e em-
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Missão 'inglória desde o infcio, mas eficiente e
vencedora, a Fiocruz, desde 1900; vem-se empe
nhando nos estudos sobre a saúde pública brasilei
ra e obtendo resultados bastante expressivos. mes
mo sem contar com um apoio efetivo em' investi
mentos que lhe propiciasse pesquisas e procedi
mentos mais ambiciosos, além de alçar vôos plena
mentê po~síveis nos camp~s da ciência. e da pes
quisá.'

Aqui, caros colegas, faço reverência especial
ao batalhador Anísio Teixeira, cujo centenário come
moramos também amanhã, que soube, como nin
guém, demonstrar com clareza a indissociabilidade
entre ensino e pesquisa.

Vale também fazer menção honrosa à atual
equipe que dirige a Fiocruz, pela qual conservo
grande amizade e respeito, nas figuras do Dr. Eloy
Garcia, seu Presidente, e da Profa. Cecrtía Myna
ia, assim como do corpo de pesquisadores e técni
cos da instituição que, mesmo com baixos salários
e a ausência de um plano de carreira, vem se
dedicando dia após dia à pesquisa e à saúde bra
sileira.

Meus parabéns e agradecimentos à Fundação
Instituto Oswaldo Cruz, por todos os seus feitos es
senciais para um país gigante de problemas e diversi
dades como o nosso.

Era o que tinha a dizer. '

, O.SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente,' peço a palavra peia ordem.

O SR,' PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - Tem V.
Exa. a 'palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Pela ordem: S,em revisão do'orador.) - Sr. Presi
dente, ~videntemente ansioso para votar, como o
Uder do PTS tem orientado, gostaria de fazer um
comentário a respeito de projeto aprovado pela Câ
mara há cerca de um mês, que pretendia resolver a
questão da iluminação púb,lica, sob pressão dos
prefeitos.

Quero comunicar aos Deputados que votaram
inadvertidamente esse projeto inconstitucional, an
ti-social e antieconômico que, se aprovado no ,Sena
do .... esp~rQ que não o seja'-, vài pr~mçv~r um au
mento médio de 3% na conta de energia.do consu
midór brasileiro. Ele é tão anti-social,Sr~.présidente,
que' em ~.stados pobres como. o Piauí o. aumento
sera'de7%.

Portanto, temos de ser mais cuidadosos com
OS projetos que aprovamos.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Evilásio) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero me manifestar a res
peito da mobilização que ocorre em todo o País, en
volvendo tanto servidores federais quanto servido
res estaduais, em especial os do meu Estado, São
Paulo.

Os servidores federais, todos sabem, estão há
um período muito longo sem aumento de salário,
isso quando a arrecadação do Governo da União
teve um aumento real próximo de 40%. Portanto,
seria possível ter reajustado os salários desses ser
vidores que prestam importantes serviços à popula
ção.

A própria Fundação Oswaldo Cruz, um dos
grandes centros de pesquisa de valor nacional e in
ternacional, está com as atividades paralisadas. Di
ga-se de passagem que a Fiocruz completa cem
anos amanhã. Ela merece os cumprimentos e a
manifestação solidária deste Congresso, na medi
da em que é uma instituição de grande valor para o
País, como são as universidades, que também es
tão com as atividades paralisadas. No Estado de
São Paulo, professores e funcionários das suas
três universidades públicas estão com as ativida
des paralisadas, bem como a área de saúde, en
volvendo os grandes hospitais do estado, e a área
de educação pública.

Quero, portanto, registrar nossa preocupação.
Esperamos que, tanto no âmbito federal, em que
nenhum aumento foi dado para o conjunto do funci
onalismo, quanto no âmbito do Estado de São Pau
lo, em que houve aumento, mas há reivindicações
importantes dos servidores a serem consideradas,
essas questões façam parte da preocupação dos
nossos Governos.

É preciso ressaltar que nenhuma dessas cate
gorias está reivindicando aumento salarial; nenhu
ma. 'Estão reivindicando apenas reposição, de per
das salariais. Achá muito importante que se encon
tre um ponto de equilíbrio em relação a essas reivin
dicações,para que sejam evitadas situações inde
sejáveis como a que ocorreu na última quinta-fei~a

na'Avenida Paulista. Foi uma operação da PolíCia
Militar que considero totalmente inconveniente, as
sim como são inconvenientes as atitudes que ocor
reram em São Bemardo do Campo, envolvendo o
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Governador Mário Covas, e na cidade de Sorocaba, Essa emenda constitucional permitiria a Iibera-
envolvendo o Ministro José Serra. Infelizmente, pes- ção de recursos que seriam destinados ao paga~
soas que, acredito, nada têm a ver com o conteúdo, mento de precatórios para cumprimento de parte do
o valor desses movimentos sociais, partiram para Orçamento que aprovamos, em que as dotaçõ~s

atitudes agressivas a autoridades públicas, uma consignadas no Anexo IV somente poderão ser exe·
postura de todo inaceitável. Acredito que a demo- cutadas caso a emenda constitucional seja promul-
cracia pressupõe, sim, o direito à greve, à mobiliza- gada até 30 de junho de 2000.
~ão, ao pro~~sto, à luta, m~s não a agr~ssão a auto- No entanto, Sr. Presidente, pelo conhecimen-
ndades ~egltlm~mente eleitas e que nao devem so- to que temos dos fatos, a Comissão Especial até
frer manlfestaçoes dessa natureza. agora não foi constituída, porque os partidos ainda

Portanto, registro a nossa inconformidade com não indicaram os seus representantes para com-
as atitudes que atingiram o Governador Mário Co- pô-Ia. ,
vas e o Ministro da Saúde, José Serra. Veja bem: se não promulgarmos até o dia 30

Definitivamente, essas atitudes não são ade- de junho essa emenda à Constituição, centenas de
quadas. Por mais que as pessoas envolvidas não ti- emendas aprovadas ao Orçamento, beneficiando to-
vessem a intenção de feri-los ou de agredi-los, essa dos os Estados da União - e uma delas é muito im-
foi a atitude concreta, que não se deve repetir em portante, pois garante 73 milhões de reais para o
momentos como aquele. Programa de Renda Mínima -, não poderão ser

Fazemos força e a t b Ih executadas po~ue a fonte de recursos não mais
I • V mos ra. a ar, como repre- existirá.

sentantes da populaçao, no sentido de encontrar um
caminho para que haja negociações com os servido- Temos informações de que um grupo de cre-
res federais e se ~etermine o fim da paralisação no dores desses precatórios - evidentemente, na defe-
Estado de São Paulo. sa de seus legítimos interesses - tem-se movimen-

• .• tado, tem feito gestões para que essa emenda cons-
Sao lustas ~s ~uesto!s por eles apresentadas, titucional não seja aprovada por esta Casa dentro

mesmo p~rque, Insisto, nao. pedem.aumento, mas do prazo. Se isso acontecer, repito, centenas de
r:cuperaçao. dos ~eus salános, ,na area da educ.a- obras aprovadas no Orçamento da União não pode-
çao e da saude, tao fundamentais para o País. Nao rão ser executadas.
devemos esperar que esses movimentos levem a
novos conflitos, mas a um entendimento, e que o Portant.o, p~a que não tenh~mos am~nhã d.e
Governo possa atender às reivindicações do funcio- passar por sltuaçoes de constranglment~ muito mais
nalismo público; graves do que esta que, de forma gentil, estou ex-

'" pondo neste momento, solicito aos Líderes partidári-
MUito obngado, Sr. Presidente. os que façam as indicações imediatamente, no sen-

O Sr. Dr. Evilásio Farias, § 2[1 do art. tido de que seja constituída a Comissão, a fim de
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da que o prazo para apresentação de emendas come-
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel ce a correr e possamos, antes do dia 30 de junho,
Temer, Presidente. aprovar essa emenda constitucional.

O SR. ALBERTO GOLDMAN _ Sr. Presiden- . Era a questão que gostaria de trazer ao conhe-
te, peço a palavra pela ordem. cimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mi h I T ) _ T V O SR. PRESI.DENTE (Michel Temer) - ?rs.
Exa. a palavra. c e emer em. Deputados, está fluindo o praz~ para os Srs. ~Id~

res apresentarem os nomes. Aliás, o prazo de Indl-
O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSPB - cação terminará amanhã.

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- Reitero aos Srs. Líderes a necessidade de até
sidente, o jornal O Estado de S.Paulo divulga hoje amanhã indicarem os nomes, sob pena de a própria
matéria de emenda constitucional sobre precatórios, Presidência indicar - dura disposição regimental- os
que aprovamos aqui, foi ao Senado Federal e, lá '~e- nomes que comporão a referida Comissão, para que
formulada, voltou a esta Casa. Na semana passada logo se instale, comece a trabalhar e, portanto, aten-
a sua admissibilidade foi aprovada pela Comissão da ao prazo para apresentação de emenda, o que, no
de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dizer do nobre Deputado Alberto Goldman, o próprio
dos Deputados. Orçamento exige.
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'PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES
VI- ORDEM DO DIA DEPUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Robério Araújo PL PUPSl
Salomão Cruz PPB
PJllentes de Roraima :4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo 8eabra PTB PSDB/PTB
Evandro Mllhomen PSB PSBIPCOOB
P,..ntes de AmapA : 3

PARÁ

Anivaldo Vale P$DB PSOB/PTS
Babê PT
Gerson Peres PPB
Giovannl Queiroz POr
Jorge Costa PMDB PMOBIPSTIPTN
Josué Bengtson PTB PSDBIPTB
Nicias Ribeiro PSDB PSDBIPTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renlldo Leal PTB PSDBIPTB
Valdir Ganzer PT
Vlc Pires Franco PFL

-

P....ntel de Pará : 12
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Partido Bloco

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL
Francisco GarcIa PFL
Paudemey Avellno PFL
SlIasCêmBra PTB PSOBJPTB
P...ntH deAmBZClllas : 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
ConMclo Moura PMOB PMDBlPSTIPTN
Eurrpedes MIranda POT
Nllton Capixaba PTB PSDBIPTB
P.....ntM d. Rondonla : 4

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL
JoIoTota PPB
Marcos Afonso PT
Nilson Mour80 PT
Zla Bezerra PFL
Presentes de Acre : 6

TOCANTlNS

An~nID Jorge PTB PSDBIPTB
Darci Coelho PFL
Joao Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB PMDBIPSTIPTN
ReineI Barbosa PMOB PMDB/PSTIPTN
Udson Bandeira PMDB PMDBlPSTIPTN
Pntlen'" deTocantins : 6

MARANHAO
Albérico Filho PMOB PMOBIPSTIPTN
Antonio JoaquIm AraCljo PPB
Cesar Bandeira PFL
Joio Castelo PSOS PS08JPT8
José Antonio Almeida PS8 PSBlPCDOB
Nelva Moreira POT
NIceLobAo PFL
Pedro Femandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDBlPSTIPTN
Remi Trinta PST PMOBIPSTIPTN
Sebasti!o Madeira PSDB PSDBJPTB
P....ntee de Maranhlo : 11
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Partido Bloco

cEARÁ

Adolfo Marinho PSDS PSDBIPTB
Antonio Cambraia PSDB PSDBIPTB
Chiquinho Feitosa PSDB PSDBlPTB
Eunfcio Oliveira PMDB PMDBIPSTIPTN
Inácio Arruda PCd08 PSBIPCDOB
Léo A1cAntara PSDB PSDBIPTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Pinheiro landim PMDe PMDB/PSTIPTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBlPTB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
P,..ntes de C.ri : 12

PlAul
AtUa Lira PSOB PSDB/PTB
B.Sá PSDB PSDBIPTB
Gessivaldo Isalas PMDB PMDB/PST/PTN
Joio Henrique PMOB PMDBIPST/PTN
MusssDemes PfL
Themfstocles Sampaio PMDB PMDBlPSTIPTN
Welllngton Dias PT

P,..ntes de Plaul : 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betlnho Rosado PFL

Henrique Eduardo Alves PMQB PMDBlPSTIPTN
Iberê Ferreira PPS'
Lalre Rosado PMD~ PMDB/PSTIPTN
lavoisIer Mala PF;L

MúcioSá P~DB PMDB/PST/PTN
P....nt8e di Rio Grande do Norte : 8
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Partido Bloco

pARAIBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abnto PMOB PMDBIPSTJPTN
Avenzoar Arruda PT

Carlos Dunga PMOB PMDB/PSTIPTN
Oaml80 Feliciano PMOB PMDB/PSTIPTN
Domiciano Cabral PMOB PMDBIPST/PTN
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Rique PSOB PSDBIPTB
Preaentes de Paraiba : 10

PERNAMBUCO

Cfementino Coelho PPS
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCDOB
Luciano Bivar PSL PUPSL
Luiz Piauhyllno PSDB PSDB/PTB
Marcos de Jesus PSDB PSOBIPTB
Rfcardo Fiuza PFL
Salatlel Carvalho PMOB PMOBIPSTIPTN
Severino Cavalcanti PPB

Presentes de Pernambuco : 8

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Augusto Farias PPB
Joaquim Brito PT
Regls Cavalcante PPS

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco PSDB PSDBIPTB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB PMDB/PSTIPTN
José Teles PSOB PSOB/PTB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSBIPCDOB

Praentes de Sergipe : 7
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Partido Bloco

BAHIA

Aroldo cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB PMDBlPSTIPTN
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB
Franclstônio Pinto PMOB PMDBIPSTIPTN
Geraldo SJmões PT
Jaques Wagner PT
João Leio PSOB PSDB/PTB
Jonival Lucas Junior PFL
Jutahy Junior PSOB PSOB/PTB
Luiz Moreira S.Part.
Mário Negromonte PSOB PSDBIPTB
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhles PFL
Roland Lavlgne PFL
Saulo Pedrosa PSDB PSDBIPTB
Ursicino Queiroz PFL
Wa\d\r P\res P'T
P~ntes de Bahia : 19
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Cabo JOllo PL PUPSL
Cartas Mosconi PSDS PSDB/PTB
Cleubar Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danllo de Castro PSDB PSDB/PTB
Eduardo Barbosa PSDB PSDS/PTB
Fernando Dlnlz PMDB PMDB/PST/PTN
GHmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB PMDBlPST/PTN
Hélio Costa PMDB PMDBIPSTIPTN
Herculano Anghlnettl PPB
Jaime MarOns PFL
Joio Fassarella PT
Joaio Magno PT
JOllo Delgado PMDB PMDBIPSTIPTN
Marcos Lima PMDB PMDBIPSTIPTN
Maria do Carmo Lara PT
Mérlo de Oliveira PMDB PMDB/PSTIPTN
Odetmo Leio PPB
Phllemon Rodrigues PL PLJPSL
Rafael Guerra PSDS PSDBIPTB
Roberto Brant PFL
SlIas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN
VirgDio Guimaraes PT
VJttorlo MedioU PSOB PSDBIPTB
Walfrldo Mares Gula PTB PSDBIPTB
Pl8tI8ntBs de Minas Gerais : 27

ESplRlTO SANTO

A1ofzio Santos PSDB PSOB/PT8
Feu Rosa PSOB PSOBIPTB
José Carlos Elias PTB PSOBJF:':rB
Marcus Vicente PSOB PSDBIPTB
Nllton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB PSOB/PTB
PI'8I8nf8s de Esprrfto Santo : 8
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSOB PS08IPTB
Almerinda de Carvalho PFL

Arolde de Oliveira PFL
Ayrton XerêZ PPS
Carlos Santana PT

Celso Jacob POT

coronel Garcia PSOB PSOB/PTB
Dino Femandes PSOB PSOB/PTB
Dr. Heleno PSOB PSOB/PTB
EberSilva PDT
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Femando Gonçalves PTB PSOBIPTB
lédlo Rosa PMOB PMDB/PST/PTN
Jair Bolsonaro PPB

Jandlra Feghali POdoB PSB/PCOOB
Joio Mendes PMOB PMDB/PST/PTN
Jorge Blttar PT
Jorge W\\son PMOB PMD'8/PSTIPTN
José Carlos Coutinho PFL
MareJo Fortes PSDB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST PMDBlPST/PTN
Mlriam Reld POT

Miro Telxetra POT

Pastor Valdect Palva PSL PUPSL
Paulo Felj6 PSOB PSDBIPTB
Rodrlgo Mala PTB PSOBJPTB
Rubem Medina PFL

Slmlo Sesslm PPB

Pl'l8ln188 de Rio de JanellV : 29
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Partido Bloco

SlOPAULO

Alberto Goldman PSOB PSOBIPTB
Alolzfo Mercadante PT
André Benassl PSDB PSDBIPTB
Angela Guadagnln PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSOBJPT8
Antonio PalOCCi PT
Celso Glglio PTB PSDB1PTB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL PUPSL
Delfrm Netto PPB
Dr. Evlláslo PSB PSBIPCDOB
Or. Hélio POT
Dulllo Plsaneschl PTB PSOBIPTB
Edlnho Aral1jo PPS
Gilberto Kasssb PFL
Jair Meneguelll PT
Joio Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMD8 PMDBJPSTIPTN
José Dirceu PT
José Genolno PT
José Indio PMDB PMoBIPSTIPTN
José Machado PT

José Roberto Batochio PoT
Lamarline Posella PMDB PMDBIPSTIPTN.
Lulza Erundlna PSB PSBIPCDOB
Marcelo Barbleri PMDB PMOBIPSTIPTN
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB PMDB/PSTIPTN
Milton Monti PMOB PMOB/PST/PTN
Nelo Rodolfo PMOB PM.OBIPSTIPTN
Nelson Marquezelll PTB PSOB/PTB
NeutonLlma PFL
Paulo Kobayashl PSDB PSDBIPTS
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB PMDBIPSTIPTN
Rubens Furlan PPS

Salvador Zimbaldl PSDB PSDBIPTB
Sampaio Dóris PSDB PSDBIPTB
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Partido Bloco

SAOPAULO

Teima de Souza PT
ZuJalê Cobra PSDB PSOBIPTB
P....n... de 810 Paulo : 42

MATO GROSSO

Celclta Pinheiro PFL
08valdo Sobrinho - PlB PSOB/PTB
Wilson Santos PMOB PMDBIPSTIPTN
P.....ntes de Mato GroAo : 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PedoB PSBIPCOOB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Abadia PSDe PSOBIPTB
Pedro celso PT
W1gberto Tartuce PPB
P....n... de Di8trtto Federal : 8

GolAs
Barbosa Neto PMDB PMDBIPSTIPTN
Euler Morais PMDB PMDBIPSTIPTN
Geovsn Freitas PMOB PMDBlPSTIPTN
Jovalr Arantes PSDB PSDBIPTB
Juqulnha PSDB PSDBIPTB
Lldla Qulnan PSDB PSDBIPTB
L~claVAnia PSDB PSDBIPTB
Luiz Bittencourt PMOB PMOBIPSTIPTN
Pedro Chaves PMDB PMDBlPSTIPTN
Pedro Wilson PT
P......de Goi. : 10

MATO GROSSO DO SUL

Joio Grandlo PT
Marçal Filho PMDB PMOBIPSTIPTN
Marlsa Serrano PSDB PSOB/PTB
NelsonTrad PTB PSDB/PTB
Pedro Pedrosslan PFL
P...ntlls de Mato Gn:Juo do Sul : 5
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Partido Bloco

PARANA

Affonso Camargo PFL
AJex Canzlanl PSOS PSOBlPTB
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
FlévloArns PSOB PSOBIPTB
Gustavo Fruet PMDB PMOBIPSTIPTN
Hermes Parcianello PMOS PMDBlPST/PTN
IrlsSifn6es PTB PSOBlPTB
José Borba PMOS PMDBlPSTIPTN
José Carlos Martinez PTB PSDS/PTB
Luciano Pizzatto PFl
luiz Carlos Hauly PSOS PSDSIPTB
Márcio Matos PT
Nelson Meurer PPS
Osmar Serragllo PMDB PMDBlPSTIPTN
PedreRoque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
P.......de p...a :18

SANTA CATARINA
AntônIo Carlos Konder Reis PFL
EdlnhoBez PMDB PMD8IPSTIPTN
Fernando Coruja PDT
Gervéslo snva PFl
HugoBlehf PP8
Joio Matos PMOB PMOBIPST/PTN
Joio Plzzolattf PPB
Luci Cholnacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB PMOBIPSTIPTN
P.....n... de santa Catlrina : 10
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Olpp POT
Augusto Nardes PPB
CaloRlela PTB PSDB/PTB
Cezar SChlrrner PMOB PMOB/PST/PTN
Enio Baccl POT
Esther Grossl PT
Femando Marronl PT
Fetter Júnior PPB
Gennano R1gotto PMOB PMOBIPSTIPTN
HenrJque Fontana PT
Luis carfos Helnze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Nelson Proença PMOB PMOBIPSTIPTN
Osvaldo BloIchl PMDB PMOBlPST/PTN
Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB PMOB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Veda Cruslus psoa PSOBIPTB
P....n... de Rio Gmnde do lul : 21
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
presença registra o comparecimento de 299 Srs. De- bre a Mesa as seguintes
putados. Emendas de Plenário n!ls 1 a 14, apresentadas

ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se ça e de Redação:

passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia. EMENDA DE PLENÁRIO N2 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

-1-

PROJETO DE LEI NlI 933-A, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nlOl 933, de 1999,
que altera o Decreto-Lei nlOl 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, medi
ante a tipificação de condutas que consti
tuem crimes contra a previdência social, e
dá outras providências; tendo Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa deste e das
emendas de Plenário, e no mérito, pela
aprovação com substitutivo, deste e da
Emenda de n2 7 e pela rejeição das dema
is, contra os votos dos Deputados Caio Ri
ela, Inaldo Leitão, Fernando Coruja, José
Roberto Batochio e José Antônio Almeida;
unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação das emendas de nlls 3
e 5, nos termos do parecer reformulado.
As emendas de nlOl 2 e 4 foram rejeitadas
contra os votos dos Deputados José Ge
noíno e Sérgio Miranda. O Deputado Ri
cardo Fiuza apresentou voto em separado
(Relator: Sr. Vi/mar Rocha).

Prazo: 22-5-00.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela
tor do projeto, Sr. Deputado José Carlos Aleluia, já
tem o fruto do acordo? Se o tiver, que o encaminhe
à Mesa. (Pausa.)

O Sr. Deputado Odelmo Leão está registrando
que a emenda é de V. EX- (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A dis
cussão da matéria começou na sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo mais oradores inscrito,,;, declaro encerrada
a discussão.

Ao Substitutivo ao PL n2 933, de 1999

Acrescente-se ao art. 2!! do Substitutivo ao PL n2

933, de 1999, o art. 151 do Decreto-Lei n!! 2.848, de
1940, com as seguintes alterações:

Art. 151 .

§ 22 Se o agente comete o crime, com
abuso de função em serviço postal, telegrá
fico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três)
anos.

Violação de sistema informatizado

§ 3lOl Devassar sistema informatizado
ou banco de dados da previdência social,
protegido por sistema de segurança, inclusi
ve de software.

Pena - detenção de 1 (um) a 4 (qua
, tro) anos e multa.

§ 4!! As penas aumentam-se de meta
de, se há dano para

outrem.
§ 5lOl Somente se procede mediante re

presentação, salvo nos casos do § 1lOl, IV, do
2lOl e do § 3º(NR)."

Justlficacão

A alteração do art. 151 tal como propõe a emen
da, reproduz o texto da projeto original encaminhado
pelo Poder Executivo. O relator, inexplicavelmente,
suprimiu integralmente, esta alteração, do seu substi
tutivo.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT - Alexan
dre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PC do
B - Régls cavalcante, Vice-Líder do PPS - Profes
sor Lulzlnho, Vice-Líder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 2 '

Ao Substitutivo ao PL n2 933, de 1999

Dê-se ao § 1l! do art. 153 constalJte dOp~rt. 22 do
Substitutivo ao PL nl! 933, de 1999, a segu~(lte reda-
ção: "
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"Art. 153. .. zão pela qual há a necessidade de suprimir a referên-

Divulgação de segredo previdenciário cia a eles feita.
o • . . Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu-

§ 1- Divulgar, sem Justa causa, Infor- tado Fernando Coruja Vice-Líder do PDT - Alexan-
maçõ~s sigilo~as ou .reservadas contidas dre Cardoso Líder do Bloco Parlamentar PSB/PC do
nos sistemas informatizados ou banco de ..' ., f
dados da previdência social cuja divulgação B - Reg~s Cav~lcante, Vlce-Llder do PPS - Pro es-
possa produzir dano a outrem. sor Lulzlnho, Vice-líder do PT.

Justificação

Há que se impedir que o presente tipo penal
seja utilizado corno obstáculo à transparência da ges
tão da coisa pública. A redação original do Poder Exe
cutivo acolhida pelo Substitutivo fazia letra morta do
princípio constitucional contido no caput do art. 37 da
CF que propugna pela publicidade dos atos públicos.

Além disso, a redação do substitutivo cria clima
de terror, colocando o servidor público em permanen
te suspeição.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja Vice-Líder do PDT - Alexan
dre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PC do
B - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Profes
sor Luizinho, Vice-Uder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO NR 3

Ao Substitutivo ao PL n!! 933, de 1999

Suprima-se o § 2º do art. 153, na redação dada
pelo art. 2º do Substitutivo ao PL nº 933, de 1999.

Justificação

A redação do dispositivo que se pretende supri
mir objetiva cercear a constitucionalmente assegura
da liberdade de imprensa, intimidando o jornalismo
investigativo.

A combinação deste parágrafo com a redação
dada ao § 1!! do art. 153 é a instituição da "Lei da Mor
daça" para os assuntos da previdência.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja Vice-Líder do,p,DT - Alexan
dre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PC do
B - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Profes-
sor Luizinho, Vice-Uder do PT. , ' .

EMENDA DE PLENÁRIO N2,4

Ao Substitutivo ao PL nR933; de 1999

Suprima-se a expressão" por seriÍidor público"
contida no § 2!!do ,art. 163, na redação dada pelo art.
211 do Substitutivo ao PL nº 933, de 1999.

Justificação

O~'danos á' ~istelJ1a informatizado poden:t ,ser
cometidos não somente por servidores públicos ra-

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 5

Ao Substitutivo ao PL n!! 933, de 1999

Acrescente-se ao inciso 11I, in fine do § 1º do art.
168-A, constante do art. 1º do Substitutivo ao PL nº
933, de 1999, a expressão "ou descontadas do valor
da respectiva contribuição", dando ao inciso 111 a se
guinte redação:

"Apropriação indébita previdenciária
Art. 168-A .

111 - pagar salário-família, salá-
rio-maternidade ou outro benetrcio devido a
segurado, quando as respectivas cotas ou
valores já tiverem sido reembolsados à em
presa pela previdência social ou desconta
das do valor da respectiva contribuição.n

Justificação

O inciso em tela cuida de tipificar como apropria
ção indébita a conduta da empresa que, já tendo sido
reembolsada pela previdência social, deixe de efetuar
o pagamento dos benefícios nele enumerados.

Omite no entanto, a hipótese, de ocorrência
bastante freqüente, dessa apropriação resultar do
mecanismo de compensação, onde a empresa abate
do valor a pagar a títul de contribuição, o valor recebi
do como reembolso.

A presente emenda visa eliminar esta omissão.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000.

Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT
- Alexandre Cardoso, Uder do Bloco Parlamentar
PSB/PC do B - Régis Cavalcante, Vice-Líder do
PPS - Professor Luizinho, Vice-Uder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 6

Ao Substitutivo ao PL n!! 933, de 1999

Suprima-se o § 2º do art. 168-A, constante do
art. 1!! do Substitutivo ao PL nº 933, de 1999.

Justificação

Não há como adotar, analogicamente, nesta hi
pótese, o instituto do arrependimento eficaz tendo em
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vista que aqui, o crime é formal, produzindo seus efei
tos com a mera conduta.

O arrependimento eficaz previsto no art. 15 do
Código Penal, prevê a possibilidade do autor impedir
a produção do resultado.

A redação conferida ao parágrafo que se preten
de suprimir é um estímulo à impunidade e à sonega
ção já qúe, somente na hipótese de ser flagrado, o au·
tor toma a iniciativa de confessar "espontaneamente"
seus débitos.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja Vice-Uder do POT - Alexan
dre Cardoso, Uder do Bloco Parlamentar PSBIPC do
B - Régis Cavalcante, Vice-Uder do PPS - Profes
sor Luizinho, Vice-Uder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Micl1el Temer) - As
Emendas nlls 7 e 8 foram numeradas indevidamente,
pois não se referem a este projeto.

EMENDA DE PLENÁRIO NlI 9

Ao Substitutivo ao PL ni 933, de 1999

Dê-se ao inciso 111, do art. 337-A, constante do
art. 1li do Substitutivo ao PL nll 933, de 1999, a seguin
te redação:

"Sonegação de contribuição previ
denciária

Art. 337-A .

111 - omitir, total ou parcialmente, fatos
geradores de contribuições previdenciárias,
desde os rendimentos de trabalho pagos ou
creditados, a qualquer tftulo, à pessoa físi
ca, mesmo sem vínculo empregatício, as fo
lhas de salários como, também, as receitas,
os faturamentos e os lucros auferidos."

Justificação

A redaçã:o ora proposta é mais Abrangente que
a do substitutivo tendo, ainda a virtude de ser consen
tânea com o texto constitucional e, assim, ser meca·
nismo eficaz no combate à sonegação.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja, Vice-Uder do PDT - Alexan
dre Cardoso, Uder do Bloco Parlamentar PSB/PC do
B - Régis Cavalcante, Vice-Uder do PPS - Profes
sor Lulzinho, Vice-Uder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 1O

Ao Substitutivo ao PL n2 933, de 1999

Suprima-se o § 12 do art. 337-A, constante do
art. 19 do Substitutivo ao PL nº 933, de 1999.

Justificação

Não há como adotar, analogicamente, nesta hi
pótese, o instituto dó arrependimento eficaz, tendo
em vista que aqui, o crime é formal, produzindo seus
efeitos com a mera conduta.

O arrependimento eficaz previsto no art. 15 do
Código Penal, prevê a possibilidade do autor impedir
a produção do resultado.

A redação conferida ao parágrafo que se preten·
de suprimir é um estfmulo à impunidade e à sonega·
ção já que, somente na hipótese de ser flagrado, o au
tor toma a iniciativa de confessar "espontaneamente"
seus débitos.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja, Vice-Uder do PDT - Alexan
dre Cardoso, Uder do Bloco Parlamentar PSB/PC do
B - Régis Cavalcante, Vice-Uder do PPS - Profes
sor Lulzinho, Vice-Uder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO NR 11

AO SUBSTITUTIVO AO PL NR 933, DE 1999

Suprima-se o § 12 do art. 327, na redação dada
pelo art. 2º do Substitutivo ao PL nll 933, de 1999.

Justificação

A redação do dispositivo que se pretende supri
mir traz embutida a terceirização de execução de ati
vidade típica da previdência social. Trata-se da prime
ira etapa do processo de total privatização da previ
dência pública gerida pelo INSS.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Uder do PDT. 
Alexandre Cardoso, Uder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB. - Regls Cavalcante, Vice-Uder do
PPS. - Professor Lulzinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO NR 12
(Do Sr. Fernando Coruja)

AO SUBSTITUTIVO AO PL NlZ 933, DE 1999
Acrescente-se ao art. 95 da Lei nll 8.212, de 24

de julho de 1991, constante do art 3º do Substitutivo
ao PL nll 933, de 1999, o seguinte parágrafo:

"Art. 95 ..
§ Aplicam·se as sanções acima previs

tas às empresas que obtêm ou tentam ob
ter, para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo direto ou indireto da Previdên
cia Social ou de suas entidades, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediànte arti
fício, contrafação, imitação, alteração:ardilo-



EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
AO PROJETO DE LEI N1I 933-A, DE 1999

Altera o Decreto-Lei n!! 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l Ficam acrescidos à Parte Especial do De

creto-Lei n!.l 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal, os seguintes dispositivos:

"Apropriação indébita previdenciária
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência so

cial as contribuições recolhidas dos contribuintes, no
prazo e forma legal ou convencional: ._

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixarde:
1- recolher, no prazo legal, contribuição ou outra

importância destinada à previdência social que tenha
sido descontada de pagamento efetuado a segura
dos, a terceiros ou arrecadada do público;

11- recolher contribuições devidas à previdência
social que tenham integrado despesas contábeis ou
custos relativos à venda de produtos ou à prestação
de serviços;

111 - pagar benefício devido a segurado, quando
as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reem
bolsados à empresa pela previdência social.

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espon
taneamente, declara, confessa e efetua o pagamento
das contribuições, importâncias ou valores e presta
as informações devidas à previdência social, na for
ma definida em lei ou regulamento, antes do início da
ação fiscal.

§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena
ou aplicar somente a de multa se o agente for primário
e de bons antecedentes, desde que:

1- tenha promovido, após o início da ação fiscal
~ antes de oferecida a denúncia, o pagamento da
contribuição social previdenciária, inclusive acessóri
os; ou

11 - o valor das contribuições devidas, inclusive
acessórios, seja igualou inferior àquele estabelecido
pela previdência social, administrativamente, como

Justificação

As empresas que buscam através da alteração
ardilosa de mudança de razão social para não serem
objeto das penas colimadas no presente projeto de
lei, devem também ser objeto de punição. É o que pre
tende a emenda que ora propomos.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT. 
Alexandre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar
PSB.lPcdo/B. l- Professor Luizinho, Vice-Líder do
PT. - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS.
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sa, falsificação ou qualquer outro meio frau- Sala das Sessões, em 23 de maio de 2000. -
dulento". Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT 

Alexandre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PCdoB. - Professor Luizinho, Vice-Líder do
PT - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS.

EMENDA DE PLENÁRIO N1I 13

AO SUBSTITUTIVO AO PL NlI 933, DE 1999

Acrescente-se ao art. 95 da Lei nº 8.212, de
1991, na redação dada pelo art. 3º do Substitutivo ao
PL. nº 933, de 1999, os §§ 3º e 4º do art. 95 da Lei nº
8.212/91 hoje vigentes, r~numerando-os como §§ 1!!
e2º:

"Art. 95 ..
§ 1º Consideram-se pessoalmente res

ponsáveis pelos crimes acima caracteriza
dos, o titular de firma individual, os sócios
solidários, gerentes, diretores os administra
dores que participem ou tenham participado
da gestão de empresa beneficiada, assim
como o segurado que tenha obtido vanta
gens.

§ 29 A Seguridade Social, através de
seus órgãos competentes, e de acordo com
o regulamento, promoverá a apreensão de
comprovantes de arrecadação e de paga
mento de beneffcios, bem como de quais
quer documentos pertinentes, inclusive con
tábeis, mediante lavratura do competente
termo, com a finalidade de apurar adminis
trativamente a ocorrência dos crimes previs
tos neste artigo."

Justificação

É inexplicável a supressão por parte do relator
de tão relevantes dispositivos atualmente em vigor,
para quem realmente se propõe ao combate da sone
gação.

-A supressão destes parágrafos demonstra as
reais intenções do projeto do Poder Executivo e do
Substitutivo que, ao fim e ao cabo, pretende esconder
da opinião pública as mazelas da previdência social.



ção.
§ 3º Quando resultar prejuízo para a Administra-

ção Pública, a ação penal será incondicionada."
"Art. 296 ..
§ 1º ..
111 - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de

marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbo
los utilizados ou identificadores de órgãos ou entida
des da Administração Pública. (NR)

"Art. 297 ..
§ 3!! Nas mesmas penas incorre quem insere ou

faz inserir:
I - na folha de pagamento ou em documento de

informações que seja destinado a fazer prova perante
a previdência social, pessoa que não possua a quali
dade de segurado obrigatório;

11- na Carteira de Trabalho e Previdência Social
do empregado ou em documento que deva produzir
efeito perante a previdência social, declaração falsa
ou diversa da que deveria ter sido escrita;

11/- em documento contábil ou em qualquer ou
tro documento relacionado com as obrigações da em-

"Sonegação de contribuição previdenciária
Art. 337-A. Constitui crime contra a Previdência

Social suprimir ou reduzir contribuição social previ
denciária e qualquer acessório, mediante as seguin
tes condutas:

1- omitir de folha de pagamento da empresa ou
de documento de informações previsto pela legisla
ção previdenciária segurados empregado, empresá
rio, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a
este equiparado que lhe prestem serviços;

11 - deixar de lançar mensalmente nos títulos
próprios da contabilidade da empresa as quantias
descontadas dos segurados ou as devidas pelo em
pregador ou pelo tomador de serviços;

111 - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lu
cros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e
demais fatos geradores de contribuições sociais pre
videnciárias:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
§ 12 É extinta a punibilidade se o agente, espon

taneamente, declara e confessa as contribuições, im
portâncias ou valores e presta as informações devi
das à previdência social, na forma definida em lei ou
regulamento antes do inicio da ação fiscal.

§ 22 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena
ou aplicar somente a de multa se o agente for primário
e de bons antecedentes, desde que:
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sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execu- 1- tenha promovido, ~pós o início da ação fiscal
ções fiscais. e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da
li _ • contribuição social previdenciária, mesmo que parce-
In8er980 de dados falsos em sistema de Infor- lada inclusive acessórios' ou- "maçoes I1 I d t 'b . ~ d'd . I '

Art 312 A I
. f 'I't f . ,. t - o va or as con n U1çoes eVI as, Inc uSlve

. -. nsem ou aC11 ar, o unclonano au 0- Ó • " I . f ., I t b I 'd
. d ' ~ d d d f I It I ' acess nos, seja Igua ou In enor aque e es a e eCI o

nza o, a Inserçao e a os a 50S, a erar ou exc ulr I 'd A ' • I d ' 't t' t'd'd t d d t . t . f pe a prevI encla SOCla, a miniS ra Ivamen e, comoIn eVI amen e a os corre os nos SIS emas In orma- , , . .'
t' d b d d d d Ad . 't - P 'bl' sendo o mlnJmo para o ajUizamento de suas execu-Iza os ou ancos e a os a miniS raçao u IA ~ f' .

f· d bt t 'd'd . çoes IscalS.ca, com o Im e o er van agem In eVI a para SI ou o ~. ,.
para outrem ou para causar dano: § 3- Se o empregado! nao é pessoa jundlca e

P I ~ d d' d lt .. sua folha de pagamento nao ultrapassa R$1.51 0,00
ena- rec usao, e OIS a oze anos, e mu a. (um mil qüinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir

"Modificação ou alteração não autorizada de sis- a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a
tema de informações de multa.

Art. 319-A. Modificar, ou alterar, o funcionário § 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior
sistema de informações ou programa de informática será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos
sem autorização ou solicitação de autoridade compe- índices do reajuste dos benefícios da previdência
tente: social."

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e Art. 29 Os arts. 153, 296, 297, 325 e 327 do De·
multa. creto-Lei n!! 2.848, de 1940, passam a vigorar com as

Parágrafo único. As penas são aumentadas de seguintes alterações:
um terço até a metade se da modificação ou alteração "Art. 153 .
resulta dano para a Administração Pública ou para o § 1º Divulgar, sem justa causa, informações sigi·
administrado.· losas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas

ou não nos sistemas de informações ou banco de da·
dos da Administração Pública:

Pena - detenção, de um a quatro anos, e multa.
(NR)

§ 2º Somente se procede mediante representa-



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Ficam acrescidos à Parte Espe

cial do Decreto-Lei n!! 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal, os seguin
tes dispositivos:

Apropriação indébita previdenciária
Art. 168-A. Deixar de repassar à previ

dência social as contribuições recolhidas
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:
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presa perante a previdência social, declaração falsa PSDB/PTB - Jorge Alberto, Bloco Parlamentar
ou diversa da que deveria ter constado. PMDB/PSTIIPTN.

§ 4!! Nas mesmas penas incorre quem omite, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto o
nos documentos mencionados no parágrafo anterior, nobre Uder do PDT sobre se mantém as três emendas
nome do segurado e seus dados pessoais, a remune- que apresentou, tendo em vista o acordo realizado.
ração, a vigência do contrato de trabalho ou de pres- O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
tação de serviços." revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vai retirar

"Art. 325. as emendas que apresentou, em face do acordo. Nos-
§ 1!! Nas mesmas penas deste artigo incorre sa emenda principal tratava do art. 153, no qual en-

quem: tendíamos que se colocava uma mordaça, impedindo
I - permite ou facilita, mediante atribuição, for- qualquer divulgação de dados sigilosos, inclusive

necimento ou empréstimo de senha ou qualquer ou- para a imprensa.
tra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sis- Então, entendendo que a nossa emenda foi aca-
temas de informações ou banco de dados da Admi- tada - e queremos enaltecer o espírito dos Srs. Líde-
nistração Pública; res partidários no sentido de encontrar o consenso -,

11- se utiliza, indevidamente do acesso restrito. retiramos nossas emendas.
§ 2!! Se da ação ou omissão resulta dano à O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

Administração Pública ou a outrem: bem, remanesceu apenas a Emenda de n!! 14, que é
do acordo.

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa."
"Art. 327. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço ao

Deputado José Carlos Aleluia que ofereça o seu pare-
§ 1!! Equipara-se a funcionário público quem cer à Emenda de Plenário n!! 14, em substituição à

exerce cargo, emprego, ou função em entidade para- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
estatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a execução de O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
atividade típica da Administração Pública." (NR) Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Deputados, a Emenda n!! 14 não
Art. 3º O art. 95 da Lei nº 8.212, de 24 de julho difere profundamente do projeto, do substitutivo apro-

de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: vado na Comissão de Constituição e Justiça.
"Art. 95. A empresa que transgredir as normas des- , O esforço dos Líderes fez com que as outras

ta Lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á,, emendas fossem retiradas e fossem promovidos
nas condições em que dispuser o regulamento: aperfeiçoamentos do projeto. Em razão de as altera-

I- à suspensão de empréstimos e financiamen- ções serem poucas, mas existirem, vou me permitir
tos, por instituições financeiras oficiais; fazer a leitura da Emenda Substitutiva Global ao Pro-

11- à revisão de incentivos fiscais de tratamento jeto de Lei n!! 933-A, de 1999, que altera o Decreto-Lei
tributário especial; nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e

111 - à inabilitação para licitar e contratar com dá outras providências:
qualquer órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal;

IV - à interdição para o exercício do comércio,
se for sociedade mercantil ou comerciante individual;

V - à desqualificação para impetrar concordata;

VI- à cassação de autorização para funcionar
no país, quando for o caso." (NR)

Art.4!! Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação. - Odelmo Leão, Líder do
PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Arnaldo
Madeira, Líder do Governo - Fernando Coruja, Vi
ce-~fder do PDT- P,rofessor Luizinho, Vice-Líder do
PT:-JutahyJÚnior. Vice-Líder do Bloco Parlamentar
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I - recolher, no prazo legal, contribui- Modificação ou alteração na atualiza-
ção ou outra importância destinada à previ- ção do sistema de informações.
dência social que tenha sido descontada do Isso se refere aos chamados vírus, tão
pagamento efetuado a segurados, a tercei- falados pela mídia.
ros ou arrecadada do público; Art. 319-A. Modificar, ou alterar, o fun-

Il - recolher contribuições devidas à cionário, sistema de informações ou progra-
previdência social que tenham integrado des- ma de informática sem autorização ou solici-
pesas contábeis ou custos relativos à venda tação de autoridade competente:
de produtos ou à prestação de serviços; Pena - detenção, de três meses a dois

111 - pagar benefício devido a segura- anos, e multa.
do, quando as respectivas cotas ou valores Parágrafo único: As penas são aumen-
já tiverem sido reembolsados à empresa fadas de um terço até a metade se da modifi-
pela previdência social. cação ou alteração resulta dano para a Admi-

§ 22 É extinta a punibilidade se o agen- nistração Pública ou para o administrado.
te, espontaneamente, declara, confessa e Sonegação de contribuição previden-
efetua o pagamento das contribuições, im- ciária.
portâncias ou valores e presta as informa- Art. 337-A. Constitui crime contra a
ções devidas à previdência social, na forma Previdência Social suprimir ou reduzir con-
definida em lei ou regulamento, antes do iní- tribuição social previdenciária e qualquer
cio da ação fiscal. acessório, mediante as seguintes condutaS:

§ 32 É facultado ao juiz deixar de apli- I - omitir de folha de pagamento da
car a pena ou aplicar somente a de multa se empresa ou de documento de informações
o agente for primário e de bons anteceden- previsto pela legislação 'previdenciária segu-
tes, desde que: rados empregado, empresário, trabalhador

I - tenha promovido, após o início da avulso ou trabalhador autônomo ou a este
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, equiparado que lhe prestem serviços;
o pagamento da contribuição social previ- 11 - deixar de lançar mensalmente nos
denciária, inclusive acessórios; ou tftulos próprios da contabilidade da empresa

11 - o valor das contribuições devidas, as quantias descontadas dos segurados ou
inclusive acessórios, seja igualou inferior as devidas pelo empregador ou pelo toma-
àquele estabelecido pela previdência social, dor de serviços;
administrativamente, como sendo o mínimo 111 - omitir, total ou parcialmente, recei-
para o ajuizamento de suas execuções fis- tas ou lucros auferidos, remunerações pa-
cais. gas ou creditadas e demais fatos geradores

Inserção de dados falsos em sistema de contribuições sociais previdenciárias:
de informações. Pena - reclusão, de dois a cinco anos,

A · f I E' e multa.
. . qUi q~~ro_azer uma ressa va. sta vai ser a § 19 É extinta a punibilidade se o agen-

primeira.Iegls ~çao aprovada na Câmara ~m que se te, espontaneamente, declara e confessa as
fala ?e I~serçao de dados ~alsos, o~ seja, é uma contribuições, importâncias ou valores e
atuahza~a? pa~a a área da. I~form~çao, d~s proces- presta as informações devidas à previdência
sos admln!stratlvo~ da Admlmstraçao Publica. social, na forma definida em lei ou regula-

Contmuando. menta antes do infcio da ação fiscal.
Art. 312-A. Inserir ou facilitar, o funcio- § 22 É facultado ao juiz deixar de apli-

nário autorizado, a inserção de dados fal- car a pena ou aplicar somente a de multa se
sos, alterar ou excluir indevidamente dados o agente for primário e de bons anteceden-
corretos nos sistemas informatizados ou tes, desde que: "
bancos de dados da Administração Pública, I - tenha promovido, l;lPÓS o início da
com o fim de obter vantagem indevida para ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
si ou para outrem ou para causar dano: o pagamento da contribui~o social previ-

Pena - reclusão, de dois a doze anos, denciária, mesmo que parcelada, inclusive
e multa. acessórios; 'ou



Art 296..•......•......•......•.....••.•...•.•••••••••••

Art. 297 ".............•...•...•..••••••••••••••

§ 19 :'.'

11I - quem altera, falsifica ou faz uso In
devido de marcas, logotipos, siglas ou qua
isquer outros símbolos utilizados ou Identm
cadores de órgãos ou entidades da Admi
nistração Pública.

§ 32 Nas mesmas penas incorre quem
insere ou faz inserir:

I - na folha de pagamento ou em d0
cumento de informações que seja destinado
a fazer prova perante a pr.evidência 80ela',
pessoa que não possua a qualidade de 8e
gurado obrigatório;

11 - na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social do empregado ou em docu
mento que deva produzir efeito perànte a

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira 2S 27433

li - o valor das contribuições devidas, previdência social, declaração falsa ou di·
inclusive acessórios, seja igualou inferior versa da que deveria ter sido escrita;
àquele estabelecido pela previdência social, 11I - em documento contábil ou em
administrativamente, como sendo o mrnimo qualquer outro documento relacionado com
para o ajuizamento de suas execuções fis- as obrigações da empresa perante a previ-
cais. dência social, declaração falsa ou diversa

§ 32 Se o empregador não é pessoa da que deveria ter constado.
jurrdica e sua folha de pagamento nlo ultra- § 42 Nas mesmas penas incorre quem
passa R$1.510,00 (um mil quinhentos e dez omite, nos documentos mencionados no pa-
reais), o juiz poderá reduzir a pena de um rágrafo anterior, nome do segurado e seus
terço até metade ou aplicar apenas a de dados pessoais, a remuneração, a vigência
multa. do contrato de trabalho ou a prestação de

§ 411 O valor a que se refere o parágra- serviços.
fo anterior será reajustado nas mesmas da- Art. 325 .
tas e nos mesmos rndices do reajuste dos § 111 Nas mesmas penas deste artigo
benefícios da previdência social. incorre quem:

Art. 211 Os arts. 153, 296, 297, 325 e I - permite ou facilita, mediante atribui-
327 do Decreto-Lei nll 2.848, de 1940, pas- ção, fomecimento ou empréstimo de senha
sam a vigorar com as seguintes redações: ou qualquer outra forma, o acesso de pes-

Art. 153. soas não autorizadas a sistemas de infor-
§ 1!2 Divulgar, sem justa causa, _ esta ~açõ~s ~u banco de dados da Administra-

é a emenda a que se referia o Deputado çao Publica;
Fernando Coruja - informações sigilosas ou , 11 - se utiliza indevidamente do acesso
reservadas, assim definidas em lei, contidas restrito.
ou não nos sistemas de informações ou § 22 Se da ação ou omissão resulta
banco de dados da Administração Pública: dano da Administração Pública ou a outrem:

Pena - detenção, de um a quatro Pena -reclusão de dois a seis anos, e
anos, e multa. multa,

§ 211 Somente se procede mediante re. Art. 327 .
presentação. § 12 Equipara-se a funcionário público

§ 311 Quando resultar prejurzo para a quem exerce cargo, emprego ou função em
Administração Pública, a ação penal será In. entidade parae8tatal, e quem trabalha para
condicionada. empresa prestadora de serviço contratada

ou conveniada para a execução das ativlda
d. trploa da Administração Pública.

Art. 311 O art. 95 da Lei nll 8.212, de 24
d. Julho de 1991, passa a vigorar eom a se
guinte rld89lo:

Art. 96. A empresa que transgredir as
normal desta Lei, além das outras sanções
previstas, suJeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I - à suspensão de empr••tlm08 e fi
nanciamentos, por instltulç5es financeiras
oficiais;

11 - à revlsio de Incentlvol fiscal. de
tratamento tributário especial;

11I - à Inablllta910 plra licitar e contra
tar com qualquer 6rglo ou ent/d.de di Id
mlnl.traçlo pObllca direta ou InfJlr.aa ,.de·'
ral, estadual, do Distrito Feeler.' I:)U munici
pal;



Sr. Presidente, acredito que o assunto foi por de
mais discutido, e não me resta mais nenhum esclare
cimento.

Portanto, sou de parecer favorável e voto favora
velmente à aprovação do projeto, na forma da emen
da apresentada pelo Deputado Odelmo Leão e ou
tros, que é a emenda fruto do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é favorável à Emenda nº 14.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - vamos
passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Antonio Almeida, para
encaminhar contra. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado José Roberto
Batochio, para encaminhar contra. (Pausa.) Ausente.

Os Srs. Deputados que queiram encaminhar a
favor podem fazê-lo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se ninguém irá
encaminhar contra, eu acho que hão encaminharía
mos a favor também. Assim, agilizaríamos o proces
so. Se não houver encaminhamento contra, se há
acordo, eu retiro o encaminhamento também.
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IV - à interdição para o exercício do para o fato de que o indivíduo, no caso, não está sen-
comércio, se for sociedade mercantil ou co- do inadimplente. Não é o empresário que sofreu uma
merciante individual; dificuldade no seu fluxo de caixa e não pagou. Não é

V - à desqualificação para impetrar esse caso. É um crime. Aquele que deixa de lançar
concordata; mensalmente, nos títulos próprios de contabilidade,

VI - à cassação de autorização para as quantias descontadas do segurado, o que omite
funcionar no país, quando for o caso. na folha lucros ou receitas que seriam contribuição.

Art. 4g Esta lei entra em vigor noventa Então é tipicamente crime. Ele está sonegando. Não
dias após a data de sua publicação. era inadimplente.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu concordo
peço a palavra pela ordem. com a observação de V. Exa. Entretanto, quero dizer a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..!. Tem V. V. Exa. que ele deixou de declarar, mas em tempo de-
Exa. a palavra. clarou, porque é antes do início da ação fiscal. Portan-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _ MG. to, ele declarou. ~? caso, anterior, o texto ~inha sido
Sem revisão do orador.) - Deputado José Carlos Ale- aprovado de um Jeito e nos,o tornam~s mais severo,
luia, V. Exa. me permite um esclarecimento a partir da e~atamente porque ent~ndla~os :- fOi uma obs~rva-
emenda substitutiva de VExa? çao do PMDB - que haVia o dinheiro. O recurso tinha

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Pois não. si~o descontado da_folha do empregado. No caso se-
r • ., gUlnte, da sonegaçao, ele se arrependeu da sonega-

o S~. SER~I~ MIRAN~~ -: FOI InclUl~a no art. ção e procurou a Previdência, para que, espontanea-
1~~:A, § 2-, a extmçao da pUnibilidade: é extinta a pu- mente, declarasse que era devedor. Há uma diferen-
n1bllldade se o agente, espontaneamente, declara, ça.
confessa e efetua o pagamento das contribuições
previdenciárias.

Do ponto de vista do crime da sonegação da
contribuição previdenciária, V. Exa. preste atenção, a
sonegação é diferente da inadimplência.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Mas esse
primeiro...

O SR. SÉRGIO MIRANDA - A sonegação é di
ferente. Na inadimplência, o empregador, às vezes,
não tem condições de pagar, ficou inadimplente. Não
está sonegando. Sonegação é omissão da folha de
pagamento, deixar de lançar mensalmente, omitir re
ceitas ou lucros.

No § 12, semelhante ao outro, da extinção da pu
nibilidade, não existe esse adendo que V. Exa. incluiu
no § 2g

• Além da confissão, efetuar o pagamento das
,:contribuições. I •

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Vou tentar
explicar a V. Exa. Deve V. Exa. observar que o tipo pe
naI referido primeiro no art. 168 é apropriação indébi
ta, ou seja, houve o desconto da folha do empregado
e o dinheiro existe, porque era do empregadó. É dife
rente do caso seguinte, onde o indivíduo espontanea
mente declara que deve à Previdência. É diferente
desse caso. Nesse caso, ele não só deve, mas deve
um dinheiro de terceiros. Ele está se apropriando. Por
isso, foi mais rigoroso.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Mas quero chamar
a atenção - não participei do acordo, infelizmente não
chamam todos os partidos para as negociações -



-NR 14-

EMENDA

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
AO PROJETO DE LEI NR 933-A, DE 1999

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam acrescidos à Parte Especial do De

creto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6di
go Penal, os seguintes dispositivos:

"Apropriação indébita previdenciária
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência so

cial as contribuições recolhidas dos contribuintes, no
prazo e forma legal ou convencional:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
§ 1ºNas mesmas penas incorre quem deixarde:
1- recolher, no prazo legal, contribuição ou outra

importância destinada à previdência social que tenha
sido descontada de pagamento efetuado a segura
dos, a terceiros ou arrecadada do público;

11- recolher contribuições devidas à previdência
social que tenham integrado despesas contábeis ou
custos relativos à venda de produtos ou à prestação
de serviços;

111- pagar benefício devido a segurado, quando
as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reem
bolsados à empresa pela previdência social.

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espon
taneamente, declara, confessa e efetua o pagamento
das contribuições, importâncias ou valores e presta
as informações devidas à previdência social, na for
ma definida em lei ou regulamento, antes do início da
ação fiscal.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. § 39 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena
, Retirado o encaminhamento. ou aplicar somente a de multa se o agente for primário

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- e de bons antecedentes, desde que:
do Ayrton Xerêz, V. Exa. retira o encaminhamento? 1- tenha pro~ovido, ap~s ~ início da ação fiscal

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão e an~es. d: ofer?clda ~ den~~~la,. o p8:gamento d~
do orador.) - Sr. Presidente, nós também retiramos o contnbUlçao sOCial prevldenclana, Inclusive acess6n-
encaminhamento. Estamos de acordo com a matéria, OS; ou
lamentando apenas que o PPS não tenha sido convi- 11 -:- o val~r ?as cont!ibui9ões devidas, inclus!ve
dado para debater os aprimoramentos no projeto pela acessóno~, ~eJ? Igual.ou Jnfen.o~ àqu~le estabeleCido
manhã. Mas estamos de acordo com esse encami- pela prevldencla social, administrativamente, como
nhamento de V. Exa. sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deputa- ções fiscais.
do Fernando Coruja também retira? (Pausa.) Retira. "Inserção de dados falsos em sistema de infor-

Deputado José Genoíno? (Pausa.) Está au- mações
sente. Art. 312-A.lnserir ou facilitar, o funcionário auto-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Em Pie- ~izad~, a inserção de dados falsos, ?,terar o~ excluir
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte: I~devldamente dados corretos nos sl~t~mas ~nfor~~

tlzados ou bancos de dados da AdmJnlstraçao Publi-
ca, com o fim de obter vantagem indevida para si ou
para outrem ou para causar dano:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa."

"Modificação ou alteração não autorizada de sis
tema de informações

Art. 319-A. Modificar, ou alterar, o funcionário
sistema de informações ou programa de informática
sem autorização ou solicitação de autoridade compe
tente:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e
multa.

Parágrafo único. As penas são aumentadas de
um terço até a metade se da modificação ou alteração
resulta dano para a Administração Pública ou para o
administrado."

"Sonegação de contribuição previdenciária
Art. 337-A. Constitui crime contra a Previdência

Social suprimir ou reduzir contribuição social previ
denciária e qualquer acessório, mediante as seguin
tes condutas:

I - omitir de folha de pagamento da empresa ou
de' documento de informações previs~ pela legisla
ção previdenciária segurados empregado, empresá
rio, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a
este equiparado que lhe prestem serviços;

11 - deixar de lançar mensalmente! nos Utulos
próprios da contabilidade da empresa La~qua,ntias
descontadas dos segurados ou as devidas pelbJ em
pregador ou pelo tomador de serviços;

111 - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lu
cros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e
demais fatos geradores de contribuições sociais pre
videnciárias:
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Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 1- na folha de pagamento ou em documento de
§ 12 É extinta a punibilidade se o agente, espon- informações que seja 'destinado a fazer prova perante

taneamente, declara e confessa as contribuições, im- a previdência social, pessoa que não possua· a quali-
portâncias ou valores e presta as informações devi- dade de segurado obrigatório;
das à previdência social, na forma definida em lei ou li - na Carteira de Trabalho e Previdência Social
regulamento antes do início da ação fiscal. do empregado ou em documento que deva produzir

§ 22 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena efeito perante a previdência social, declaração falsa
ou aplicar somente a de multa se o agente for primário ou diversa da que deveria t~r sido escrita;
e de bons antecedentes, desde que: . 111- em documento contábil ou em qualquer ou-

1_ tenha promovido, após o início da ação fiscal tro documento relacionado com as obrigações da em-
e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da presa perante a previdê'ncia social, declaração falsa
contribuição social previdenciária, mesmo que parce- ou diversa da que deveria ter constado. '
lada, inclusive acessórios; ou § 4" Nas mesmas penas incorre quem omite,

11 - o valor das contribuições devidas, inclusive nos documentos mencionados no parágrafo anterior,
acessórios, seja igualou inferior àquele estabelecido nome do segurado e seus dados pessoais, a remune-
pela previdência social, administrativamente como ração, a vigência do contrato de trabalho ou de pres-
sendo o mínimo para o ajuizamento de suas'execu- tação de serviços."
ções fiscais. "Art. 325 .

§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e § 12 Nas mesmas penas deste artigo incorre
sua folha de pagamento não ultrapassa R$1.~1 0,00 quem:
(um mil quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir I - permite ou facilita, mediante atribuição, for-
a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a necimento ou empréstimo de senha ou qualquer ou-
de multa. ,traforma, o acesso de pessoas não autorizadas a sis-

§ 42 O valor a que se refere o parágrafo anteri- t~mas ~e in!O~mações ou banco de dad.os da Admi-
or será reajustado nas mesmas datas e nos mes- OIstraçao Publica;
mos índices do reajuste dos benetrcios da previdên- li-se utiliza, indevidamente do acesso restrito.
cia social." § 211 Se da ação ou omissão resulta dano à

Art. 22 Os arts. 153, 296, 297, 325 e 327 do De- Administração Pública ou a outrem:
ereto-Lei n9 2.848, de 1940, passam a vigorar com as Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.~
seguintes alterações: "Art. 327 ~ ..

"Art. 153. § 12 Equipara-se a .funcionário. público quem
§ 1l! Divulgar, sem justa causa, informações sigi- exerce cargo, ef!lprego" ou função em entidade para-

losas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas estatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
ou não nos sistemas de informações ou banco de da- serviço contratada ou conveniada para a execução de
dos da Administração Pública: atividade típica da Administração Pública." (NR)

Pena - detenção, de um a quatro anos, e multa. Art. 31! O art. 95 da Lei nl! 8.212, de 24 de julho
(NR) de 1991, passa a vigorar com a seguil1te redação:

§ 2l! Somente se procede mediante representa- ""Art. 95. A empresa que transgredi'r a~ normas
desta Lei, além ~as outras' sanções previstas, suje'i:
tar-se-á, nas' condições em que dispuser o regula-
mento: '

1-à suspensão de empréstimos e financiamen
tos, por instituições financeiras oficiais;

\I - à revisão de incentivos fiscais de tratamento
tributário especial; "

111 - à inabilitação para licitar e contratar com
qualquer órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal; . , .

, IV - à interdição para o exércíció' .do comércio, • ,_ I

se for sociedade mercantil ou comerciante individOal;

ção.
§ 32 Quando resultar prejuízo para a Administra-

ção Pública, a ação penal será incondicionada."
"Art. 296 .
§ 19 .

111- quem altera, falsifica ou faz uso indevido de
marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbo
los utilizados ou identificadores de órgãos ou entida
des da Administração Pública.- (NR)

"Art. 297 ..
§ 32 Nas mesmas penas incorre quem insere ou

faz inserir:
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V- à desqualificação para impetrar concordata; mos impedindo a justiça neste Pars, vamos votar
VI- à cassação de autorização para funcionar "sim", enaltecendo o acordo feito entre os Líderes,

no pars, quandófor,q caso.".(NR) que acatou algumas emendas feitas pelo PDT.
Art. 42 Esta Lei entra em vigor noventa dias após O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en-

a data de sua publi~ção. caminhar pelo Bloco Parlamentar PUPSL, Deputado
O SR. PRESIQ~NTE (Michel Temer) - Como Bispo Rodrigues.

votam os Srs. Líderes? O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do Blo-
Como vota o PV? co Parlamentar PUPSL, encaminhamos o voto "sim"
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem e aplaudimos a lei, porque ela~'eva a que, cada vez

revisão do orador.)...; Sr. Presidente, o PV vota "sim". maiS, puna-se a pessoa que nao recolhe aos cofres
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão públicos o que deve ao Estado. ,

do orador.) - Sr. Presidente o PPS vota "sim". Esperamos que, com essa lei, aumente a arre-
O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer) _ Como cadação da Previdên~i~ Soci~l, para que também se

vota o Bloco Parlamentar PUPSL? (Pausa.) possa aumenta~ o salarr~-mfnr~o, sem a desculpa de
Como vota o Broco Parlamentar PSB/PCdoB? que ele quebraria a Previdência.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PedoB _ MG. Nós. Uderes c~nco~damos com tudo que o ,Go-

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Bloco Par- vemo qUIS, para nao dlzer~ que somos empecilho.
lamentar PSB/PCdoB 'vai votar "sim" ao projeto, mas Espera":l0s que a.arrecadaçao ~umente e ~ue ~elho-
se sente na obrigação de apoiar as ressalvas leitas r~ tambem a ~uahdade de serviço da Previdência So-
pelo ilustre DeputadO'José Antonio Almeida. Concor- clal à po~ulaça~.
damos com S. Exa:. quando argumenta que esse pro- MUito obrigado.
jeto em muito é redundante. Existe o crime de apropri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
ação indébita, que Rão é aplicado, a Lei n2 8.212, a "sim".
Lei da Previdência, já explicita esses crimes todos, e Como vota o PPB, Líder Odelmo Leão, vota
eu pelo menos não tenhe conhecimento de que sone- "sim" ou "não"?
gador do INSS, da previdência pública, tenha sofrido O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
essa pena. são do orador.) - Sr. Presidente, sanada a dúvida, o

Esperamos que depois da alteração do projeto PPB vota "sim".
possamos ver os sonegadores efetivamente sendo O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
punidos, e não como"hoje: mesmo havendo crime, revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós já havíamos
mesmo havendo as penas que são iguais, não existe apresentado emenda na qual deixamos claro que no
ninguém preso porque está sonegando da Previdên- caso da apropriação indébita não bastava que quem
cia. ' cometesse o ato o declarasse espontaneamente. Ele

O SR~ PRESIDE,NTE (Michel Temer) - Vota tinha que efetuar o pagamento, porque está pegando
"sim". dinheiro de outro, do funcionário, do empregado, e o

Como·,vota o PDT? ' 'está usando pessoalmente. Nessas condições, não
O SR. ,FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem teria sentido permitir que essa pessoa ficasse livre de

revisão do orador.) - Sr. Presiqente, o PDT vai votar punição, livre de processo. Neste ponto acataram a
"sim" em função do acordo" mas quer fazer uma res- nossa emenda.
salva sobre essa tautologia jurídica que está sendo Com relação à sonegação, ficou uma dúvida,
feita aqui. mas o nobre Deputado Sérgio já a apresentou. De

Na verdl;lde, nesse caso n~~)'~ preciso haver qualquer forma, o projeto melhorou, avançou em mui-
noya lei, esses crimes já est~o previstos no Código tos pontos. Achamos que alguns não foram contem-
Penal, na Le'i de Crimés Contra a':Ordem Tributária, piados, mas se avançou bastante.
m@s infelizllJ~!1te essas lei~ não sãç apliéadas e não Em segundo lugar, o projeto é redundante, mas,
vemos sonElgadores na cadeia. muito menos apena- nesse caso, para nós, redundar é o de menos, porque
dês. precisamos é que não haja mais apropriação indébi-

Este Pais nao precisa de mais leis, l1' sim que ta, nem sonegação, e que os que cometem crimes
elas sejam aplicadas, mas, como não quéremos ser contra a Previdência sejam punidos, sejam presos e
responsáveis por nenhum arg'umento de~.que esta- paguem <> qúe devem à Previdência. Nesse sentido, o



O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/P~DB

- RS. Sem revisão do orador) - Sr.,Presíêfente, nunca
um projeto foi tão discutido por todas as bancadas
como o foi este que vamos votar na tarde de hoje.
Cada bancada fez uma sugestão, deu uma opinião. E
o importante é que a emenda pode receber suges
tões de todos os partidos. No fuMo, estão aperfeiço
ando legislação que, tenho certeza, irá contribuir com
o Brasil e com todos aqueles que pagam"Previdência.
Essa legislação só não vai contrjbuir corri os que não
repassam a contribuição que recolheu do empregado.
Para este a legislação é rígida. Não transige, é abso-
luta. .

. .
O PMDB vota, então, a favor da emenda, que,

não tenho dúvidas, e reafirmo, contribuirá, e muito,
com o sistema previdenciário do Brasil.

PMDB vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente: este projeto não é
para o Governo. É parao País, para a Previdência So
cial, pois tem o objetivo de instrumentalizá-Ia, de evi
tar a sonegação fiscal e o desvio de recursos.

Sr. Presidente, ao projeto original do Governo
foram feitas algumas alterações, em face de um am
plo entendimento com todos os partidos com assento
nesta Casa, quer os da base de sustentação do Go
verno, quer os de oposição.

Foram feitas alteraçõe!i. importantrssimas,
como, por exemplo, distinção dellpropriação indébita
e sonegação previdenciária. Incluiu-se o peculato ele
trônico - crime em voga -, a possibilidade de fU(lcio
nário ou outra pessoa burlar o sistema da Previdência
Social, falsificar guia de que está em dia com a Previ
dência Social ou colocar dados no sistema.

Por isso, Sr. Presidente, será apreciado separa
damente projeto de lei especial que trata de crimes
cometidos por meio da informática, e da Internet, de
autoria do Deputado Luiz Piauhylino, cuja urgência
será votada nesta noite. Dessa forma poderemos vo
tá-Ia depois do dia 7, com amplo entendimento entre
os partidos com assento nesta Casa, reS$rVando-se
que todas as matérias cuja urgência for aprovada se-
jam votadas a partir do dia 7. '

ISr. Presidente, esse projeto vai adiante: inclui,
além da distinção de apropriação indébita. de sone
gação fiscal, de peculato, a burla. afalsidade de sím
bolos da própria Previdência Social. Além .disso, o
prazo para que a lei entre em vigência: foralteradQ de
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projeto reforça essa idéia, refotça esse:.desejo. Nós 45 para noventa dias, permitindo que seja bem divul-
somos favoráveis. O PT vota "sim". ' .gada antes de começar a ser aplicada.

Sr. Presidente, quero louvar o Deputado Vilmar
Rocha pelo relatório original e o Deputado José Car
los Aleluia, Relator de Plenário, pela elaboração de
uOl substitutivo que foi aprovado por todos.

Sr. Presidente, quero também dizer que esse é
mais um capítulo da reforma da Previdência Social,
que está sendo realizada pelo grande Ministro da Pre
vidência Social. O ilustre Senador Waldeck Ornélas
tem feito grande esforço no sentido de equilibrar as
contas da Previdência de modo a que o sistema fique
cada vez mais moderno e eficiente para que haja
equilíbrio em todo o sistema previdenciário do nosso
País, seja ele privado ou dos servidores públicos.

Sr. Presidente, o projeto não fere nenhum dispo
sitivo, pelo contrário, acrescenta alguns ao Código
Penal, respeita a Lei nl! 8.212, que trata do Plano de
Custeio e Benetrcios, e, portanto, vem ao encontro
daqueles que desejam a modernização e a atualiza
ção da Previdência Social do nosso País.

Com esses argumentos, o nosso Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSDBIPTB?
O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tratando-se
de acordo, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

O Governo, o que recomenda?
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB - SE

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimen
to os Srs. Líderes; o Relator da Comissão de Constitu
ição eJustiça ede Redação, Deputado Vilmar Rocha;
e o Relator de Plenário, José Carlos Aleluia, pela
construção do acordo nesse projeto tão importante
para a Previdência. o Governo recomenda o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reco
.menda o voto "sim".

O SR~ PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que ~ aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausà.)

Aprovada
Estão prejudicados: a proposta inicial (Projeto

de Lei nll 933/99), as Emendas de Ple.náirio nl! 1 a 8
oferecidas ao projeto inicial; e o substitutivo de Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação. .



REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N2 933-B, DE 1999

111 - pagar benetrcio devido a segura
do, quando as respectivas cotas ou valores
já tiverem sido reembolsados à empresa
pela previdência social.

§ 22 É extinta a punibilidade se o agen·
te, espontaneamente; declara, confessa e
efetua o pagamento d~s contribuições, iÍll·
portâncias ou vàlores e presta as informa
ções devidas à previdência social, na forma·
definida em lei ou regulamento, antes do iní
cio da ação fiscal.

, § 32 É facultado aO·fUíz deixar de apli
car a pena ou aplicár somente a de multa"se
o agente for primário e de bons anteceden·
tes, desde que:

hi'j I - tenha promovido, após·o inrcio da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive acessórios; ou

Altera o Decreto-Lei n9 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºFicam acrescidos à Parte Especial do De

creto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal, os s.egui.ntes dispositivos:

"Apropriação indébita previdenciária
Art. t68-A. Deixar de repassar à previ

dência' social as contribuições recolhidas
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional:

Pena - reclusão, de dois a 5 cinco
anos, e multa.

§ 12 Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:

I - recolher, no prazo legal, contribui·
ção ou outra importância destinada à previ·
dência social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a tercei
ros ou arrecadada do público;

\I - r~colher contribuições devidas à
previdência social que tenham integrado
despesas contábeis ou custos relativos à
venda de produtos ou à prestação de servi
ços;
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Há sobre \I - o valor das contribuições devidas,
a mesa e vou submeter a votos a seguinte inclusive acessórios, seja igualou inferior

Redação Final: ' àquele estabelecido pela previdência social,
administrativamente, como sendo o mínimo
para o ajuizamento de suas execuçqes fis
cais."

"Inserção de dados falsos em sistema
de informações

Art. 312-A. Inserir ou facilitar, o funcio
nário autorizado, a inserção de dados fal
sos, alterar ou excluir indevidamente dados
corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da Administração Pública
com o fim de obter vantagem indevida para
si ou para outrem ou para causar dano:

Pena - reclusão, de dois a doze anos,
e multa."

"Modificação ou alteração não autori
zada de sistema de informações

Art. 319-A. Modificar ou alterar, o fun
cionário, sistema de informações ou progra
ma de informática sem autorização ou solici
tação de autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a dois
anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumen~

tadas de um terço até a metade se da modi
ficação ou alteração resulta dano para a
Administração Pública ou para o administra
do."

"Sonegação de contribuição previden
ciária

Art. 337-A. Constitui crime contra a
Previdência Social suprimir ou reduzir con
tribuição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir de folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segu"
rados empregado, empresário, trabalhador
avulso ou trabalhador autônomo ou a este
~quiparado que lhe prestem serviços;

11 - deixar de lançar mensalmente nos
tí~ulos próprios da contabilidade da empresa
as' quantias descontadas dos segurados ou
as devidas pelo empregador ou pelo toma
dor de serviços;

, 111- omitir, total ou parcia1mente, recei
"tãs oú lucros auferidos, remunerações pa
gas ou creditadas e demais fatos geradores
'de contribuições sociais previdenciárias:
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"Art. 327 .
§ 12 Equipara-se a funcibnário públjco

quem exerce cargo, emprego 'óü função :em
entidade paraestatal, e quem trabalha p'ara
empresa prestadora de serviço contratáda

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, .
e multa. 111 _ quem altera, falsifica ou faz uso in-
. § 1!! É extinta a punibilidade se o agen- devido de marcas, logotipos, siglas ou qua-
te, espontaneamente, declara e confessa as isquer outros símbolos utilizados ou identifi-
contribuições, importâncias ou valores e cadores de órgãos ou entidades da Admi-
presta as informações devidas à previdência nistração Pública.
social, na forma definida em lei ou regula- H (NR)
mento, antes do início da ação fiscc.:. "Art. 297 .

§ 2º É facultado ao juiz deixar de apli- § 3º Nas mesmas penas incorre quem
car a pena ou aplicar somente a de multa se insere ou faz inserir:
o agente for primário e de bons anteceden- I _ na folha de pagamento ou em do-
tes, desde que: cumento de informações que seja destinado

I - tenha promovido, após o início da a fazer prova perante a previdência social,
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, pessoa que não possua a qualidade de se-
o pagamento da contribuição social previ- gurado obrigatório;
denciária, mesmo que parcelada, inclusive /I _ na Carteira de Trabalho e Previ-
acessórios; ou dência Social do empregado ou em doeu-

/I - o valor das contribuições devidas, mento que deva produzir efeito perante a
inclusive acessórios, seja igualou inferior previdência social, declaração falsa ou di-
àquele estabelecido pela previdência social, versa da que deveria ter sido escrita;
administrativamente, como sendo o mínimo 111 _ em documento contábil ou em
para o ajuizamento de suas execuções fis- qualquer outro documento relacionado com
cais.

as obrigações da empresa perante a previ-
§ 32 Se o empregador não é pessoa dência social, declaração falsa ou diversa

jurídica e sua folha de pagamento não ultra- da que deveria ter constado.
passa R$1.510,00 (um mil, quinhentos e

. dei reais), o juiz poderá reduzir a pena de § 4
e

Nas mesmas penas incorre quem
um terço até a metade ou aplicar apenas a omite, nos documentos mencionados no pa-
de multa. rágrafo anterior, nome do segurado e seus

dados pessoais, a remuneração, a vigência
§ 4!! O valor a que se refere o parágra-

fo anterior será reajustado nas mesmas da- do contrato de trabalho ou de prestação de
tas e nos mesmos índices do reajuste dos serviços." (NR)
benefícios da previdência socia!." "Art. 325 .

§ 1li Nas mesmas penas deste artigo
incorre quem:

I - permite ou facilita, mediante atribui
ção, fornecimento e empréstimo de senha
ou qualquer outra forma, o acesso de pes
soas não autorizadas a sistemas de infor
mações ou banco de dados da Administra
ção Pública;

" - se utiliza, indevidamehte, do aces
sor estrito.

§ 22 Se da ação ou omissão resulta
dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena - reclusão, de dois a seis anos,
e multa. " (NR)

Art. 29 Os arts. 153, 296, 297, 325 e 327 do
Decreto-Lei ne 2.848, de 07 de dezembro de 1940,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 153 .
§ 1e Divulgar, sem justa causa, infor

mações sigilosas ou reservadas, assim defi
nidas em lei, contidas ou não nos sistemas
de informações ou banco de dados da
Administração Pública:

Pena - deisnção, de um a quatro
anos, e multa.

§ 212 Somente se procede mediante re
presentação.

§ 3e Quando resultar prejuízo para a
Administração Pública, a ação penal será in
condicionada." (NR)

"Art. 296 ..
§ 1!! ..



IV - ~ interdição para o exercício do
comércio, se for: sociedade mercantil ou co
merciante individual;

V - à desqualificação para impetrar
concordata;

VI - à cassação de autorização para
funcionar no País, quando for o caso. "(NR)

Art. 39 o art. 95 da Lei n9 8.212, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 95. A empresa que transgredir as
normas Qesta lei, além das outras sanções
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I - à suspensão de empréstimos e fi
nanciamentos, por instituições financeiras
oficiais! ,.

11 - à revisão de incentivos fiscais de
tratamento t~butário especial;

111 - à inabilitação para licitar e contra
tar com qualquer órgão ou entidade da ad
ministração pública direta ou indireta fede
ral, estadual, do Distrito Federal ou munici
pal;

Art. 4º Esta lei entra em vigor noventa dias
após a data de sua publicação.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal .
a SR. ARNALDO F4RIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra para um esclarecimento.
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto
que votamos agora altera o Código Penal. Pergunto:
em alterando o Código, a votação não precisaria ser
nominal?

OSR. PRÊ$,IDENTE (Michel Temer) - Não, De
putado. A votação é simbólica. Trata-se de projeto de
lei comum.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim, Sr. Pre
sidente, mas altera o Código Penal.
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ou con*eniada para a execução de ativida- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É projeto
de típica da Administração Pública. - de lei, sem embargo de alterar o Código Penal. Não

....................................................."(NR) se trata de lei complementar. Portanto, não exige vo
tação nominal.

OSR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, não estou discutindo se é complementar ou não,
mas o fato de alterar o Código Penal. Estou de acor
do...

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, não
há necessidade.

OSR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, não há necessidade de votação nominal?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
necessidade. É votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

I - Discuséão da Redação do Vencido
em Primeiro Turno da Proposta de Emenda
à Constituição nl! 96-8, de 1992, que intro
duz modificações na estrutura do Poder Ju
diciário (Relatora: Sr. Zulaiê Cobra).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
apenas de votação da redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos.

Consulto os oradores inscritos sobre se querem
discutir a matéria.

Deputado Professor Luizinho.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Não, Sr. Pre

sidente.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

S. Ex" desiste.
Deputado Fernando Coruja? (Pausa.)
Também não.
Deputado José Genoíno. (Pausa.)
Está ausente S. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha

vendo oradores inscritos, declaro encerra adiscussão.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a Mesa as seguintes Emendas de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu

tado Fernando Coruja tem duas emendas. Quero, an
tes, ouvir S. Ex" para saber se mantém as emendas.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentamos
duas emendas de redação.

Conversamos hoje com a Relatora, já que on
tem S. Ex" teve compromisso fora de Brasflia, e S. Ex!!
disse que, quando não houver indicações de mem
bros para o Conselho Nacional de Justiça e para o



EMENDA DE REDAÇÃO NR
(Do Sr. Dep. Fernando Coruja)

À redação do vencido aprovada em
Comissão Especial destinada a apreciar
a PEC n2 96-N92 que dispõe sobre a
Estrutura do Poder Judiciário.

Art. 6º O art. 93 passa. a vig~rar com a
seguinte redação:

Art. 93 .
X - as decisões administrativas serão

motivadas em sessão pública, sendo as dis
ciplinares tomadas. pela maioria de seus
.membros."

Suprima-se a expressão "dos tribunais" cons
tante do inciso X do art. 93, moaificado pelo art. 61! da
redação do vencido, resultando na seguinte redação:

Justificação

A sugestão 'qa supressão da expressão acima
visa a extensão dos princípios de publicidade e moti
vação nas decisõesf tanto administrativasf como dis
ciplinares, aos processos em tramitação no Conselho
Nacional de Justiça, inclusive, pois a redação original
dá ensejo a uma ,lnterpretação restritiva· de que tais
procedimentos só seriam apJrcáveis no âmbito dos tri
bunais.

Em respeito à lisura nos processos correicionais,
atribuídos, não só aos tribunais, mas pelEi Reforma do
Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça, peço o
apoiamento à presente emenda pelos nobres pares.

EMENDA DE REDAÇÃO N2 .

Dê-se ao § 1I! do art. 43 da Redação do Vencido
a seguinte redação:

Art. 43 .
§ 12 Não efetuadas as indicações e es

colha dos nomes para os Conselhos Nacio
nal de Justiça e do Ministério Público dentro
do prazo fixado no caput deste artigo, cabe
rão ao Supremo Tribunal Federal e ao.Pro
curador-Geral da República a indicaç~~ dos
integrantes dos respectivos órgãos .de,-:con
trole externo.

Justificação

A emenda de redação apresentada.pelapepu
tado Zu/aiê Cobra em sede de Comiss~p Especial
concentrou no Supremo Tribunal Federal_ ~ compe
tência para a indicação suple!iva de memb~os de am-

27442 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS _ Maio de 2000

Conselho Nacional de Magistratura por aqueles que bos os órgãos de controle externo da Magistratura e
legitimamente deveriam fazê-lo, o Supremo Tribunal do Ministério Público.
Federal, de ofício, tomará para si essa tarefa. Ainda que as discussões travadas durante as

Entendemos que para o Conselho Nacional do votações da respectiva PEC tenham apontado para
Ministério do Público outro critério deveria ser utiliza- uma equivalência entre Ministério Público e Judiciá-
do. A Relatora, porém, pondera que conversou com rio, há que se lembrar que aquele ·9r9ão não se con-
os representantes do Ministério Público Federal e funde com este Poder, não sendo razoável a indica-
eles aceitam a decisão. ção pe membros para o Conselho fiscalizador do Mi-

A emenda tramitará aqui, irá ao Senado e volta- nistério Público pel~ órg~o ~e cúpula de um ~o.deres-
rá para cá. E, aí, ponderaremos que teremos de achar tranho a ~Ie,. em dlssonancla. com o que f~1 disposto
outra redação. Retiramos, então, essa emenda. para o propno Conselho NaCional da Magistratura.

A segunda emenda trata da equiparação - o ob- Pel~ a I~gicidade do texto da Proposta d7Emen-
jetivo do projeto - dos Tribunais com o Conselho Naci- da Constitucional em comento, peç9 o apoiamento
onal de Justiça. Os Tribunais, a partir de agora, reali- dos nobres Pares.
zarão sessões públicas para tratar de problemas ad- Sala das Sessões, 23 de maio d~ 2000. - Depu-
ministrativos e disciplinares. Para o Conselho Nacio- tado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT. - Walter
nal de Justiça, entretanto, o projeto não se prevê o Pinheiro, Vice-Líder do PT. - Alexandre Cordeiro,
mesmo. Embora esteja subentendido que o Conselho Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. - Regi Ca-
Nacional de Justiça deve realizar sessões públicas, valcante, Vice-Líder do PPS.
gostaríamos de explicitar isso.

Consideramos que a questão é de redação, por
ser equiparação.

Retiraremos a emenda para dar celeridade ao
processo, uma vez que seriam necessárias dez ses
sões de interregno, e o projeto teria de voltar à Comis
são. Retiraremos a emenda, portanto, em nome do
bom andamento dos trabalhos. Quando o projeto vol
tar a esta Casa, o que fatalmente ocorrerá, propore
mos as alterações hoje apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
das, portanto, as emendas.



"Art. 93 .
'"1 - ingresso na carreira, cujo cargo ini-'

cial ~erá o de juiz substituto, mediante con
curso público de provas e Utulos, com a par
ticipação da Ordem dos Advogados do Bra
sil em todas as fases, exigindo-se do bacha
rel em direito, no mfnimo, três anos de ativi
dade jurfdica e obedecendo-se, nas nomea
ções, à ordem de classificação; (NR)

11- .

c) aferição âo merecimento conforme
O desempenho e pelos critérios objetivos de
prod~ívidadee presteza no exercfcio da ju
risdição e pela freqüência e aprove!tamento
em cürsos reconhecidos de aperfeiçoàmen
to; (NR)

. d) na apuração de antigüidade, o tribu
tial somente poderá recusar o juiz mais anti- ,
go pelo voto fundamentado de dois terços \
de seus membros, conforme procedimento
próprio, e ássegurada ampla defesa, repe-

Art. 51! É acrescentado ao art. 92 o inciso l-A e
dada nova.redação ao seu parágrafo único.

"Art. 92. São órgãos do Poder Judiciá
rio: ,

1- ..
l-A - o Conselho Nacional de Justiça;

Parágrafo' único. O Supremo Tribunal
Federal, o Conselho Nacional de Justiça e
os Trjbunais Superiores têm sede na Capital
Federal e jurisdição em todo o território na
cional. n (NR)

Art. 62 O art. 93 passa a vigorar com a seguin
te redação:

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

"Art. se ,

..............................................................
"Art. 29 .

............................................................'.

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

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garan
tam a celeridade de sua tramitação.

X - julgamento do Prefeito, enquanto
no exercício do cargo, perante o Tribunal de
Justiça; (NR)

111 - de provimento, pelo Supremo Tri
,bunal Federal, de representação do Procu
rador-Gerai da República, na hipótese do
,art. 34, VII, e no caso de recusa à execução

'. de lei federal. (NR)
IV - revogado
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Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Fer- Art. 49 O inciso 11 do art. 52 passa a vigorar
nando Coruja, Vice-Líder do PDT. - Walter Pinheiro, com a seguinte redação:

Vice-Líder do PT. - Alexandre Cardoso, Uder do . "Art. 52. Compete privativamente ao
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. - Regi Cavalcante, Senado Federal:

Vice-Líder do PPS. , .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub- . 11 - processar e julgar os Ministros do

meter a Votos a Redação, do Vencido em Primeiro Supremo Tribunal Federal, os membros do
Turno da Proposta de Emenda a Constituição nll 96-B, ' Conselho Nacional de Justiça e do Conse-
de 1992, que introduz modificações na estrutura do . lho Nacional do Ministério Público, o Procu-
Poder Judiciário. . rador-Geral da República e o Advoga-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do S~ do-Geral da União nos crimes de responsa-
nado Federal, nos termos do § 3edo art. 60 da Const!- bilidade; (NR) .
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex- "
to constitucional:

Art. 12 São acrescentados o inciso LXXVIII e o §
3e ao art. se:

§ 3!! Os tratados e convenções interna
cionais sobre direitos humanos aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

Art. 2e O inciso X do art. 29 passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 32 O inciso 111 do art. 36 passa a vigorar
com a seguinte redação, revogado o inciso IV:

"Art. 36. A decretação da intervenção
dependerá:
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............. , .
. 11I- irredutibilidade de,subsídio, ressal-

vado o' disposto' nos arts. 37-. X e )Çl.' 39, §
42 , 150, li, 153, 111, e 153,:§,2!!, I, e.a sus
pensão no caso de descumprimento injustifi-

"Art. 95 ; ..
I - vitaliciedade, que, no primeiro grall,

só será adquirida após três anos de exercí-• o,
CIO, obs~rvado o disposto no art. 93, IV, de-
pendéódo a perda do cargo, nesse período,
de de(ib~~~ção do tribunal a que o juiz esti
yer vinculado e, nos demais casos, de sen
tença judicial transitada em julgado ou de
decisâo do Conselho Nacional de Justica:
(NR)

"Art. 94. Um quinto·'dos lugares dos
Tribunais Regionais Federais, dos tribunais
dos Estados, e do Distrito Federal e Territó
rios será composto de' membros do Ministé
rio Público, com mais de dez anos de efeti
vo exercício, e de advogados de notório sa
ber jurídico e de reputação ilibada, com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional, indicados em lista tríplice pelo res
pectivo órgão de representação de classe
ou instituição. (NR)

§ 1!! Recebidas as indicações, o Poder
Executivo efetuará as nomeações no prazo
de vinte dias, findo o qual estas caberão ao
Presidente do Tribunal."

Art. 81! O art. 95 passa'a. vigoràr com a seguin
te redação:

tindo-se a votação até fixar-se a indicação; competência do tribunal pleno, provendo-se
(NR) metade das vagas por antigü,idade e a outra

e) não será promovido o juiz que, in- metade por eleição pelo 'tribunal pleno; (NR)
justificadamente, retiver autos em seu poder XII- a atividade jurisdicional será inin-
além do prazo legal, não podendo devo1- terrupta, sendo vedado férias coletivas ou
vê-los ao cartório sem o devido despacho recesso nos juízos e tribunais de 2º grau,
ou decisão; funcionando, nos dias em que não houver

11I - o acesso aos tribunais de segundo expediente forense normal, juízes em plan-
grau far-se-á por antigüidade e merecimen- tão permanente. Nos Tribuhais Superiores,
to, altemadamente, apurados na última en- haverá Órgão Especiàl de Férias para julgar
trância; (NR) matérias urgentes;

IV - previsão de cursos oficiais de pre- XIII - o número de juízes na unidade
paração, aperfeiçoamento e promoção de jurisdicional será proporcional à efetiva de-
magistrados, constituindo etapa obrigatória manda judicial e à respectiva população;
do processo de vitaliciamento a participação XIV - delegação aos servidores da
em curso oficial ou reconhecido por escola prática de atos de adminfstração e atos de
nacional de formação e aperfeiçoamento de mero expediente sem caráter decisório."

magistrados; (NR) Art. 72 O art. 94 passa a vigorar com a seguin-
..................................-......... ..................... te redação:
VII- o juiz titular residirá na respectiva

comarca, salvo autorização do tribunal, sob
pena de perda do cargo; (NR)

VIII - o ato de remoção, disponibilida
de e aposentadoria do magistrado, por inte
resse público, fundar-se-á em decisão por
voto de maioria absoluta do respectivo tribu
nal ou do Conselho Nacional de Justiça, as
segurada ampla defesa; (NR)

VIII-A - a remoção a pedido ou a per
muta de magistrados de comarca de igual
entrância atenderá, no que couber, ao dis
posto nas alíneas a, b, c e e do inciso 11;

IX - todos os julgamentos dos órgãos
do Poder JudiC:fiário serão públicos, e funda
mentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença,
em determinados atos, às próprias partes e
a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não pre
judique o interesse público à informação;
(NR)

, X - as decisões administràtivas dos tri
bunais serão motivadas e em sessão, públi
ca, sendo as disciplinares tomadas pela ma-,:
ioria absoluta de seus membros." (NR)

XI - nos tribunais c;om número superi
or a vinte e cinco julgadores, poderá se~

constituído órgão especial, com o mínimo'
de onze e o máximo de vinte e cinco mem
bros, para o exercício das atribuições admi
nistrativas e jurisdicionais delegadas da
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cado dos prazos processuais, na forma da
lei. (NR)

§ 1º Aos'juízes é vedado:

IV - revelar ou permitir indevidamente
que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou
transformações de que tenham ciência em
razão do ciugo e que violem o sigilo legal, a
intimidade, a vida privada, a imagem e a
honra das pessoas;

V - receber, a qualquer título ou pre
texto, aux(lios ou contribuições de pes~oas

ffsicas, enti~ades públicas ou privadas, res
salvadas ~s exceções previstas em lei;
, VI ·:'.'àxercer a advocacia no Juízo ou
Tribunal do qual se afastou, a~tes de decor
,ridos três anos do afa~tamentodo cargo por
'aposentadoria ou exoneração. ,

§ 2º O juiz perderá também o cargo
por decisão do Conselho Nacional de Justi
ça, tomada pelo voto de trê~ quintos de
seus' membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no pa~ágrafo
anterior,

II-,negligência e desídia reiterada~ no
cumprimento dos deveres do cargo, arbitra
riédade ou abuso de'poder;

lU - procedimento incompatível com o
decoro de suas funções.

. § 32 A competência do juiz em estágio
probatório será limitada, na forma da lei.

§ 49 A União e os' Estados respondem
pelos danos que os respectivos juízes cau
sarem no exercício de suas funções jurisdi
cionais, assegurado ,o' d,ireito de regresso
nos casos de dolo. li •

Art. 9º O art. 96 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 96 .
111 - aos Tribunais de Justiça julgar os

juízes estaduais e do Distrito federal e Ter
ritórios, bem como os membr'ds do Ministé
rio Público, nos crimes comuns, enquanto
no exercício do cargo, e de responsabilida
de, ressalvada a competência da Justiça
EleitoraL" (NR)

Parágrafo único. As ações de improbi
dade intentadas contra autoridades que go
zem de 161'0 especial previsto nesta Consti
'tuição serão apreciadas pelos órgãos judici-

ais competentes para julgar essas mesmas
autoridades nos crimes comuns.

Art. 10. O art. 98 passa a vigorar com a se·
guinte redação:

"Art. 98 .
I - juizados especiais, providos por juí

zes togados, ou togados e leigos, estes
exercendo função a título honorifico, sem
remuneração, competentes para a concilia
ção, o julgamento e a execução de causa~

civis de pequeno valor ou menor compleXI
dade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo permitidos, nas hipóteses pre
vistas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro
grau, cuja indicação, por período fixo, obser
vará os critérios de merecimento e antigüi
dade, alternadamente; (NR)

11 - justiça de paz, remunerada, cpm
posta de cidadãos nomeados pelo Pre~íden

te do Tribunal de Justiça, pelo período de
quatro anos, sem recondução, observado o
disposto no art. 37, § 11, com competência
para, na forma da lei, celebrar casamentos,
verificar, de ofício ou em face de impugna
ção apresentada, o processo de habilitação,
e exercer atribuições conciliatórias, sem ca
ráter jurisdicional, nas varas de família e nos
juizados especiais ou fora deles. (NR)

§ 1ºLei federal disporá sobre a criação
de juizados especiais na Justiça Federal e
na Justiça do Trabalho. (NR)

§ 2º As custas e emolumentos serão
destinados exclusivamente ao custeio dos
serviços afetos às atividades específicas da
Justiça.

§ 3º A distribuição de processos será
imediata, em todos os graus de jurisdição.

§ 4º Ressalvadas as entidades de dire
ito público, os interessados em resolver
seus conflitos de interesse poderão valer-se
de juízo arbitral, na forma da lei."

Art. 11. São acrescentados ao art. 99 os se
guintes §§ 3º a 5º:

"Art. 99 ..
§ 3º Se os órgãos referidos no pará

grafo anterior não encaminharem as respec
tivas propostas orçamentárias dentro do
prazo estabelecido na lei de diretrizes orça
mentárias, o Poder Executivo considerará,
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para fins de consolidação da proposta orça- .
mentária anual, os valores aprovados na lei q) o mandado de injunção, quando a
orçamentária vigente, ajust~dos de acordo elaboração aa norma regulamentadora for
com os limites estipulados na forma do § 12 atribuição do Presidente da República, do
deste artigo., Congresso Nacional, da Câmara dos Depu-

§ 42 Se as propostas orçamentárias de tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
que trata este artigo forem encaminhadas dessas Casas Legislativas, de um dos Tri-
em desacordo com os limites estipulados na bunais Superiores, ou do próprio Supremo
forma do § 12, o Poder Executivo procederá Tribunal Federal; (NR)
aos ajustes necessários para fins de conso- r) as ações contra o Conselho Nacio-
Iidação da proposta orçamentária anual. nal de Justiça e contra o Conselho Nacional

§ 51! Durante a execução orçamentária do Ministério Público.
do exercfcio, não poderá haver a realização .
de despesas ou a assunção de obrigações 111 - julgar, mediante recurso extraordi-
que extrapolem os limites estabelecidos na nário, as causas, decididas em única ou últi-
lei de diretrizes orçamentárias, exceto se ma instância, por tribunal, quando a decisão
previamente autorizadas, mediante a abertu- recorrida:
ra de créditos suplementares ou especiais." .

Art. 12. O art. 102 passa a vigorar com a se
guinte redação, revogada a alfnea h do seu inciso I:

"Art. 102 .
1- ..

b) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercício do cargo, o Presidente
da República, o Vice-Presidente, os mem
bros do Congresso Nacional, os membros
do Conselho Nacional de Justiça e do Con
selho Nacional do Ministério Público, seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República; (NR)

c) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercfcio do cargo, e nos crimes
de responsabilidade, os membros dos Tribu
nais Superiores e os chefes de missão di
plomática de caráter permanente; (NR)

d) o habeas corpus, sendo paciente
qualquer das pessoas referi~as nas alfneas
anteriores; o mandado de segurança e o ha
beas data contra atos do Presidente da Re
pública, das Mesas da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal, do Procura
dor-Gerai da República e do próprio Supre
mo Tribunal Federal; (NR)

f) as causas e os conflitos entre a
União e os Estados, a União e o Distrito Fe- .
deral, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas autarquias; (NR)

h) revogado

d) julgar válida lei local contestada em
face de lei federal.

§ 2º As decisões definitivas, de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionali
dade produzirão eficácia contra todos e efei
to vinculante, relativamente aos demais ór
gãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal. (NR)

§ 31! As medidas cautelares concedi
das nas ações diretas de inconstitucionali
dade terão eficácia por até cento e vinte
dias, exceto se confirmadas pela maioria
absoluta dos membros do tribunal.

§ 42 No recurso extraordinário, o recor
rente deverá demonstrar a repercussão ge
rai das questões constitucionais discutidas
no caso, nos termos da lei, a fim de que o
Tribunal examine a admissão do recurso,
somente podendo recusá-lo pela manifesta
ção de dois terços de seus membros."

Art. 13. O art. 103 passa a vigorar com a reda
ção seguinte, revogados os §§ 32 e 4º:

"Art. 103. Podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade e a ação declarató
ria de constitucionalidade:

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa
ou da Câmara Legislativa do Distrito Fede
ral;
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§ 32 revogado
§ 4º revogado"

§ 12 O Procurador-Geral da República
deverá ser prévia e obrigatoriamente ouvido
nas ações diretas de inconstitucionalida
de.(NR)

Art. 15. É acrescentada ao Capítulo 111 do Títu
lo IV da ConstitJição Federal a seguinte Seção li-A:

Seção li-A:
Do Conselho Nacional de Justiça

Art. 14. Eacrescentado à Seção 11 do Capítulo
111 do Título IV) o seguinte art. 103-A:

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Fede
ral poderá, de otrcio ou por provocação, me
diante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre a
matéria, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração públi
ca direta e indireta, nas esferas federal, es
tadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma es
tabelecida em lei.

§ 12 A súmula terá por objetivo a vali
dade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja contro
vérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarre
te grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão
idêntica.

§ 22 Sem prejuízo do que vier a ser es
tabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provo
cada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.

§ 32 Do ato administrativo ou decisão
judicial que contrariar a súmula aplicável ou
que indevidamente a aplicar, caberá recla
mação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato admi
nistrativo ou cassará a decisão' judicial re
clamada, e determinará que outra seja pro
ferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso."

v - o Governador de Estado ou do Art. 103-B. O Conselho Nacional de
Distrito Federal; Justiça compõe-se de quinze membros com

mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e seis anos de idade, com mandato de dois
anos, admitida uma recondução, sendo:

I - um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, indicado pelo respectivo tribunal;

11 - um Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;

111 - um Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, indicado pelo respectivo tribu
nal;

IV - um desembargador de Tribunal de
Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Fe
deral;

V - um juiz estadual, indicado pelo Su
premo Tribunal Federal;

VI - um juiz do Tribunal Regional Fe
deral, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça;

VII - um juiz federal, indicado pelo Su
perior Tribunal de Justiça;

VIII - um juiz de Tribunal Regional do
Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho;

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo
Tribunal Superior do Trabalho;

X - um membro do Ministério Público
da União, indicado pelo Procurador-Geral
da República;

XI - um membro do Ministério Público
estadual, escolhido pelo Procurador-Geral
da República dentre os nomes indicados
pelo órgão competente de cada instituição
estadual;

XII - dois advogados, indicados pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil;

XIII - dois cidadãos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, indicados um
pela Câmara dos Deputados e outro pelo
Senado Federal.

§ 12 O Conselho será presidido pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, que
votará em caso de empate, ficando excluído
da distribuição de processos e das votações
naquele tribunal.

§ 2fl Os membros do Conselho serão
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.
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§ 3º Não efetuadas. no prazo legal, as as atividades do Conselho, Ó qual deve inta-
indicações previstas neste artigo. caberá a grar mensagem do Presidente do Supremo
escolha ao Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal a ser remetida ao Congres-

§ 49 Compete ao Conselho o controle so Nacional, por ocasião da abertura da
da atuação administrativa e financeira do sessão legislativa.
Poder Judiciá~io e do cumprimento dos de- § 5!l O Ministro do Superior Tribunal de
veres funcionais dos juízes. cabendo-lhe, Justiça exercerá a função de Minis-
além de outras atribuições que lhe forem tro-Corregedor e ficará exclurdo da distribui-
conferidas pelo Estatuto da Magistratura: ção de processos no Tribunal, competin-

I - zelar pela autonomia do Poder Ju- do-lhe, além das atribuições que lhe forem
diciário e pelo cumprimento do Estatuto da conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as
Magistratura. podendo expedir atos regula- seguintes:
mentares, no âmbito de sua competência, I - receber as reclamações e denúnci-
ou recomendar providências; as, de qualquer interessado. relativas aos

11 - zelar pela observância do art. 37 e magistrados e aos serviços judiciários;
apreciar, de ofício ou mediante provocação, 11 - exercer funções executivas do
a legalidade dos atos administrativos prati- Conselho, de inspeção e correição geral;
cados por membros ou órgãos do Poder Ju- 11I - requisitar e designar magistrados,
diciário, podendo desconstituí-Ios, revê-los delegando-lhes atribuições, e requisitar ser-
ou fixar prazo para que se adotem as provi- vidores de Juízos ou Tribunais, inclusive
dê.ncias necessárias ao exato cumprimento nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
da lei, sem prejuízo da competência do Tri- § 6!l Junto ao Conselho oficiarão o
bunal de Contas da União; Procurador-Geral da República e o Presi-

11I - receber e conhecer das reclama- dente do Conselho Federal da Ordem dos
ções contra membros ou órgãos do Poder Advogados do Brasil.
Judiciário, inclusive contra seus serviços au- § 79 A União, inclusive no Distrito Fe-
xiliares. serventias e órgãos prestadores de deral e nos Territórios, criará ouvidorias de
serviços notariais e de registro que atuem justiça, competentes para receber reclama-
por delegação do poder público ou oficiali- ções e denúncias de qualquer interessado
zados, sem prejuízo da competência disci- contra membros ou órgãos do Poder Judi-
plinar e correicional dos tribunais, podendo ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re-
avocar processos disciplinares em curso, presentando diretamente ao Conselho Naci-
determinar a perda do cargo, a remoção, onal de Justiça.n

det~rminar a di~~onibilidade ou a aposen~a- Art. 16. O parágrafo único do art. 104 passa a
do~a com subsldlos ou proventos proporclo- vigorar com a seguinte redação:
nals ao tempo de serviço e aplicar outras "
sanções administrativas assegurada ampla Art. 104 .
defesa;' Parágrafo único. Os Ministros do Su-

IV _ representar ao Ministério Público, perior Tri~unal de Justi~a ~erão nomeado~
no caso de crime contra a administração,pú- p~lo Preslden!e da ~epubh~a, dentre brasl-
blica ou de abuso de autoridade. lelros com mais de trmta e cinco e menos de

" V _ rever. de otrcio ou mediante provo- se~senta e cinco? ~~os, de not~vel saber ju-
cação, os processos disciplinares de jurzes rrdlco e reputaçao Ihb~d~, depOIS de aprova-
,e membros de tribunais julgados há menos da a escolha pela maiona absoluta do Sena-
de um ano; do Federal, sendo: (NR)

VI - elaborar semestralmente relatório .

estatrstico sobre processos e senten'ç!ls Art. 17. O art. 105 passa a vigorar com a se-
prolatadas, por unidade da Federação, nos guinte redação:
diferentes órgãos do Poder Judiciário; "Art. 105 ..

VII - elaborar relatório anual, propo~o I -
as providências que julgar necessá,rias, so- a) nos crimes comLJns, enquanto no
bre a situação do Poder J.udiciário no pa,rs e exercício do cargo, os Governadores dos



"Art. 108 ..
1- ..
a) os ju ízes federais da área de sua ju

risdição, incluídos os da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho, nos crimes comuns,
enquanto no exercício do cargo, e de res
ponsabilidade, e os membros do Ministério
Público da União, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral; (NR)

Art. 19. A alínea a do inciso I do art. 108 passa
a vigorar com a seguinte redação:

111- .

b) julgar válido ato de governo local
contestado em face de lei federal;

i) a homologação de sentenças estran
geiras e a concessão de exequatur às car
tas rogatórias;
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Estados e do Distrito Federal, e, nestes, en- da República dentre brasileiros com mais de
quanto no exercício do cargo, e nos de res- trinta e menos de sessenta e cinco anos,
ponsabilidade, os Ministros de Estado e os sendo: (NR)
Comandantes da Marinha, do Exército e da .
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. § 1!2 .
52, I, os desembargadores dos Tribunais de § 2º Os Tribunais Regionais Federais
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os instalarão a justiça itinerante, com a realiza-
membros do Tribunal de Contas da União, ção de audiências e demais funções da ati-
os membros dos Tribunais de Contas dos vidade jurisdicional, nos limites territoriais da
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribu- respectiva jurisdição, servindo-se de equipa-
nais Regionais Federais, dos Tribunais Re- mentos públicos e comunitários. (NR)
gionais Eleitorais e do Trabalho, os mem- § 3º Os Tribunais Regionais Federais
bros dos Conselhos ou Tribunais de Contas poderão funcionar descentralizadamente,
dos Municípios e os do Ministério Público da constituindo Câmaras regionais, a fim de as-
União que oficiem perante tribunais; (NR) segurar o pleno acesso do jurisdicionado à

b) os mandados de segurança e os justiça em todas as fases do processo. (NR)
habeas data contra ato de Ministro de Esta-
do, dos Comandantes da Marinha, do Exér
cito e da Aeronáutica, do Tribunal de Contas
da União ou do próprio Tribunal; (NR)

Parágrafo único. Funcionarão junto ao
Superior Tribunal de Justiça: (NR)

I - a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, caben
do-lhe. dentre outras funções, regulamentar
os cursos oficiais para o ingresso e promo
ção na carreira; (NR)

11 - o Conselho da Justiça Federal, ca
bendo-lhe exercer, na forma da lei, a super
visão administrativa e orçamentária da Justi
ça Federal de primeiro e segundo graus,
como órgão central do sistema e com pode
res correcionais, cujas decisões terão cará
ter vinculante."

Art. 18. É dada nova redação ao caput do art.
107 e são acrescentados os §§ 2º e 3º. renumeran
do-se seu parágrafo único para § 1º:

"Art. 107. Os Tribunais Regionais Fe
derais compõem-se de, no mínimo, sete juí
zes, recrutados, quando possível, na res
pectiva região e nomeados pelo Presidente

Art. 20. O art. 109 passa a vigorar acrescido
de um inciso V-A e dos §§ 5º e 6º, com a redação
abaixo:

"Art. 109 ..

V-A - as causas relativas a direitos hu
manos a que se refere o § 5º deste artigo;

§ 52 Nas hipóteses de grave violação
de direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos
,dos quais o Brasil seja parte, poderá susci
tar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência
para a Justiça Federal.

§ 6º O Brasil se submete à jurisdição
de Tribunal Penal Internacional a cuja cria
ção tenha manifestado adesão."



V - os conflitos de competência entre
órgãos com jurisdição trabalhista, ressalva
do o disposto no art. 102, I, o; (NR)

"Art. 112. O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de vinte e sete Ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente da Repú
blica após aprovação pela maioria absoluta
do Senado Federal, sendo:

I - um quinto dentre advogados com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional e membros do Ministério Público do
Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício, observado o disposto no art. 94;
(NR)

11 - os demais dentre juízes dos Tribu
nais Regionais do Trabalho, oriundos da
magistratura da carreira, indicados pelo pró
prio Tribunal Superior. (NR)

§ 1g A lei disporá sobre a competência
do Tribunal Superior do Trabalho. (NR)

§ 22 Funcionarão junto ao Tribunal Su
perior do Trabalho: (NR)

I - a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Traba
lho, cabendo-lhe, dentre outras funções, re
gulamentar os cursos oficiais para o ingres
so e promoção na carreira; (NR)

11- O Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da
lei, a supervisão administrativa, orçamentá
ria, financeira e patrimonial da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus,
como órgão central do sistema, cujas deci
sões terão efeito vinculante." (NR)

"Art. 113. Os Tribunais Regionais do
Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete
jurzes, recrutados, quando possível, na res
pectiva região e nomeados pelo Presidente
da República dentre brasileiros com mais de
trinta e menos de sessenta e cinco anos,
sendo: (NR)

I - um quinto dentre advogado~ com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional e membros do Ministério Público do
Trabalho com mais de dez anos de efetivo
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Art. 21. Ficam revogados os §§ 1º a 3º do art. exercício, observado o disposto no art. 94;
111. (NR)

Art. 22 O art. 112 passa a vigorar com a seguinte 11 - os demais, mediante promoção de
redação: juízes do trabalho com mais de cinco anos

de exercício, por antigüidade e merecimen
to, alternadamente. (NR)

§ 12 Os Tribunais Regionais do Traba
lho instalarão a justiça itinerante, com a rea
lização de audiências e demais funções de
atividade jurisdicional, nos limites territoriais
da respectiva jurisdição, servindo-se de
equipamentos públicos e comunitários. (NR)

§ 22 Os Tribunais Regionais do Traba
lho poderão funcionar descentralizadamente
constituindo Câmaras regionais, a fim de as
segurar o pleno acesso do jurisdicionado à
justiça em todas as fases do processo. (NR)

Art. 24. O art. 114 passa a vigorar com a se
guinte redação, revogados seus §§ 1º a 3º:

"Art. 114. A lei criará varas da Justiça
do Trabalho, podendo, nas comarcas não
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-Ia aos
juízes de direito, com recurso para o respec
tivo Tribunal Regional do Trabalho. (NR)

§ 12 revogado
§ 22 revogado
§ 3º revogado

Art. 25. O art. 115 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 115. Compete à Justiça do Traba
lho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito pú
blico externo e da administração pública di
reta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; (NR)

11 - as ações que envolvam ó exercício
do direito de greve; (NR)

11I - as ações sobre representação sin
dical, entre sindicatos, entre sindicatos e tra
balhadores, e entre sindicatos e emprega
dores; (NR)

IV - os mandados de segurança, ha
beas corpus e habeas data, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição;

(NR)

Art. 23. O art. 113 passa a vigorar com a se
guinte redação:



Art. 28. O art. 120 passa a vigorar com a se-
guinte redação:

"Art. 120 .
§ 1º ..
1- ..

Art. 30. O art. 123 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 123. O Superior Tribunal Militar
compor-se-á de nove Ministros vitalícios,
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pela maio
ria absoluta do Senado Federal, sendo dois
dentre oficiais-generais da Marinha, dois
dentre oficiais-generais do Exército e dois
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, to
dos da ativa e do posto mais elevado da
carreira, e três dentre civis. (NR)

Parágrafo único. Os Ministros civis se
rão escolhidos pelo Presidente da República

a) de um juiz dentre os desembarga-
dores do Tribunal de Justiça; .

b) de dois juízes dentre os juízes de
direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
(NR)

11 - de dois juízes dentre os do Tribu
nal Regional Federal com sede na capital do
Estado ou no Distrito Federal, ou, não ha
vendo, de juízes federais, escolhidos, em
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fede
ral respectivo; (NR)

111 - por nomeação, pelo Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável saber jurídico e reputação iliba
da, indicados em lista tríplice, para cada
vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
(NR)

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral será
presidido pelo Desembargador." (NR)

Art. 29 O caput do art. 121 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 121. A lei disporá sobre a organi
zação da Justiça Eleitoral e a competência
dos seus órgãos. (NR)
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VI - as ações de indenização por dano 11 - por nomeação do Presidente da
moral ou patrimonial, decorrentes da rela- República, de dois juízes dentre advogados
ção de trabalho; (NR) de notável saber jurídico e reputação i1iba-

VII - as ações relativas às penalidades da, indicados em lista tríplice, para cada
administrativas impostas aos empregadores vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
pelos órgãos de fiscalização das relações ..
de trabalho."

VIII- na forma da lei, outras controvér
sias decorrentes da relação de trabalho.
(NR)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva,
as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das par
tes à negociação coletiva ou à arbitragem, é
facultado às mesmas, de comum acordo,
ajuizar dissídio coletivo de natureza econô
mica, podendo a Justiça do Trabalho decidir
o conflito, respeitadas as disposições míni
mas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.

§ 39 Compete ainda à Justiça do Tra
balho julgar a reclamação para preservação
de sua competência e garantia da autorida
de de suas decisões e executar, de ofício,
as contribuições sociais previstas no art.
195, I, a, e 11, e seus acréscimos legais, de
correntes das sentenças que proferir. (NR)

§ 49 Em caso de greve em atividade
essencial, com possibilidade de lesão do in
teresse público, o Ministério Público do Tra
balho poderá ajuizar dissídio coletivo, com
petindo à Justiça do Trabalho decidir o con
flito. (NR)

Art. 26. O art. 116 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 116. A lei criará órgãos de concili
ação, mediação e arbitragem, sem caráter
jurisdicional e sem ônus para os cofres pú
blicos, com representação de trabalhadores
e empregadores, que terão competência
para conhecer de conflitos individuais de
trabalho e tentar conciliá-los, no prazo legal.
(NR)

Parágrafo único. A propositura de dis
sídio perante os órgãos previstos no caput
interromperá a contagem do prazo prescrici
onal do art. 79 , XXIX. (NR)

Art. 27. O art. 119 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 119. ' .
1- .
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dentre brasileiros com mais de trinta e cinco § 8º Os estados criarão ouvidorias de
e menos de sessenta e cinco anos, sendo: justiça, competentes para receber reclama-
(NR) ções e denúncias de qualquer interessado

I - um dentre advogados de notório contra membros ou órgãos do Poder Judi-
saber jurídico e reputação ilibada, com mais ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re-
de dez anos de efetiva atividade profissio- presentando diretamente ao Conselho Naci-
nal; (NR) onal de Justiça.

. ~' - dois, por escolha p~rit?~ia, d.en~re Art. 32. O caput do art. 126 passa a vigorar
os JUizes e membros do Mlnlsteno Publico com a seguinte redação:
Militar.n (NR) ,

. "Art. 126. Para dirimir conflitos fundiári-
. Art. 31:. O art. 125 passa a vigorar com a se- os, o Tribunal de Justiça proporá aJ criação

gUlnte redaçao: de varas especializadas, com competência
"Art. 125 :...................... exclusiva para questões agrárias.

li

§ 3º A lei estadual poderá criar, medi
ante proposta do Tribunal de Justiça, a justi
ça militar estadual, constituída, em primeiro
grau, pelos juízes de direito e pelos Conse
lhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal
de Justiça Militar nos estados em que o efe
tivo militar seja superior a vinte mil integran
tes, cujos cargos de juiz serão preenchidos
pelos critérios adotados no Tribunal de Jus
tiça.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos estados,
nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares mili
tares, ressalvada a competência do júri
quando a vitima for civil, cabendo ao tribunal
competente decidir sobre a perda do posto
e da patente dos oficiais e da graduação
das praças. (NR)

§ 5º Compete aos juízes de direito do
juízo militar processar e julgar, singularmen
te, os crimes militares cometidos contra civil
e as ações judiciais contra at~ disciplinares
militares, cabendo ao Conselho de Justiça,
sob a presidência de juiz de direito, proces
sar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá fun
cionar descentralizadamente, constituindo
Câmaras regionais, a fim de assegurar o
pleno acesso do jurisdicionado à justiça em
todas as fases do processo.

§ 72 O Tribunal de Justiça instalará a
justiça itinerante, com a realização de au
diências e demais funções da atividade ju
risdicional, nos limites territoriais da respec
tiva jurisdição, servindo-se de equipamentos
públicos e comunitários.

Art. 33. São acrescentados ao art. 127 os §§
4º a 6º:

"Art. 127 .

§ 4º Se o Ministério Público não enca
minhar a respectiva propostp orçamentária
dentro do prazo estabelecido na lei de dire
trizes orçamentárias, o Poder Executivo
considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores
aprovados na lei orçamentária vigente, ajus
tados de acordo com os limites estipulados
na forma do parágrafo anterior.

§ 5º Se a proposta orçamentária de
que trata este artigo for encaminhada em
desacordo com os limites estipulados na for
ma do § 3º, o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçamentária anual.

§ 6º Durante a execução orçamentária
do exercício, não poderá haver a realização
de despesas ou a assunção de obrigações
que extrapolem os limites estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias, exceto so
previamente autorizadas, mediante a abertu
ra de créditos suplementares ou especiais."

Art. 34. O art. 128 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 128 ..

§ 1ºO Ministério~ Público da- União tem
por chefe o Procurador-Geral da República,
nomeado pelo Presidente da República,
dentre integrantes da carreira, maiores de
trinta e cinco anos, àpós a aprovação de
seu nome pela maioria absoluta dos mem-
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bras do Senado Federal, para mandato de carreira, que deverão residir na comarca da
dois' anos, permitida uma recondução. (NR) respectiva lotação, salvo au~orização do

........... chefe da instituição, sob pena de perela do
§ 5º cargo. (NR)
I - § 3º O ingresso na carreira do Mlnisté-
a) vitaliciedade, após três anos de rio Público far-se-á mediante concurso pú-

exercício, não podendo perder o cargo se- blico de provas e Utulos, assegurada a parti-
não por sentença judicial transitada em jul- cipação da Ordem dos Advogados do Brasil
gado ou por decisão do Conselho Nacional em sua realização, exigindo-se do bacharel
do Ministério Público; (NR) em Direito, no mínimo, três anos de ativida-

b) inamovibilidade, salvo por motivo de de jurídica e observando-se, nas nomea-
interesse público, mediante decisão do ór- ções, a ordem de classificação.
gão colegiado competente do Ministério PÚ- § 4º Aplica-se ao Ministério Público o
blico, pelo voto da maioria absoluta de seus disposto no art. 93.
membros, assegurada ampla defesa; (NR) § 5º A distribuição de processos no Mi-

e) irredutibilidade de subsídio, fixado nistério Público será imediata."
na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o dis- Art. 36. É acrescentado o ar,t. 130-A:
posto nos arts. 37, X e XI, 150, 11, 153, 111, § "Art. 130-A. O Conselho Nacional do
2º, I, e a suspensão no caso de descumpri- Ministério Público compõe-se de treze mem-
mento injustificado dos prazos processuais, bros nomeados pelo Presidente da Repúbli-
na forma da lei; (NR) ca, depois de aprovada a escolha pela mai-

11 - oria absoluta do Senado Federal, para um
...... mandato de dois anos, admitida uma recon-
e) exercer atividade político-partidária; dução, sendo:

(NR) I - o Procurador-Geral da República,
f) receber, a qualquer título ou pretex- que o preside;

to, auxílios ou contribuições de pessoas trsi- 11 - três membros do Ministério Público
cas, entidades públicas ou privadas, ressal- da União, assegurada a representação de
vadas as exceções previstas em lei; cada uma de suas carreiras;

g) exercer a advocacia no âmbito da 111 - três membros do Ministério Públi-
respectiva área de atuação, antes de decor- co dos estados;
ridos três anos do afastamento do cargo por IV - dois juízes, indicados um pelo Su-
aposentadoria ou exoneração. premo Tribunal Federal e outro pelo Superi-

§ 6º Os membros do Ministério Público or Tribunal de Justiça;
perderão também o cargo por decisão do V - dois advogados, indicados pelo
Conselho Nacional do Ministério Público, to- Conselho Federal da Ordem dos Advogados
mada pelo voto de três quintos de seus do Brasil;
membros, nos casos de: VI - dois cidadãos de notável saber ju-

I - infração ao disposto no inciso 11 do rídico e reputação ilibada, indicados um pela
§ 59; Câmara dos Deputados e outro pelo Sena-

11 - negligência e desídia reiteradas no do Federal.
cumprimento dos deveres do cargo, arbitra- § 1º Os membros do Conselho oriun-
riedade ou abuso de poder; dos do Ministério Público serão indicados

111 - procedimento incompatível com o pelos respectivos Ministérios Públicos, na
decoro de suas funções." forma da lei.

Art. 35. É acrescentado ao art. 129 o seguinte § 2
9

Não poderá ser nomeado para
cargo no Conselho Nacional'do Ministério

§ 51! e dada nova redação aos seus §§ 2º a 49: Público aquele que, nos três anos anterio-
"Art. 129. res, tenha exercido mandato eletivo ou ocu-
.. pado cargo de Ministro de Estado, Secretá·
§ 2º As funções de Ministério Público 'rio de Estado, Procurador-Geral da Repúbli-

só podem ser exercidas por integrantes da ca, Procurador-Geral de Justiça, Advoga-



Art. 132 .

Art 37. O art. 132 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, re
numerando-se o atual parágrafo único como pará
grafo primeiro:

•••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••

§ 2º Às Procuradorias Estaduais e do
Distrito Federal são asseguradas autonomia
funcional e administrativa, e a iniciativa de
sua proposta orçamentária dentro dos limi
tes estabelecidos na lei de diretrizes orça
mentárias e subordinação ao disposto no
art. 99, § 2º."

Art. 38. O art. 133 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 133. O advogado é indispensável
à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites do estatuto do ad
vogado." (NR)

Art. 39. É acrescentado o § 2º ao art. 134, renu-
merando-se o seu parágrafo único para § 1º:

"Art. 134 .
§ 1º ..
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais

são asseguradas autonomia funcional e
administrativa, e a iniciativa de sua proposta
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do-Geral da União, Presidente dos Conse- do-lhe, além das atribuições que lhe forem
lhos da Ordem dos Advogados do Brasil e conferidas pela lei, as seguintes:
seus respectivos Conselheiros. I - receber reclamações e denúncias,

§ 3º Compete ao Conselho Nacional de qualquer interessado, relativas aos mem-
do Ministério Público o controle da atuação bros do Ministério Público e de seus servi-
administrativa e financeira do Ministério PÚ- ços auxiliares;
blico e do cumprimento dos deveres funcio- IJ - exercer funções executivas do
nais de seus membros, cabendo-lhe: Conselho, de inspeção e correição geral;

I - zelar pela autonomia funcional e 111 - requisitar e designar membros do
administrativa do Ministério Público, poden- Ministério Público, delegando-lhes atribui-
do expedir atos regulamentares, no âmbito ções, e requisitar servidores de órgãos do
de sua competência, ou recomendar provi- Ministério Público.
dências; § 5º Junto ao Conselho oficiará o Pre-

11 - zelar pela observância do art. 37 e sidente do Conselho Federal da Ordem dos
apreciar, de ofício ou mediante provocação, Advogados do Brasil.
a legalidade dos atos administrativos prati- § 5º Leis da União e dos estados cria-
cados por membros ou órgãos do Ministério rão ouvidorias do Ministério Público, compe-
Público da União e dos estados, podendo tentes para receber reclamações e denúnci-
desconstitui-Ios, revê-los ou fixar prazo para as de qualquer interessado contra membros
que se adotem as providências necessárias ou órgãos do Ministério Público, inclusive
ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo contra seus serviços auxiliares, represen-
da competência dos Tribunais de Contas; tando diretamente ao Conselho Nacional do

IIJ - receber e conhecer das reclama- Ministério Público."
ções contra membros ou órgãos do Ministé
rio Público da União ou dos estados, inclusi
ve contra seus serviços auxiliares, sem pre
jufzo da competência disciplinar e correcio
nal da instituição, podendo avocar proces
sos disciplinares em curso, determinar a
perda do cargo, a remoção, determinar a
disponibilidade ou a aposentadoria com
subsídios ou proventos proporcionais ao
tempo de serviço e aplicar outras sanções
administrativas, assegurada ampla defesa;

IV - determinar a instauração das
ações cabíveis, no caso de crime contra a
administração pública ou de abuso de auto
ridade;

V - rever, de ofício ou mediante provo
cação, os processos disciplinares de mem
bros do Ministério Público da União ou dos
estados julgados há menos de um ano;

VI - elaborar relatório anual, propondo
as providências que julgar necessárias so
bre a situação do Ministério Público no País
e as atividades do Conselho, o qual deve in
tegrar a mensagem prevista no inciso XI do
art. 84.

§ 4º O Conselho escolherá, em vota
ção secreta, um Corregedor nacional, den
tre os membros do Ministério Público que o
integram, vedada a recondução, competin-



Art. 50. Ressalvados os créditos de natureza ali
mentícia, os precatórios judiciários pendentes de pa
gamento na data da promulgação desta emenda, in
flurdo o remanescente de juros e correção monetária,
poderão ser pagos em moeda corrente, com atualiza
ção, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no
prazo máximo de dez anos, por decisão editada pelo
Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulga
ção desta emenda.

§ 19 A requerimento do credor, os créditos oriun
dos de precatórios judiciários poderão ser liquidados
por meio de Utulos ou certificados da divida pública
equivalentes à moeda, independentemente do limite
global para a respectiva drvida imobiliária, utitizáveis
no pagamento da dfvida ativa da entidade devedora
inscrita até 12 setembro de 1999.

Art. 51. O Congresso Nacional instalará, imedia
tamente após a promulgação desta emenda constitu
cional, comissão especial mista, destinada a elaborar,
em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários
à regulamentação da matéria nela tratada, bem como
promover alterações na legislação federal objetivan
do tomar mais amplo o acesso à Justiça e mais célere
a prestação jurisdicional.
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orçamentária dentro dos limites estabeleci- acumularão as atribuições dos juizados especiais de
dos na lei de diretrizes orçamentárias e su- causas trabalhistas, observado, no que couber, o dis-
bordinação ao disposto no art. 99, § 29." posto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 19 Os juízes do trabalho integrantes do quinto
Art. 40. Art. 168. Os recursos correspondentes mais antigo da carreira, no primeiro grau de jurisdi-

às dotações orçamentárias, compreendidos os cré- ção, comporão o órgão r~cursal nos juizados especia-
ditos suplementares e especiais, destinados aos ór-

is de causas trabalhista~.
gãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Minis-
tério Público, das Procuradorias Estaduais e do Dis- Art. 46. Ficam extintos os cargos dos represen-
trito Federal e da Defensoria Pública, ser-Ihes-ão tantes classistas, em todas as instâncias da Justiça
entregues até o dia 20 de cada mês, em duodéci- do Trabalho.
mos, na forma da lei complementar a que se refere Art. 47. O Conselho Superior da Justiça do Tra-
o art. 165, § 9º." balho será instalado no prazo de cento e oitenta dias,

Art. 41 .A lei criará o Fundo de Garantia das Exe- cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regulamen-
cuções Trabalhistas, integrado pelas multas decor- tar seu funcionamento por resolução, enquanto não
rentes de condenações trabalhistas e administrativas promulgada a lei a que se refere o art. 112, § 2º, li.
oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras Art. 48. Mantidos os já existentes, a lei somente
receitas. criará novos Tribunais Regionais do Trabalho quando

Art. 42. Ficam extintos os Tribunais de Alçada, demonstrada a efetiva necessidade do órgão, consi-
onde houver, passando os seus membros a integrar derando-se o número de habitantes e de processos
os Tribunais de Justiça dos respectivos estados, res- trabalhistas.
peitadas a antigüidade e classe de origem. Art. 49. A composição do Superior Tribunal Mili-

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta tar será adaptada à medida que ocorrerem as vagas,
dias, contados da promulgação desta emenda, os Tri- sendo extintos os cargos de Ministro até que se che-
bunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão gue ao número paritário entre as Forças e seja reduzi-
a integração dos membros dos tribunais extintos em do para três o número de cargos de Ministro ocupa-
seus quadros, fixando-lhes a competência e remeten- dos por civis, conforme estabelecido por esta emen-
do, em igual prazo, ao Poder Legislativo, proposta de da.
alteração da organização e da divisão judiciária cor
respondentes, assegurados os direitos dos inativos e
pensionistas e o aproveitamento dos servidores no
Poder Judiciário estadual.

Art. 43. O Conselho Nacional de Justiça e o Con
selho Nacional do Ministério Público serão instalados
no prazo de cento e oitenta dias a contar da promul
gação desta emenda, devendo a indicação e escolha:
de seus membros ser efetuada até trinta dias antes
do termo final.

§ 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos
nomes para os Conselhos Nacional de Justiça e do
Ministério Público dentro do prazo fixado no caput
deste artigo, caberá ao Supremo Tribunal Federal re
alizá-Ias.

§ 2º Até que entre em vigor o Estatuto da Magis
tratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante re
solução, disciplinará seu funcionamento e definirá as
atribuições do Ministro-Corregedor.

Art. 44. Ficam transformadas em varas da Justi
ça do Trabalho as atuais Juntas de Conciliação e Jul
gamento.

Art. 45. Até que entre em vigor a lei a que se re
fere o art. 98, § 1º, as varas da Justiça do Trabalho



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi·

menta Interno, urgência para a apreciação do Projeto
de Lei nS! 84/99, do Deputado Luiz Piauhylino, que
"dispõe sobre os crimes cometidos na área de infor
mática, suas penalidades, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Assi
nam o Deputado Arnaldo Madeira, o Deputado Ino
cêncio Oliveira, o Deputado Walter Pinheiro, o De
putado Mendes Ribeiro Filho, o Deputado Miro Tei
xeira e o Deputado Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como votam seus Lfderes?
Como vota o PFL, Deputado Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
avisar a V. Ext' e ao Plenário que, em reunião realiza
da hoje com a presença dos Líderes dos partidos com
assento nesta Casa, houve o entendimento de que
votarfamos todas as urgências nesta sessão, inde
pendentemente do mérito, que seria discutido daqui
para a frente, para votarmos no dia 7 de junho.

Então, essa votação será de acordo, como as
seguintes, inclusive a do projeto que susta a exporta
ção de gasolina, cujo prazo será prorrogado até 2001.

Comunicou-me V. Ext', quando tratamos desse
assunto - e, mais uma vez, de pronto, enalteço o be
Ifssimo trabalho de V. Ext' -, que tem um compromisso
na quarta-feira. Já havíamos definido na reunião, Sr.
Presidente, que falarfamos com V. Ext' para manifes
tar nossa concordância, mas, ao mesmo tempo, que
haveria um projeto importante para ser votado na
quarta.

E V. Ex!' já me comunicou que, colocará na
Ordem do Dia a PEC que trata da regulamentação da
tramitação das medidas provisórias. Como foi feito um
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Art. 52. As atuais súmulas do Supremo Tribunal Então, não virando jurisprudência a forma de reM
Federal somente produzirão efeito vinculante após tirada do recurso, retiro o recurso para que a matéria
sua confirmação por dois terços de seus integrantes e possa efetivamente ser ofertada ao Plenário da Casa.
publicação na imprensa oficial. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Art. 53. Ficam revogados o inciso IV do art. 36: a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
alinea h' do inciso I do art. 102; o § 3edo art. 103; os §§ Deputado. Retirado o recurso, sem firmar precedente,
1!! a 32 do art. 111 e os §§ 12 a 3e,do art. 114. comunico ao Plenário que a proposta de emenda à

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi. Constituição que regulamenta a edição de medidas
dente, peço a palavra pela ordem. provisórias virá à pauta na próxima quarta-feira, no

período da tarde.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Muito obri.

EXª a palavra. gado, Sr. Presidente.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. ExA
, menta sobre a mesa:

evidentemente, não ouvirá os Uderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
ouvindo V. EXª Como vota o PMDB?

, O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
dente, quero apenas fazer uma lembrança: o art. 40
não contém a expressão "dá nova redação ao art.
168". Ésó uma contribuição que pode ser acrescenta
da tecnicamente pela Mesa.

O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
. Vamos rever o material.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en·
contram. (Pausa.)

APROVADA.

A matéria voltará à pauta após o interstício de
cinco sessões. Portanto, na quarta-feira à noite, em
sessão extraordinária, vamos votar o segundo turno
da reforma do Poder Judiciário.

O SR. ALEXANDRE CÀRDOSO - Sr. Presiden·
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, em sessão passada, apresentei recurso sobre
a votação da proposta de regulamentação da edição
de medidas provisórias, a respeito do tempo. Na ver
dade, existe um entendimento - e quero que V. EXª o
confirme - para essa matéria vir imediatamente a Ple
nário.

Com base nesse entendimento, Sr. Presidente,
retirarei o recurso que fiz sobre a matéria e entenderei
que existe acordo para que essa matéria imediata
mente venha a Plenário.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT? Há acordo em torno desta matéria, não é?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria, assim
como outras que têm urgência e serão apreciadas na
tarde de hoje, fez parte do acordo feito agora à tarde
na reunião em que discutimos os crimes contra a Pre
vidência. Quero, porém, realçar um ponto levantado
pelo Deputado Inocêncio: a data da votação do mérito
das referidas matérias.

Dissemos ao Líder Arnaldo Madeira que havia
concordância nessas matérias, assim como em rela
ção aos quatro projetos que tratam do Fundo de De
senvolvimento Tecnológico. E o pleito para que votás
semos o mérito no dia 7 está associado ao debate so
bre o próprio conteúdo dos fundos, o que está sendo
desenvolvido junto ao Ministério e ao Relator, na
perspectiva da construção de um relatório que incor
pore sugestões de diversos Parlamentares feitas nes
se período.

Há uma só discordância - e é importante lem
brar isto - em relação ao PLC nº 9, que está na Mesa.
Mesmo que ele venha à votação, propomos a V. EXª
que a matéria seja votada por último. Não há acordo
quanto à urgência para votação do PLC nº 9, até por
que não conseguimos construir nenhum tipo de acor
do em relação ao mérito. Votaríamos então as urgên
cias para os quatro fundos de desenvolvimento.

A urgência que está sendo votada agora é de
suma importância. Ela foi objeto do acordo a partir do
debate em relação aos crimes da Previdência. A soci
edade quer saber como se comportar diante dos cri
mes cometidos por intermédio dos meios eletrônicos.
Esta, aliás, tem sido pressão mundial. O Parlamento
americano está criando comissão permanente para
tratar dessa matéria. Soube nesta manhã que o Parla
mento europeu também designou comissão especial
para contemporizar e compatibilizar essa questão
com as outras, no que diz respeito ao crime penal etc.
Comissão desta Casa está discutindo o comércio e a
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acordo na Comissão - o. Deputado Roberto Brant foi o assinatura eletrônica. Estes são aspectos que se so-
Relator da matéria -", a proposta está pronta para ser mamo
votada. ' É de suma importância a urgência que estamos

Quero, então, dizer que concordamos com V. votando agora, até para dar resposta à conjuntura
EXª - sempre concordamos -, porque suas decisões que estamos vivendo. Refiro-me à crescente utiliza-
são corretas e as melhores para o bom encaminha- ção da ferramenta mais badalada do final do século
mento de nossos trabalhos. XX, adentrando no século XXI: a Internet.

Era essa a nossa intervenção Sr Presidente Por isso, o Partido dos Trabalhadores vota favo-
A' ,. • ravelmente à urgência em debate neste momento.

~uanto a essa urgencla, o PFL recomenda o O SR PRESIDENTE (M' h I T: ) _ p' ~
voto "sim". .' ., IC e ~emer . OIS nao.

Comunico-lhe desde Ja que a votaçao do projeto men-
cionado por V. Ex! fica transferida para o último lugar
da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota favoravelmente
à urgência da matéria, tendo sobretudo o reconheci
mento do trabalho apresentado pelo Deputado Luiz
Piauhylino na Comissão de Ciência e Tecnologia,
avaliada no mérito na própria Comissão ano passado,
e observando que hoje é urgentfssimo que tenhamos
a aprovação de lei que possa combater os crimes
pela internet, que vêm a se somar a outros aspectos
de segurança relacionados ao emprego de meios ele
trônicos dessa natureza.

Dessa forma, o PDT é favorável ao requerimen
to de urgência desse projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB vota "sim", ressalvado o mé
rito, Sr. Presidente.

A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, cumpri
mentando o trabalho desenvolvido pelo Deputado
Luiz Piauhylino, o PSDB encaminha pela aprovação
desse pedido de urgência, uma vez que proliferam
métodos pelos quais a Internet tem se tornado foco
de propagação, inclusive, de atividades terroristas.

O PSDB encaminha "sim".
O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem

revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, encaminha "sim", pelo requerimento, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento sobre a mesa.
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Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para a apreciação do Projeto
de Lei n2 2.985/2000, do Poder Executivo, que dispõe
sobre a prorrogação do período de transição previsto
na Lei n2 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Sala das Sessões, de maio de 2000. -Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL - Saulo Pedrosa, Vi
ce-Líder do Bloco ParlamentaR PSDBIPTB - Odel
mo Leão, Líder do PPB, Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Miro Teixeira,
Líderdo PDT- Arnaldo Madeira, Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, concordamos com a
votação, até por compreender a questão relativa à im
portação do combustível.

Contudo, em relação a esta matéria- e chamo a
atenção do Líder do Governo e de toda a sua base
para o que vou dizer -, há na Comissão requerimento
apresentado por diversos Parlamentares do PT para
que discutamos o PPE.

Concordamos com o pedido de urgência para a
matéria, haja vista que a partir de agosto poderemos
enfrentar problemas que também nos trarão conse
qüências danosas no que diz respeito à importação
de combustfvel.

Seria bom que o Governo viesse aqui discutir
em audiências públicas nesta Casa, de forma mais
detalhada, o PPE. Temos de preservar essa possibili
dade para inclusive conhecermos mejlor o PPE, em
vez de tratarmos apenas da sigla, sem termos oportu
nidade de adentrar os diversos aspectos que o nortei
am e o balizam.

Vamos votar a favor do pedido de urgência para
a matéria em discussão.

Portanto, o PT vota a favor do requerimento de
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota a favor.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mich ·1 Temer) - Tem V.
Exê a palavra.

OSR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orad.or.) - Sr. Presidente, em relação
à intervenção do Deputado Walter Pinheiro, quería
mos agradecer aos Líderes a compreensão e o en
tendimento sobre a importância desta matéria.

Antes da votação do mérito, podemos fazer uma
reunião específica sobre a questão levantada pelo
Deputado Walter Pinheiro com o pessoal da
Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 2.844/2000, do Poder Exeéutivo, que "altera
o art. 8º da Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
com a redação dada pelo art. 32 da Lei nº 8.001 , de 13
de março de 1990, e o § 2º da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, e dá outras providênciasn

•

Sala das sessões, de maio de 2000. -Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL - Aécio Neves, Líder do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 2.859/2000, do Poder Executivo, que "institui
o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnoló
gico do Setor Espacial, e dá outras providências".

Sala das sessões, de maio de 2000. - Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL - Aécio Neves, Líder do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

APROVADO.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 2.793/2000, do Poder Executivo, que "dis
põe sobre a realização de investimentos em pesquisa
e desenvolvimento em eficiência energética, por par
te das empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas no setor de energia elétrica, e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 12 de abril de 2000. - Arnal
do Madeira, Líder do Governo -Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Aécio Neves,Líder do Bloco Parla
mentar PSDB/PTB - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN e
Odelmo Leão, Líder do PPB.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
tação o requerimento. Quem estiver de acordo per- mesa o seguinte requerimento:
maneça como se acha. (Pausa.) Senhor Presidente,

APROVADO. Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a mento Interno, urgência para apreciação do Projeto

mesa o seguinte requerimento: de Lei Complementar nº 72199, do Deputado Adolfo

Senhor Presidente, Marin~~, que "estabel~ce. normas de coope.~ç~o en-
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi- tre Unl~O, Estado~, Dlst~ltO, Federal e Mun,lclplOS na

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto ~restaçao de serviços publlcos, ~e, abastecimento de
de Lei nº 2.794/2000, do Poder Executivo, que "altera ~g~a potável? de e~g~tos sanitanos, nos ter~o~ ~o
a destinação de receitas próprias decorrentes de con- mClso I~, paragrafo UnlCO, do art. 23 da Constltulçao
tratos firmados pelo Departamento Nacional de Federa . _ .
Estradas de ~odagem, visando ao financiamento de ~ala ~as Sessoes, de maio ~e 2?00. ::-A~naldo
programas e projetos de pesquisa científica e desen- Madeira, Llder do Governo - Inocenclo Oliveira, Lí-
volvimento tecnológico no setor produtivo na área de der do PFL - Aécio Neves,Líder do Bloco Parlamen-
transportes terrestre~, e dá outras providências". tar PSDB/PTB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder

Sala das Sessões, 12 de abril de 2000. - Arnal- do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN e Odelmo
do Madeira, Líder do Governo -Inocêncio Oliveira, Leão, Líder do PPB.
Líder do PFL - Aécio Neves,Líder do Bloco Parla- O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden-
mentar PSDB/PTB - Mendes Ribeiro Filho, Vi- te, peço a palavra pela ordem.
ce-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Odelmo Leão, Líder do PPB. Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
ção o requerimenta revisão do orador. ) - Sr. Presidente, tenho a impres-

Quem estiver de acordo permaneça como se são de que foi constitufda Comissão Especial para
acha. (Pausa.) discutir este e outros projetos.

APROVADO. Então, seria melhor coordenar isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a _ O S~.,PRESIDE~TE .(Michel Temer) -,Tem ra-
mesa o seguinte requerimento: zao V. Ex- E claro. Esta retirado. Houve eqUIvoco da

Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa requerimento de urgência para o Projeto de
Lei nº 5.993, de 1990, que corresponde ao Item 5 da
pauta de hoje, de seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, a Vossa Excelência, noc termos

do art. 155, do Regimento Interno, urgência para o PL
nº 5.993/90.

Sala das Sessões, de de 2000. - Jutahy Júnior,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Aloí
zio Mercadante, Líder do PT - Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do POT - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST - Arnaldo Madei
ra, Líder do Governo - OdeImo Leão, Líder do PPB
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Sérgio Miranda,
Vice-Líder do Bloto Parlamentar PSB/PCdoB.,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUT),J)OS Maio de 200027460 Quinta-feira 25

APROVADO.
OSR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex' a palávra.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a
V. Ex' e a todos os pares que à noite se inicia a 51!
Conferência Nacional de Direitos Humanos, que é o
encontro da nossa Casa para discutir os direitos hu
manos em todo o Brasil.

Muito obrigado a V. Ex!!.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço às

srts e aos Srs. Deputados que na próxima semana,
na terça e na quarta-feira, especialmente na quar
ta-feira à tarde e à noite, venham dispostos a perma
necer aqui por um bom período. Na terça-feira vamos
iniciar a discussão da emenda constitucional que re
gulamenta as medidas provisórias e na quarta-feira à
tarde a votaremos. Em seguida, em sessão extraordi
nária, votaremos a reforma do Poder Judiciário.

Mais unia vez solicito a V. EXªs que estejam pre
sentes e dispostos a um novo serão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento sobre a mesa:

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, regime de
urgência na apreciação do Projeto de Lei nl! 1.910, de
1999, da Deputada Miriam Reid, que "altera a Lei nº
9.394, de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional".

Sala das Sessões, em 21 de arço de 2000. - Depu
ado Miro Teixeira, L~der do PDT.

Justificação

A Educação constitui um dos atributos mais im
portantes da cidadania. Porém, os números estatísti
cos não param de crescer apontando para uma cres
cente evasão, repetência e reprovação das crianças
brasileiras.,

Como conseqüência, constatamos, também, o
crescimento do número de menores de rua, que, sem
acesso à educação e sem qualquer perspectiva de
ambição profissional, acaba contribuindo para o au
mento acelerado da violência no País.

Diante desse alarmante quadro, onde a evasão
escolar, a repetência e a reprovação registram eleva
dos rndices que apontam o Brasil como um dos par
ses que oferecem ao seu povo um nível de educação
abaixo do mínimo satisfatório, ainda que país emer-

gente, pouqüíssimo tem sido feito para atacar a cau
sa desse verdadeiro ato de mutilação intelectual.

A reprodução em todos os diplomas constitucio
nais e infraaonstitucionais do deverdo Estado em pro
ver a educação a todos, inclusive àqueles que não ti
veram aceSsos m idade própria, em igualdade de
condições tanto para o acesso quanto a permanência
na escola, bem como da obrigação dos pais e respon
sáveis em zelar peJa freqüência à escola, é prova ca
bal de que o .Iegislador quer ver atendido esse princí
pio constitucional e formador da cidadania.

Assim, não há porque deixar de incluir, dentre
os encargos dos estabelecimentos de ensino, a obri
gatoriedade de notificação - ao final de cada bimes
tre, da relação nominal dos alunos que apresentarem
25% de falta não justificada - ao Conselho Tutelar e
ao juiz da respectiva comarca onde estiver localizada
a instituição de ensino.

Por que incluir na LDB? - Porque entendemos
tratar-se de legislação infraconstitucional de maior
importância, visto que estabelece as diretrizes e as
bases da educação brasileira e, ao fixar no próprio
instrumento (inciso VI do art. 24) a exigência de fre
qüência mínima de setenta e cinco por cento do total
de horas letiva para aprovação e o controle dessa fre
qüência por parte da escola, deixou de instruir os diri
gentes das instituições de ensino quanto aos procedi
mentos para os casos de transgressões da norma
instituída.

Diante do todo exposto acima, esperamos po
der contar com aaquiescência dos nobres pares para
darem urgência a presente propositura.

Sala da SessPes, em 21 de março de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT- Alolzio Mer
cadante, Líder do PT - Fernando Gabeira, PV 
João Herrmann Neto, Líder do PPS - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PDT/PTN 
Aécio Neves, Líderdo Bloco Parlamentar PSDB/PTB
-Inocêncio Oliveira, Líder do PFL- Alexandre Car
doso, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Sér
gio Miranda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Roberto Jefferson, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar P50B/PTB - Odelmo Leio, Líder do
PP - Roberto Argenta, PHS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqui
também há acordo. Não há objeção dos Srs. Líderes?

Em votação o requerimento de urgência. Quem
estiverde acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri

mento de urgência:
Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 155 do Regimento
Interno da Casa, requeremos a Vossa Excelência ur-



Sr. Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Lei Complementar nº 9-At99, do Poder
Executivo, que dispõe sobre as normas gerais para
instituição de regime de previdência complementar
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pe
los Municrpios.
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gência "urgentíssima" para apreciação do Projeto de O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
Lei nº 2.974/00, que versa sobre matéria de relevante peço a palavra pela ordem.
e inadiável interesse nacional, qual seja, a reabertura O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
no prazo de opção ao Programa de. Recuperação V.Exa. a palavra.
Fiscal- REFIS por mais de 90 (noventa) dias. O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB-SP.

Sala das Sessões, de de 2000. - Bispo Ro- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
drigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - do Go~erno adota o mesmo enten~imento. 9 projeto
Inocêncio Oliveira Líder do PFL - Odelmo Leão Lí- federahza algumas estradas. Vou dizer que ha acordo.
der do PPB - Rob~rto Argenta Alexandre Cardo- Votamos a urgência, mas sem compromisso com o
so, Líder do Bloco Parlamentar p'SB/pedoB - Walter mérito.
Pinheiro, Vice-Líder do PT - Jutahy Junior, Vi- _ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - \f.Exas.
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Pinheiro estao de acordo?
Landim, Vice-Uder do Bloco Parlamentar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
PMDB/PST/PTN - Gerson Gabrielli, PFL. ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fui in- Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
formado de que também há acordo sobre essa maté- permaneçam como se encontram. (Pausa.)
ria. APROVADO.

Os Srs. Uderes estão de acordo? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Outro re-
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, querimento de urgência sobre a mesa:

peço a palavra pela ordem. Senhor Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

V.Exa. a palavra. requeremos regime de urgência na apreciação do
O SR. ARNALDO MADEIRA (Blóco/PSOB-SP. Projeto de Lei n!! 1.918, de 1999, do Senado Federal

Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente, apenas para (PLS n!! 349/99), que altera a lei n!! 5.917, de 10 de
dizer que estamos de acordo, sem compromisso com setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de
o mérito, que vamos avaliar posteriormente. Viação, de modo a incluir na relação descritiva dos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Uder portos marrtimos, fluviais e lacustres, o Porto de San-
do Governo encaminhou o voto "sim", sem compro- ~a Maria do Boiaçu, do Estado de Roraima.
misso com o mérito. Sala das Sessões, 4 de abril de 2000. - Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- do Francisco Rodrigues, Inocêncio Oliveira, Uder
ção o requerimento. do PFl- Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parla-

Quem estiver de acordo permaneça como se mentar PMDB/PST/PTN - Odelmo Leão, Uder do
acha (Pausa.) PPB - João Herrmann Neto, Líder do PPS - Jutahy

APROVADO. Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDBIPTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
mento sobre a mesa:

votar.
Há acordo, sem compromisso com o mérito.
Vamos votar?
Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento que, segundo o ajustado, é o últi
mo da pauta. A votação será nominal. Não há acordo.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

1'e.queremos regime de urgência na apreciação do
Projew-daLei nº 1.541-A, de 1999, do Senado Fede
ral (PLS n2 193/99) que altera a Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova: o Plano Nacional de
Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia
que especifica, sob a designação BR-432.

Sala das Sessões, 4 de abril de 2000. - Deputa
do Francisco Rodrigues, Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN - Odelmo Leão, Líder do
PPB - João Herrmann Neto, Líder do PPS - Jutahy
Júnior, Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
saber se há acordo nessa matéria. Há acordo nessa
matéria? -.



Estando em tramitação duas matérias
em regime de urgência, em razão de reque
rimento aprovado pelo Plenário, não se vo
tará outro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te. peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. o § 29 do art. 154 do Regimento Interno diz cla
ramente:

Esta Casa votou muito mais do que dois requeri
mentos de urgência. Eu acho que deveríamos tomar
cautela. Aceleridade dos trabalhos é importante. mas
temos. além das urgências aprovadas hoje, várias ou
tras já aprovadas e não pautadas.

Eu não quis me insurgir contra a decisão anteri
or de V.Exa. porque houve um acordo geral. Por isso
fiquei quieto. Mas com essa última matéria que V.Exa.
anuncia, que diz que terá de colocar em votação, por
que não há acordo, eu acho bom esta Casa cumprir o
Regimento. Há muito mais do que duas matérias em
regime de urgência aprovadas, mas que não vieram à
pauta.

Essa a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu vou

retirar essa urgência. Vamos conversar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Líderes querem votar.
Como votam os Srs . Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que está
havendo um pequeno desentendimento. A matéria é
importante. Seria votada a sua urgência hoje, porque
já estaria pautada para ser votada. A matéria está so
bre a mesa. Então, essa seria a única que não poderia
ser retirada. Chegou-se a um amplo entendimento so
bre as outras. sem compromisso com o mérito. Então.
em relação a essa, temos compromisso com o mérito.
Vamos votar a urgência para votar o mérito da maté
ria. É um projeto fundamental, por isso não se justifica
a retirada.

Quanto ao outro, V.Exa. cumpriu rigorosamente o
Regimento. Quando não há nenhum Parlamentar que
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Sala das Sessões, 4 de abril de 2000. - Deputa- proteste contra a urgência, o voto é unânime. Então,
do Arnaldo Madeira, Líder do Governo, Romel Aní- não tem por que não votar. E essa, sim, no mérito.
zlo, Vice-Líder do PFL - Inocêncio Oliveira, Líder do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho a
PFL - Sílvio Torres, Vice-Líder do Bloco parlamentar contradita do Líder Inocêncio Oliveira.
PSDB/PTB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do De fato, Deputado Arnaldo Faria de Sá, este
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN. projeto não está em regime de urgência, mas de ur

gência urgentíssima, e o artigo seguinte, o subse
qüente, o 155, excepciona exatamente os casos de
urgência urgentíssima.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

Vamos ouvir os Srs. Líderes.
O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

(PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na relação dos requerimentos de urgência subscritos
pelos Srs. Líderes há um solicitando essa medida pre
vista no Regimento para o projeto que aumenta o nú
mero de Procuradores da República. Em Santa Cata
rina há inúmeros Juízes Federais, mas não tem Pro
curador da Justiça. Tem o Juiz Federal e não tem o
Procurador.

a requerimento de urgência subscrito pelos Lí
deres constou da relação que V. Ex!! mandou publicar
no avulso de segunda-feira. Tomei a iniciativa de co
lher a assinatura dos Srs. Líderes. Se não houver ob
jeção por parte de V. EXª, eu solicitaria que este re
querimento de urgência fosse também assinado. Gra
to a V. EXª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Antônio Carlos Konder Reis, compreendo a preo
cupação de V. EXª, mais do que legítima, conheço até
o tema, mas o fato é que estava na pré-pauta, e não
na pauta definitiva.

Sugiro aos Srs. Líderes que conversem um pouco
sobre isso, porque ainda não houve acordo sobre essa
matéria. Eo temor desta Presidência é colocar em vota
ção sem um acordo, pelo menos da maioria dos líde
res, e não conseguir aprovação. Vou propor a V. Ex!! que
converse um pouco com os Srs. Líderes para obter pelo
menos a concordância da maioria deles.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr.
Presidente. agradeço a V. Ex!! a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar então o requerimento.

Vou ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o PV?
Como vota o Partido Humanista?
Como vota o PPS?
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PPS vota "sim".
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O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem O Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN reco-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma- menda o voto "sim".
nista vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PFL?
vota o Bloco Parlamentar PUPSL, Deputado Bispo O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
Rodrigues? revisão do orador.) - Sr. Presidente, de todas as ur-

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem g~ncias vot~das ne~t~ tarde, creio que a do projeto de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria é ampla e lei talvez seja a mais Importante.
complexa, e nós achamos que deve haver mais discus- Os servidores públicos dos Municípios do nosso
são. Por isso, encaminhamos o voto "não", contra o re- País, bem como 05 da maioria dos nossos Estados,
querimento de urgência. Muito obrigado. estão sem previdência alguma por falta de legislação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como que permita fazê-lo. Esta,lei de prevjd~nc~a co~pl~-
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? mentar que se vota tornara possível a crlaçao de Instl-

O SR DJALMA r'll'AES (BI IPS'B _ PE S tuto de previdência comp!ementar nos Municípios e
• _. r;. oco . em nos Estados do nosso Pais.

revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, por entenderque. .
este projeto retira a autonomia completa dos funcio- Esta lei complement~ ~s duas vo~adas ant~rI~r-
nários de autarquias, inclusive para rever o pagamen- ~ente. Trata-se de duas leiS. da que CrlO,U a p~evlden-
to desses fundos, convém estudar-se a matéria em cla complementar e de ou~r~ que tambem !Ol votada
discussão mais aprofundada. po~_esta Casa, que permitia que os servldore.s da

Umao pudessem complementar sua renda mediante
P?rtanto, o PSB/PC~oB entende que deve votar aposentadoria a ser feita por um órgão privado ou até

contrariamente ao requerimento. mesmo público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Por isso, Sr. Presidente, não entendo por que
vota o PDT? esta matéria foi tão discutida. O substitutivo original

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re- do Deputado Robson Tuma foi devidamente debatido
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o na Comissão Especial. Em seguida, o Deputado José
voto "não". É importante que tramitem primeiro no Se- Carlos Aleluia também apresentou um substitutivo.
nado da República esses crimes contra a Previdência, Marcou-se uma reunião entre os dois para que pos-
para deP9is tratarmos de alongar a previdência comple- sam chegar a um entendimento, como chegamos
mentar. E bom primeiro tipificar e criminalizar, para que hoje a respeito de matéria em torno da qual parecia
possamos votar depois o mérito da questão. difícil pensar que pudesse haver entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Para haver entendimento - volto a dizer -, a ma-
vota o PPB? téria não pode ser do interesse desta Casa ou da Pre-

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revisão vidência Social, mas sim do interesse do País como
do orador.) - Vota "sim" à urgência Sr. Presidente. um todo.

O SR. PRESIDENTE (Mich~' Temer) _ Como A P~rtanto, ~ P~rtido da Frente Liberal vota "sim" à
vota o PT? urgencla urgentlsslma. .

O SR DR ROSINHA (PT
_ PR S . - d C! SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - O PFL

• • . em revlsao o vota "sim"
orador.) - Sr. Presidente, como membro da Comis-' ?
são, afirmo que o debate foi bastante limitado; é ne- Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB.
cessário, portanto, aprofundá-lo mais - falo isso como O ~~. ROBERTO JEFFER~ON (BlocoIPTB - RJ.
2º Vice-Presidente desta Comissão. Algumas suges- Sem revlsao do 0r:.ad~r.) - Sr. ~resldente, Sf-s e Srs. De-
tões feitas não foram acatadas e, agora, as emendas putados, esta urgencla nos delXa"a.to~os perplexos. Va-
que se encontram sobre a mesa devem ser mais bem mos votar a favor, vamos votar sIm. Entretanto, nós,
analisadas que somos social-liberais e, portanto, favoráveis à priva-

. , . " _ " tização, estamos assistindo à estatização da Previdên-
Por desejarmos prazo ma,lor, votamos nao. cia Complementar em Estados e Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Desde a década de 50 não é assim em nenhum

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN? lugar do mundo, e nós estamos aprovando a urgência
O SR. JORGE AlBERTO (BlocolPMDB - SE. da estatização da Previdência Complementar. A Opo-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par- sição, que é de Esquerda, vota contrariamente à esta-
lamentar PMDB/PST/PTN entende que este projeto tização, e nós votamos a favor. Isso é algo que temos
foi altamente debatido na Comissão Especial e apro- que discutir na votação do projeto.
vado com substitutivo. O Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota "sim" em

Nesse sentido, poderemos votar a favor da ur- homenagem ao Líder Arnaldo Madeira, mas há uma
gência. brutal incoerência.
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Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente. homem equilibrado em matérias de leis, e os Srs. U-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco deres, para encontrarmos uma fórmula que atenda

Parlamentar PSDB/PTB vota "sim". aos interesse do Governo e não quebre a harmonia
O que recomenda o Governo? no que diz respeito às atribuições do Congresso Naci-
O SR. ARNALDO MADE,IRA (Bloco/PSDB _ SP. ~nal, não permitindo ce~os tipos ?e ~edid~sprovisó-

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, essa maté- nas por parte do ExecutlYo. Isso e mUlto ~ehcado. ~a-
ria, na verdade, está aqui na Câmara há muito tempo. rece-me ~ue, no .relatóno há uma r:n~d~da genénca
Não quero agora entrar no mérito da discussão nem com referencla ao art. 246 da Constltulçao.
falar a respeito dessa questão de estatização o~ não. . Ess: é o,apelo que faço. V. Ex!! prestaria um bo~
O que posso dizer é que a Oposição, ao votar contra, serviço nao so ao Governo, como também !i0 próprio
está assumindo postura em relação à previdência. O Congresso, de quem V. Ex!! é um dos Presidentes.
Governo, ao encaminhar o voto favorável, está enca- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Designo
minhando no sentido de que pretende modernizar o uma reunião dos Uderes para terça-feira, às 15h,
sistema de previdência pública. para discutirmos esse tema; e uma reunião dos Srs.

Portanto, o Governo encaminha o voto "sim" con- Uderes na quarta-feira, às 11 h, para discutirmos a re-
forme aquele acordo que fizemos com todos os Uderes forma do Poder Judiciário.
inclusive da Oposição, de que a màtéria somente viri~ O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
para apreciação no plenário após o dia 5 do mês de ju- te, peço a palavra pela ordem.
nho, não antes disso. A urgência tem essa condicionan- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
te, e o encaminhamento do Governo é a favor. Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Gover- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB -
no recomenda o voto "sim". RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos, dente, se V. Ex!! me permitir, vou ler documento que
portanto, tomar os lugares, a fim de ter inrcio a vota- considero extremamente grave - para o qual chamo a
ção pelo sistema eletrônico. atenção de V. Ex!! não SÓ na qualidade de Presidente

Está iniciada a votação. desta Casa, mas de eminente jurista -, referente ao
O SR. MORONI TORGAN _ Sr Presidente, Estado do Amapá. Gostaria de que todos os Srs. De-

peço a palavra pela ordem . putados prestassem atenção a essa declaração, re-
O SR PRESIDENTE (M' h I 1i ) _ 1i V. gistrada ~.m ca~óri~ e assinada pelo Presidente da

• IC e emer em. Assemblela Legislativa do Amapá
Ex!! a palavra. . _ .

O SR. MORONI TORGAN (PFL I"'E P I rei DIZ a declaraçao:
~ . e a o em. "P I t . 'bl o d

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape- e_o presen e Instrumento o pu ICO e
nas informar a V. Ex!! e ao Plenário que a ida da CPI ao Declaraçao, no pleno gozo de minhas facul-
Paraguai já deu resultados. Foi preso hoje em Capitán dades mentais, na condição de Presidente da
Bado um dos principais traficantes que agiam no Bra- Assembléia Legislativa do Estado do Amapá,
sU, o Marcelo Niterói, sócio de Fernando Beira-Mar. É venho tomar público que, na condução do
mais um sucesso de iniciativa deste Legislativo. meu processo de afastamento da Presidência

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero desta Casa de Leis, adotei expedientes não
reiterar aos Srs. Parlamentares o aviso de que, espe- convencionais que consistiram.....
cialmente na quarta-fei,ra, ~o perrodo da tarde, votare- Sr. Presidente, esse é um fato que marcaaatuação
mos, a emen~a, ~onstltucl~nal que tegulamenta as do Ministério Público do Brasil e do Poder Judiciário.
medidas provlsorras. A nOite, votaremos o segundo ..
turno da reforma do Poder Judiciário. Portanto, repito: ... em adulterar documentos_contra a
à noite, prolongaremos a sessão a fim de votarmos pessoa do De~utado Estadual Joao Jorge
por inteiro a reforma do Poder Judiciário e a regula- Gou~art Salomao de.~~ntana c~mo forma
mentação das medidas provisórias. de Vinculá-lo a falsos IhcltOS relatiVOS ao uso

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço dos recursos desta Casa.
a palavra pela ordem. A presente declaração tem por objetivos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. esclarecer, invalidar ou substituir toda e qual-
Ex!! a palavra. quer documentação que venha a ser apre-

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or- sentada _nos te~os de, ~ue trata a presente
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, talvez declaraçao, IT1éiIS especIficamente, no concer-
V. Ex!! não esteja informado de que no projeto das me- ne a desmentir toda e qualquer denúncia fal-
didas provisórias ainda há pontos conflitantes. Por- samente proferida contra a pessoa do Depu-
tanto, solicito reunião com V. Ex!!, que é um jurista, um tado Estadual João Jorge Goulart Salomão de
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Santana, envolvido no afastamento de minha doso e hipotecar irrestrita solidariedade da bancada
pessoa da Presidência desta Casa. do PT ao Governador do Amapá, tendo em vista os

A presente declaração é verdade e ataques que a ele têm sido dirigidos. Sua administra-
dela dou fé pública, estando apta a produzir ção tem trazido ao Estado vento novo e promissor de
seus efeitos I~gais junto a terceiros e aos mudanças, mas se defronta com esquemas de crime
Poderes Constituídos." I _.

S P
'd t d I - . lá . d \o organizado e corrupçao, que envolvem vários Pode-

r. resl en e, a ec araçao as assina a pe _ ..
Presidente do Poder Legislativo do Estado do Amapá. res do Estado e estao desestablilzando o Governo.
Acho que o Ministério Público Federal, o Ministério Públi· Sr. Presidente, esta Casa tem responsabilidade
co Estadual e o PoderJudiciário, em virtude dessa decla· nesse processo, porque de fato ele começa na medi-
ração, têm de se manifestar. Nós não podemos aceitar, da em que a CPI da Narcotráfico identifica, no alto es-
diante de uma declaração dessa gravidade, em que o c~lão do Judiciário, da Assembléia Legislativa e do
Presidente de um Poder confirma que adulterou docu- Tribunal de Contas daquele Estado, envolvimento
mentos, assinà e faz questão de registrar em cartório, co!" o crime organizado. !~so gerou uma reação que
que efetivamente não se tome uma medida. hOJe faz do Governador Vitima de um processo sobre

Sr. Presidente, conversei longamente a respeito, o qual nós iniciamos a investigação. Eles esperaram
inclusive com V. Exll Nós nunca Unhamos visto docu- ~cabar a CPI para desencadear esse processo. Por
mento de tal importância. Acho que o Ministério Públi- ISSO, faço ~pelo ay. Ex!' para ~ue col?que o te~a na
co Federal tem de tomar as medidas legais e enviar pauta de dlscussao do C~léglo de L~deres~ a fim de
para o Amapá uma comissão de procuradores que que, com franqueza, os diversos partidos dialogue!",
possa tirar quaisquer dúvidas sobre esse documento buscando enc~ntrar uma resposta, um pronu~cla-
que desmonta, desqualifica e envergonha o Poder Le. mento, uma atitude ~ue preserv~ ~ democraCia e
gislativo brasileiro. Solicito não somente que o docu- seus valores, ~arantlndo-se o dlrelt,? de defesa a
mento faça parte do Diário da Congresso Nacional, quem dele precisa. Trata-se do envol~lmento de pes-
mas também que V. Exg o encaminhe à Corregedoria soas dos dl~erso~ Po~eres com o crime organizado,
desta Casa. Na verdade, falo em encaminhar à Corre- segundo .a Investlgaçao desencadeada pe,la CPI do
gedoria porque me sinto agredido como Parlamentar, Narcotráflco, processo 9u.e a~ora desestab.lllza o Go-
como membro do Poder Legislativo deste País, quan- verno do Estado, que, diria, e da maior seriedade.
do o Presidente de um Pod~r Legislativo declara que Proponho a V. Ex! que convoque uma reunião
adulterou documentos e assina embaixo. Infelizmen- do Colégio de Líderes em que possamos debater a
te, a agressão é feita a ~bdds nós. Por isso, gostaria matéria. Com isso, tenho certeza de que contaremos
que o Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo com solidariedade eapoio mais amplos da Casa e po-
Brindeiro, se pronunciasse sobre esse fato, que con- deremos tomar medidas mais concretas e substanci-
sidero da maior gravidade. ais para dar suporte não s6 ao PSB, mas à democra-

Muito obrigado, Sr. Presidente. da e ao espírito público, que sempre prevaleceram
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. netlta Casa.

Naturalmente, constará da ata desta sessão a manl- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na reu..
festação de V. Ex'l. . níão de Lrderes da próxima terça-feira podemos tratar

Quanto a encaminhar o documento à Carrege. do tem••
doria da Casa, não tomaria esta providência, porque O IR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
afinal trata-se de questão referente à Assembléia LI- clrrar a votação.
gislativa local. Em face, do princípio fe~erativo, o Sata.. O IR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
do tem ~ sua autonomia. ~e me permite - sabe V. Ex· peço a palavra pela ordem.
que mUito me surpreendi quando me apresentou o .
documento -, proporia a V. ExA que, como Líder de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
partido, encaminhasse essa declaração à Procurado. Ex' a palavra.
ria-Geral da República, para que o Ministério Público O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL ... PE, Pela
tome providências. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Prelldent., um

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden. dos homens mais sérios desta Casa e grande Jurista,
te, peço a palavra pela ordem. o Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, quando da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. votação das urgências, apresentou um requerimento
ExD a palavra . de urgência urgentíssima, pelo art. 155, para projeto

. de lei assinado por S. Ex·, pelo Lrder do PFL ... por
O SR. ALf?I~IO MERCADANTE (P~ - SP. Pela mim -, pelo Lfder do PPB, Deputado O~.o Leio,

ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, gos- pelo L.íder do PSOB e pelo L.(der do PMI;)S rr.ta·••
taria de reforçar as palavras do Líder Alexandte Car- do Projeto de Lei nIl 2.785, de 1997, do Mln~t'r~ PO·



"SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Gosta
Jiá de solicitar aos Srs. Deputados que se encontram
em outras dependências da Casa que compareçam
ao plenário, pois encerraremos a presente votação
daqui a 5 minutos.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Vo
Exª a palavra.
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blico da União, que cria cargos de Procurador da Re- O SR. RIC~RDO BERZOINI (PT - SP. Pela or-
pública na"carreira do Ministério Público Federal demo Sem revisã!J do orador.) - Sr. Presidente, gostaria

Sr. Presidente, existem diversos juízos que não de registrar a vitória da Chapa 5 na eleição da Previ.
têm Procurador, o que deixa uma falha enorme. Por- A representação dos Trabalhadores, apoiada
tanto, queria referendar o pleito do nobre Deputado pela maioria ,da bancada do PT e do PCdoB, obteve
Antônio Carlos Konder Reis, a fim de que na próxima importante vitória sobre a chapa apQiada diretamente
sessão votássemos a urgência desse projeto, sem pelo Paláció do Planalto, para que pudesse ser mina-
compromisso com o mérito, cuja discussão seria feita da a representação dos trabalhadores do Banco do
posteriormente. Brasil no/fundo de pensão.

Hoje, por acordo, queria que o requerimento Po"rtanto, nós, que lutamos tanto para conquis-
constasse da pauta também. Seria uma homenagem tar a paridade na representação dos trabalhadores na
que estaríamos prestando a um dos homens mais sé- Caixa 'de Previdência do Banco do Brasil - PREVI,
rios desta Casa, que só faz ajudar, não cria problema anu!)ciamos com prazer que a Chapa 5 obteve 32 mil
algum, faz as coisas de maneira correta, direita. Sem votos, contra 21 mil votos da chapa patrocinada pelo
compromisso com o mérito, votaríamos a urgência e Palácio do Planalto.
deixaríamos para discutir a matéria em outra oportu- Parabenizo os trabalhadores do Banco do Bra-
nidade. sil, que escolheram a Chapa 5, apoiada pelo PT e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero pelo PCdoB e que representa de fato os interesses da
secundar as palavras de V. Exª em relação ao nobre categoria.
Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Líder Inocên- O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço
cio Oliveira, vamos votar essa matéria hoje mesmo. a palavra pela ordem.
Vamos votar a urgência. Se não há objeção dos Srs. , . F _
Líderes, podemos votar ainda hoje essa urgência O SR. PRESIDENTE (Heracllto ortes) Tem V.
constitucional. Ex!! a palavra.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a O SR. GUSTA~O FRU~T (B~oco/PMDB - PRo
palavra pela ordem, como Relator da matéria de que ~ela ordem. Pronuncia o segUinte discurso.) -:- Sr. Pre-
está sendo votada a urgência. sldente, srªs e Srs. Deputados.. cerca de 5 mil profes-

o sores da rede estadual de ensino do Estado do Para-
Il O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ná deixaram de dar aulas e saíram em passeata pelas

Ex- a palavra. ruas centrais de Curitiba, no primeiro dia de paralisa-
o ~F!.' ROBSON TUMA (PFL --: SP. Pela .orde~. ção da categoria. Segundo a APP-Sindicato, aderi-

Sem re~lsao do orador.) -.~r. Pr~sldente, ha mUlt~ ram ao movimento 80% dos professores. Conforme o
tempo flze!'T10s esse relat~rro: Ha me~es ele est~ núcleo sindical de Curitiba e Região Metropolitana da
pronto e f~1 votado ~a Comlssao EspecIal que anall- APP-Sindicato, decidiu-se pela greve "depois de mui-
sou o Projeto de Lei Complementar n!! 9-A, de 1999. tas tentativas de negociação, sem resultado... Não

Portanto, faço apelo aos Srs. Parlamentares gostamos de fazer greve, mas o Governo, com seu
para que votem a favor da sua tramitação em regime descaso, nos levou a isso", Destacam os manifestan-
de urgência, a fim de que possamos, em plenário, de- tes que há cinco anos estão sem reajuste salarial; não
finitivamente discutir e votar o mérito desse projeto, têm hora-a;tiyidade (tempo reservado para preparar
que, repito, relat~i e já foi votado na Comissão Especi- aulas, cOrrigir provas e outros .trabalho~); o Governo
aI. Foi o único mójeto de lei complementar da Refor- se negou a atende~ garantIas legaiS ~omo va-

o ~ o . _ . le-transporte, promoçoes e plano de carreIra; foram
ma da Prevlsiencla que amda nao saiu desta Casa. negados recursos para as escolas; houve quebra do

O Sr. Michel Temer, Presidente, dei- Instituto de Previdência do Estado, deixando os pro-
xá a cadeira da presidência, que é ocupa- fissionais sem assistência; acabaram os cursos pro-
dá pelo Sr. Heraclito Fortes, 1SI Vi- fissioon~lizantes; forçaram a apr?~ação ~e alunos sem

,ée-Presidente. ~ondlçoe~ d.e ~van~ar para a sene segu~nte; foram re
tiradas diSCiplinas Importantes do cUTTlculo escolar,
condenando os alunos à miséria cultural e científica;
houve ameaça de acabar com as eleições diretas
para diretores de escolas. Portanto, é fundamental
um processo imediato de diálogo, evitando uma pos
tura de desconsideração e exclusão dessa importan
te categoria.

Por fim, uma ironia da história. Em 1988, o grupo
político que hoje governa o Estado do Paraná, e na épo
ca estava na oposição, criticou o então Governo por não
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atender à reivindicação dos professores. E mais: exigiu Anuncio o resultado:
a abertura dos portões da Assembléia Legislativa, como VOTARAM:
forma emblemática de defesa da abertura de diálogo e SIM:
garantia de acesso dos professores ao espaço público. NÃO:
E a ironia, triste ironia, ocorre doze anos depois, quando ABSTENÇÃO:
o Governo não estabelece mecanismos que evitem ou TOTAL:
terminem a greve e ainda altera a estrutura urbanística
do centro cfYlco, para evitar concentração e a possibili
dade de manifestação diante do Palácio Iguaçu, sede
do Goveryio Estadual.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a votação.

Propoel;lo: PLP N° 8-Af99 • REQUERIMENTO DE
URGl!NCIA

inicio Votaçlo : 241D512000 18:28
Fim Vota;Io : 2410512000 18:43 P,..ldlmn a VoIIIçIo:1IIc:he1 Tini•• 17:01

Resultado d.Votado
Sim 287
Nlo ti
AbR&nolo 1

Tobll da Votaolo 317

Art.11 1

Total Quorum 388

Orfenta;lo
PSOB/PIS • Sim
PR.·SIm
P""'S1lPTN. Sim
PT·NIo
PPB·81m
PDf·NIo
P8IWCDOB-Nlo
PUPSL·NIo
PPS-SIm
PHS·8Im
GOV.·SIm

ObstruOlo O

PaJtldo Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Almir Sé PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Rob6rlo AraOJa PL PLJPSL Sim
SaJomAoCruz ppe Sim

ToIIIJ RonIma : 5

AMAPÁ
Antonio FelJAo PST PMOBlPSTIPTN Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSOBIPTB Sim
Evandro Milhomen pse PSBIPCOOB Nlo
FAtima Pel88lI PSOB PSOBIPlB Sim
Jurandil Juarez PMOS PMOBIPSTIPTN SIm
SérgIo Barcellos PFL Sim

Total AmqI6 : 7
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Partido Bloco Voto

pARA
AnivaIdo Vale PSDB PSOBIPTB Sim
Elclone Barbalho PMDB PMDBIPSTJPTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Glovanni Queiroz por Nilo
Jorge Costa PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
José Prlame PM09 PMD9IPSTIPTN SIm
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nlclas Ribeiro PSOS PSOBIPTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDBIPTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
RenlldoLeal PTB PSDBlPTB Sim
Valdir Ganzer PT Nilo
Vlc Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBJPTB Sim

Total Pari: 15

AMAZONAS
Arthur VirgOio PSOB PSDBJPTB Sim
Ataa Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Franc\sco Garc\a PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
PaudemeyAvellno PFL Sim
SlIasCêmara PTB PSDBlPTB Sim
Vanessa Grazzlotin PCcloB PSB/PCOO8 Nlo

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúclo Moura PMOB PMDBlPSTIPTN Sim
Eurrpedes Miranda POT Não
Expedito Janlor PFL Sim
Sérgio Carvalho PSOB PSDBJPTB Sim

Total Rondonla : 5

ACRE
IIdefança COrdeiro PFL Sim
JoAoTota PPB Sim
José AJeksandro PSL PUPSL Nlo
Mérclo Bittar PPS Sim
Marços Afonso PT Nilo
Nilson Mourêo PT Nlo
ZlIaBezerra PFL SIm

Total Acre: 7

TOCANTINS
Ant~nlo Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
KétiaAbreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Paulo MourAo PSOB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Ralnel Barbosa PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Udson Bandeira PMDB PMOBIPST/PTN Sim

Total Tocantins: 7

MARANHAO
Albérico FUho PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Antonio Joaquim AraOJo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
costa Ferreira PFL Sim
Joio Castelo PSDB PSDBIPTB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
NIceLoblo PFL Sim
Pedro Fernandes PFl Sim
Pedro Novais PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Remi Trinta PST PMOB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSOB PSDBlPTB Sim

Total MaranhllJ: 11
cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDBIPTB Sim
Anlbal Gomes PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Antonio cambraia PSOB PSDBlPTB Sim
Amon Bezerra PSOB PSOBJPTB Sim
Euntc\o O\\velrs PMDB PMDB/PSTIPTN SIm
Inéclo Arruda PedoB PSBlPCDOB Nao
José Pimentel PT NAo
léo A1cênt8ra PSDB PSDBIPTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDBIPSTIPTN ISlm
Moron! Torgan PFL '18lm
Nelson Otoch PSOB PSDBIPTB ~Im
RaImundo Gomes de Matos PSOB PSDB/PTB ~Im
Roberto Pessoa PFL ~Im
Rommel Feij6 PSOB PSOBIPTB ~Im
Sérgio Novais PSB PSBlPCOOB ao
Ubiratan Aguiar PSOB PSOBIPTB !Sim
Vicente Arruda PSOB PSDBIPTB !Sim

Total Ceará: 17

PIAU[
All\aL\ra PSOB PSOBIPTB Slm

/

B.Sé PSOB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gesslvaldo Isaias PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Hel'écllto Fortes PFL Sim
Joio Henrique PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Mussa Demes PFl Sim
PaesLendim PFL Sim
Thernfstocles Sampaio PMDB PMOBIPSTIPTN Sim

Total Piaul: 9

RIO GRANDE DO NORTE
'Betlnho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB SIm
Lalre Rosado PMDB' PMOBIPSTIPTN SIm



27470 Quinta-feira 2S DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Palildo Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Mala PFL Sim
MúcloSá PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6
PARA(SA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Ablllo PMOB PMDB!PSTIPTN Sim
Avenzoar Arruda PT NAo
Carlos Dunga PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Damião Fellciano PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Inaldo LeMo PSDB PSOBIPTB Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo R1que PSDB PSDBIPTB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Parafba : 12
PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSBIPCDOB NAo
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoAo Colaço PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José M(rcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhyllno PSDB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSDS PSDB/PTB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatlel Carvalho PiillDB PMOB/PSTIPTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pernambuco: 13
ALAGOAS
Augusto Farias PPB Nao
Joio Caldas PL PUPSL SIm
Joaquim Brito PT NAo
José Thomaz Nonô PFL Sim
OI51VO Celhalro$ PMDB PMDBlPSTJPn~ Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Abgoas : G

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PESOa PSOB!PTB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José Teles PSOS PSDB/PTB Sim
Marcelo Délia PT NAo
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB NAo

Total SergIpe: 6
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
ClaudIo Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
EuJáclo Simoes PL PL/PSL Sim
Félix Mendonça PTB PSOB/PTB Sim
Geraldo SimOes PT N!o
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoS PSBIPCOOB NAo
Jaime Femandes PFL Sim
Jairo Azj PFL Sim
Jairo Cameiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSOB PSOB/PTB Sim
Joao Leao PSOB PSOBIPTB Sim
JonIval Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy JunIor PSOB PSOBJPTB SIm
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. SIm
Mário Negromonte PSOB PSOB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Nlo
Nilo Coelho PSOB PSOBIPTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhêes PFL Sim
Reglnaldo Germano PFL SIm
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB PSOBIPTB Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Nilo

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSOBIPTB Sim
Aécio Neves PSOB PSOBIPTB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSOS PSOBIPTB Sim
Cabo Jallo PL PLlPSL Não
Carlos Mosconi PSOB PSDBIPTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB PSDBIPTB Sim
Danllo de Castro PSDB PSDBIPTB Sim
Edmer Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDS PSDB/PTB Sim
Fernando Oiniz PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Gllmar Machado PT N!o
Glycon Terra Pinto PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Hélio Costa PMOS PMDBJPSTJPTN Nlo
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
Joio Magno PT Nilo
José MilitA0 PSDB PSOBIPTB Sim
Llncoln Portela PSL PLlPSL NAo
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Pertldo Bloco voto

MINAS GERAIS
Mérclo Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/PSTIPTN Nilo
Maria do Canno Lara PT NIo
Mário Assad JOnlor PFL Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Narclo Rodrigues PSDB PSDBIPTB Sim
OdelmoLelo PPB Sim
Ollmplo Pires PDT Nilo
Osmlnlo Pereira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Paulo Delgado PT NIO
Phllemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rsfael Guerra PSDB PSDBlPTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anlzio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDBJPTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
Sérgio Miranda PCCloB PSB/PCDOB Nlo
SUas Brasileiro PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Virgfllo Gulmarles PT Nlo
VIttorIo Medloll PSDB PSDBlPTB Sim
Welfrido Mares Gula PTB PSDBJPTB Sim
zatre Rezende PMDB PMDBlPSTlPTN NOo

Total MIMa Gira. : 43

ESP(RlTO SANTO
AJorzlo Santos PSDB PSDBlPTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDBJPTB Sim
José Carfos Elias PTB PSDBJPTB Sim
Mareus VIcente PSDB PSDBJPTB Sim
Max Mauro PTB PSDBlPTB Nilo
NUton Baiano ppa Sim
RIcardo Ferraço PSDB PSDBJPTB SIm

Total Elpfrlto santo : 7

RIO DE JANEIRO
AJdlr Cabral PSDa PSOBIPTB Sim
AJexandre Cardoso PSB PSBIPCOOB Nao
Alexandre Santos PSDB PSDBlPTB Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton XerêZ PPS Sim
BllPO RodrlClUII PL PUPSL Nilo
Cllrlos Santana PT Nlo
CelsoJacob PDT Nlo
Coronel Garcia PSDB PSDBlPTB Sim
DIno Femandes PSDB PSDBIPTB Sim
Or. Helena PSDa PSOBIPTB SIm
EberSllva POT Nlo
Eduardo Paes PTB PSOBIPTB Sfm
Fernando Gabelra PV Sm
Fernando Gonçalves PTB PSDBJPTB Sim
lédlo Rosa PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Jair 80180n8l'O PPB Abstençlo
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Jandlra Fegh8l1 PCdoB PSBlPCDOB NAo
Joio Sampaio POT NAo
Jorge Blttar PT Nlo
Jorge Wilson PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Lur. Eduardo POT NAo
Luiz Ribeiro PSOB PSDBIPTB Nlo
Luiz Sérgio PT NIo
Mattos Nascimento PST PMDBlPSTIPTN Sim
Milton Temer PT Nlo
MllIsm Rsld POT NIo
Mro Teixeira POT Nlo
Pastor Valdecl Palva PSL PLJPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSBIPCDOB NIo
Paulo de Almeida PPB Sim
Roberto Jefferson PTB PSDBIPTB Sim
Rodrlgo Mala PTB PSOBJPTB Sim
Ronaldo cezar Coelho PSDB" PSDB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
SlmlOse"lm PPB Sim

Total RIo cIe JanlllO : 31

sAoPAULO
Alberto Galdman PSDB PSDBJPTB Sim
Alberto Mourlo PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB NIa
AIoizlo Mercadente PT Nlo
André Benssal PSDB PSDBlPTB Sim
Ang. Guadaanln PT Nlo
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Kandlr PSDB PSDBIPTB Sim
Antonio Paloccl PT Nlo
Arlindo Chlnaglia PT NAo
AmBJdo Faria de Sé PPB Nla
Arnaldo Madeira PSDB PSDBJPTB Sim
AryKara PPB Sim
BispO Wanderval PL PUPSL Nlo
Celso GlglJo PTB PSDBIPTB Sim
Clovis VoIpl PSDB PSDBIPTB Sim
Cor8UcI Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB SIm
DeVelllCO PSL PUPSL NIo
Or. EvUalo PSB PSBlPCDOB Nlo
Or. Hélio POT NIo
Oulllo p,118n88Ch1 PTB PSOBIPTB Sim
Edlnho:Ar8aJo PPS Sim
Feman~ ZUppo POT NAo
Gilberto Kaeaab PFL Sim
Jair Meneguelll PT NIo
Joio Paulo PT Nlo
Jorge Tadeu MudBJen PMDB PMOBJPST/PTN SIm
Jo.60~ PT NIo
Jos6 Genorno PT NAo
JOs61ndJo PUOB PMDBlPSTJPTN Sim
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Pllrtldo Bloco Voto
SAOPAULO
José Machado PT Não
José Roberto Batochlo POT Não
Lamartlne Posella PMDB PMDB/PST/PTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB Sim
Luiza Erundlna PSB PSBIPCDOB NAo
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDBIPST/PTN Art. 17
Milton Montl PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Nelson Marquezelll PTB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashl PSDS PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Serzoini PT Não
Ricardo Izar PMDS PMDSIPSTIPTN Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador 21mbaldi PSDB PSDS/PTB Sim
Sampaio Dóris PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Nlo
Vadio Gomes PPB Sim
Xlco Grazlano PSDB PSDBIPTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim
Total SIo Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB PSDBIPTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDBIPSTlPn<.l Sim
Wellnton Fagundes PSDB PSDBJPTB Sim
Total Mato GIono: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB NAo
A1bertoFrraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Maria Absclla PSDB PSDBIPTB Sim
Paulo Octévlo PFL Sim
Pedro celso PT Não
Wlgberto Tartu<:e PPB - Sim

T" DlstrltD FedarW : 8

GOfÃS
Euler Morais PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
G60van Freitas PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Jova1rArantes PSDB PSDBIPTS Sim
Juqulnha PSDB PSDB/PTB Sim
LldfB Qulnan PSDB PSDBIPTB Sim
luiz Blttencourt PMDB PMDBIPSTIPTN Não
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ParUdo BI@:(;@ Voto

GoIÁs
Norberto Teixeira PMDB PMDS/PST/PTN Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não

Total Goi6B : 9

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Marlsa Serrano PSDB PSDS/PT8 Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemlr Moka PMDB PMDEl/PSTlPTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDBIPTB Sim
AJex Canzlanl PSDS PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDBIPTB Sim
Dr. Roslnha PT Não
FlávioArns PSDB PSDB/PTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Hermes Parclanello PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
IrlsSimões PTB PSDB/PTB Sim
José Carlos Martinez PTB PSDBIPTB Sim
Luciano Plzzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOS PSOB/PTB Sim
Márcio Matos PT Nilo
Nelson Meurer PPB Sim
Oliveira Filho PSDB PSDBIPTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim

Total Parani: 19

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carllto Merss PT Não
EdlnhoBez PMDB PMDS/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Não
HugoBlehl PPB Sim
JoIo Matos PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
JoAo Plzzolattl PPB Sim
Luci Choinacki PT Não
Raimundo Colombo PFl Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN ,Sim
Seraflm Venzon POi Não
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Cawlna : 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Olpp POT Não
Alceu Callares POT Nilo
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Calo Riela PT8 PS08IPTS Nlo
Enio Bacci POT NAo
Esther Grossl PT Nilo
Fernando Marranl PT Nilo
Fetter JiJnlor PPB Sim
Gennano Rigotto PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Henrique Fontana PT NAo
Jóllo Redecker PPB Sim
Luis Carlos Helnze PPB Sim
Luiz Mainardi PT NIO
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDBlPSTIPTN Sim
Nelson Marchezan PSOS PSOBIPTB Sim
Nelson Proença PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Osvaldo Biolchl PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Paulo Paim PT Mio
Pompeo de Mattos POT NAo
Roberto Argenta PHS Sim
Synval Guazzelll PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Telmo KIrst PPB Sim
Valdect Oliveira PT NAo
Veda Cruslus PSDB PSOBJPTB Sim

Total RIo Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra, para uma Comunicação de Liderança
pelo PT, ao Sr. Deputado Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus Tavares, acaba de divul
gar uma nota sobre a greve do funcionalismo público.
S. ExO expõe uma série de argumentos que procuram
desqualificar as reivindicações do funcionalismo, iso
lando-o da opinião pública, e termina ameaçando
com demissão, corte do ponto e Plan6 de Demissão
Voluntária, como resposta às reivindicações que os
funcionários fazem por melhore~ salários.

Como as informações publicadas não são corre
tas, não são consistentes e, em algumas passagens,
sequer são verdadeiras, queremos dialogar com o
Congresso Nacional e com a opinião pública, porque
este não pode ser o caminho da democracia do Go
verno brasileiro.

O Ministro diz que 33 carreiras, ou seja, 138 mil
servidores da ativa, receberam reajuste 'e,' portanto,
não procede o argumento de que o funcionalismo há

, cinco anos não tem seus salários reajustados. Reco-

nhecemos que o fato é verdadeiro. Diria mais, o Go
verno errou {la conta. Não são 138 mil, mas 146 mil
servidores da a~iva que tiveram reajuste ao longo des
ses cinco anos. Mas a nota não trata dos 434 mil que
não receberam qualquer reajuste. E os que menos re
cebem são os que mais precisam. São cinco anos
sem qualquer reajuste. Cito os servidores das univer
sidades que não são docentes, uma entre tantas ou
tras categorias profissionais.

Na realidade, três entre cada quatro servidores
públicos da ativa não tiveram ,qu.alq~er reajuste nos
últimos cinco anos.

O Governo mostra que houve um acréscimo,
nos cinco anos, na folha de pagamento, de 14bilhões
e 400 milhões de reais. É verdade. Çontando ativos e
inativos, houve um acréscimo de 14 bilhões e 400 mi
lhões de reais. Mas o Governo não diz que o aumento
da receita co~rente. nesse perfodo foi ,de 115 bilhões
de reais.

Ele não'tliz - e'quero usar aqui os dados do Sr.
Raul Velloso, que tem assessorado o. Governo em
matéria de funcionalismo - que a participação do
pessoal ativo nos gastos com pessoal· caiu de 21 %
para 17% nos últimos quatro anos. Portanto, não há
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crescimento real. Ao contrário, há uma queda na par- ções políticas e iniciar o diálogo com os movimentos
ticipação relativa dos funcionários nos gastos com sociais.
pessoal, e, principalmente, dos 434 mil funcionários Sr. Presidente, estamos vivendo um quadro de
que não tiveram nenhum reajuste. crescente tensão social no País. A Bolrvia está em es-

Pergunto a esta Casa se a resposta para um tado de sítio e teve um processo de insurreição popu-
quadro social dramático como este não é uma mani- lar. O Paraguai teve uma insurreição e viu uma tentati-
festação, que queriam violenta, com pancadaria e va de golpe de Estado. O Peru caminha para uma gra-
quebra-quebra, mas isto não houve. Ao contrário, foi ve crise social e impasse institucional. A Colômbia
uma manifestação organizada, disciplinada, pacífica, vive uma guerra civil. A Venezuela, uma crise instituci-
legítima e combativa. , onal.

Os funcionários pedem a negociação, Sr. Presi- Sr. Presidente, não é esse o caminho da demo-
dente. Quando o Governo diz que o que está sendo cracia. Não é séria essa atitude. A intransigência vai
reivindicado 'representará um peso muito grande no levando ao isolamento e desespero. Qual a diferença
Orçamento, concordo. Pelo Orçamento, talvez não entre o que o Governo está fazendo e o que o Collor
possa ser concedido o reajuste que todo o funciona- fazia, de tratar o funcionário como marajá? Como
Iismo reivindica neste momento, que,é a, reposição in- pode o Governo, que aumentou a receita tributária em
tegral das perdas. Então, que o Governo faça uma 76% e deixa 474 mil funcionários sem reajuste há cin-
proposta seletiva, diferencie as categorias, apresente co anos, tentar agora desqualificar o funcionalismo?
um índice isonômico mais baixo para todos os servi- O problema das finanças públicas é a taxa de juros, é
dores e os trate de forma diferenciada, porque eles fo- a inconsistência da política econômica, não o funcio-
ram assim tratados ao longo dess,es cinco anos. O nalismo. Pelo menos, que se trate os servidores com
que ele não pode, de forma alguma,é'dizer que não respeito e de forma digna, reconhecendo a legitimida-
senta, não dialoga, não negocia. de de suas reivindicações. A única coisa que estamos

A relação entre trabalhador e empregador é um pedindo aqui - e para isso chamo a atenção da Lide-
pacto que tem de ser renovado pelo contrato coletivo. rança do Governo - é o diálogo, é que nos sentemos
É legítimo e democrático aqui e em qualquer parte do à mesa de negociação, é o respeito entre as partes,
mundo os trabalhadores reivindicarem seus direitos. sobretudo para uma categoria que há cinco anos,

Por que a greve? O Governo diz que não nego- pelo menos uma parte expressiva dela, não tem qual-
cia em greve e hoje ameaça com demissão. Diz que quer reajuste de salário, conforme os dados que o
lançará o Plano de Demissão Voluntária e cortará o próprio Governo apresenta.
ponto do funcionalismo. Basicamente; responde com O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-
terror porqúe há Uma greve. Mas foram cinco anos cedo a palavra ao nobre Deputado Aécio Neves, para
sem greve e sem negociação. A greve é instrumento uma Comunicação de Liderança pelo Bloco
legítimo de pressão para que se abra uma porta de Parlamentar PSDB/PTB.
negociação. O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.

Sr. Presidente, fui ao Colégio de Líderes, ponde- Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
rei ao Líder Inocêncio Oliveira, ao Líder Aécio Neves e sem o objetivo de polemizar com o ilustre Deputado
ao Presidente Michel Temer que fizessem junto ao Aloizio Mercadante, por quem tenho enorme respeito,
Governo injunções para que se abrisse a negociação. gostaria apenas de deixar registrado que o Governo
S. Ex"s concordaram. O Líder Aécio Neves tentou fa- tem - conforme hoje explica de forma extremamente
zer a negociação e a resposta do Governo foi não. clara por intermédio de nota do Ministro Martus Tava-

Fui ao Palácio do Planalto com servidores para res - uma posição diferente daquela que tem sido ex-
protocolaro pedido de abertura de negociação e não ternada pelas Lideranças do movimento grevista em
obtivemos resposta. Mandei uma carta ao Ministro relação,ao reajuste do funcionalismo público.
Malan, que' disse que não receberia a Unafisco e os Não vou entrar no mérito dessa discussão, Sr.
servidores, mas me receberia péssoalmente. S. Ex!! Presidente. Apenas trago ao conhecimento da Casa
cancelou a audiência para não caracterizar o pedido informação que me foi transmitida pessoalmente hoje
de negociaçãoj nosso pleito fundamental. Esse tipo pelo ilustre Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, que
de resposta foi o mesmo usado contra os sem-terra, reiterou que em nenhum instante negou-se e tampou-

'que se retiraram dos'prédios ocupados a pretexto da co negar-se-á a receber qualquer Parlamentar, e
"negociação: O Governo sinalizou com a negociação, mais especificamente o Líder da Oposição, Deputado
mas sequer os recebe para poder recompor as rela- Aloizio Mercadante. Não havia sido ainda definido o



O SR. CHIQUINHO FEITOSA (Bloco/PSDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do PSDB.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do meu partido, o PPB.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o PMDB.

O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o PSDB.

O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com
a orientação do PFL.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do PPS.

O SR. MÁRCIO FORTES (Bloco/PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a Liderança do partido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con·
cedo a palavra, na condição de Lfder do Bloco Paria·
mentar PSB/PCdoB, ao Deputado Alexandre Cardo
so para uma Comunicação de Liderança.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, disponho da fntegra da nota do Ministro do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares,
que tem quinze itens. S. Ex!! termina a nota dizendo o
seguinte: "Finalmente o Governo decidiu dar mais
uma oportunidade aos servidores que quiserem dei·
xar o serviço público em busca de outra atividade. Vai
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horário dessa audiência, segundo o Ministro Malan, o O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
que certamente poderá ocorrer. E estarei sempre à Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
disposição para ajudar nesse entendimento. acordo com a orientação do meu partido.

Sr. Presidente, o Ministro tem uma posição, que O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB -
deve ser respeitada, de não negociar diretamente AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
neste instante com o comando do movimento, no ção anterior, votei de acordo com a orientação do
aguardo de uma eventual suspensão dessa paralisa- meu partido.
ção, para que possa, af, sim, haver esse entendimen- O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB -
to. Não obstante essa posição, o Governo tem feito RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom-
esforços no sentido de viabilizar essa negociação. panhei a Liderança.

Quero, neste instante, reiterar que tanto o Minis- O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Sem revi-
tro,da Fazend~ P~dro Mal~n como qualquer ~utra ~u- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
tondade do pnmelro escala0 do Governo estao à dls- votei de acordo com a orientação do meu partido.
posição para conversar com o Uder da Oposição e O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB - SE.
com outros Parlamentares, como o Deputado Walter , ~ . ~

P' h ' t tA t t d . d' t te Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na votaçaoIn elro e ou ros que em ra a o mais Ire amen " .
dessa questão. OGoverno não fecha as portas para ~ntenor, votei de acordo com a Liderança do meu par-

essas conversas, até porque não deve fazê-lo, mas tIdo.
de outro lado tem uma posição extremamente clara
de que não deve negociar com o movimento em gre
ve, até porque isso poderia sinalizar que esse ~eria o
caminho usual daqui para frente: greve e, a partir
dela, a negociação.

Não, Sr. Presidente. O Governo tem, repito, atra
vés de nota hoje produzida e reproduzida na impren
sa pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, uma posição clara em relação a esses ajus
tes que aconteceram, se não foram suficientes. Não
se pode, por outro lado, dizer também que não acon
teceram, mas o Lfder do Governo Arnaldo Madeira
poderá dizer isso de forma mais categórica. O Gover
no não se fecha a conversar com as Lideranças da
Oposição, particularmente com o ilustre Lfder Aloizio
Mercadante, pelo respeito que S. Ex· merece.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Antes
de passar a palavra ao Lfder Alexandre Cardoso, vou
conceder a palavra aos Srs. Deputados para verifica
ção de presença.

O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do meu partido, o PFL.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do meu partido.



O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB- MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei de acordo com a orientação da banca
da.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Madê
ira. S. Ex!! dispõe de até 9 minutos. Para uma C0ffiuni
cação de Liderança. I

OSR. ARNALDO MADEIRA (BlocoIPSDB - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Parlamentares, preocupo-me quando
ouço as análises da Oposição a respeito da realidade,
calcadas única e exclusivamente numa visão ideolo
gizada da realidade brasileira. Como são defensores
da tese de quanto pior melhor, como esse é o princí
pio que baliza o seu comportamento, sempre vêem o
mundo sob sombras, à beira do precipício, como se
fôssemos acabar amanhã.

Cansei de ouvir discursos desta tribuna, no ano
passado, por ocasião da crise da Rússia, quando se
guiu-se a desvalorização da moeda brasifeira, con
tendo previsões as mais catastróficas a respeito do
que iria acontecer.

O ângulo da Oposição é sempre este: o amanhã
será pior do que o hoje; a fome de hoje é pior do que a
de ontem; a miséria de hoje é pior do que a de ontem,
que por sua vez é pior do que a de anteontem. Essa
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reabrir imediatámente o Programa de Demissão Vo- que é o Ministério da Fazenda, que agora até o dis-
luntária." curso em defesa do social está aprendendo a fazer.

Sr. Presidente, essa nota tem uma ironia incom- Sr. Presidente, o que nós queríamos que acon-
patível com o cargo que o Ministro exerce. S. EXª te- tecesse não é o discurso. O que nós queríamos que
nha a absoluta certeza de que esta não é a forma de- acontecesse é a realidade, é a presença da democra-
mocrática de se enfrentar uma questão, quando o cia, da sensibilidade e principalmente do respeito ao
conjunto de servidores federais demonstram sua in- cidadão e à vida alheia, já que, evidentemente, a nota
satisfação e demonstram de forma concreta que exis- do Ministro do Planejamento não foi acobertada des-
te um programa para desmontar o Estado. E quando se respeito.
nós falamos em desmontar o Estado, falamos em Deixo aqui o meu repúdio à ironia de um Minis-
desquaJificar o servidor, falamos em desmotivar o ser- tro que apresenta como solução e como caminho às
vidor, falamos em não pagar devidamente o servidor. pessoas que estão defendendo os seus direitos a
E qual é a resposta apresentada pelo Ministro do Pla- abertura de um plano de demissão voluntária. Regis-
nejamento? Que está reaberto o Programa de Demis- tro minha insatisfação com essa nota e solicito ao Go-
são Voluntária. verno a real reabertura de negociações.

Esta Casa tem de fazer o Presidente da Repúbli- Muito obrigado.
ca se tornar sensível ao que está acontecendo neste O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
País. Existe um caos social instalado aqui. O levante pela ordem.
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
foi uma resposta ao desmonte da política agrária, ao EXª a palavra.

homem que já não tem mais esperança, ao homem O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
que não tem o que comer, ao homem que não tem _ Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei de
onde trabalhar. acordo com a orientação do Partido dos Trabalhado-

O que está acontecendo hoje nos grandes cen- res.
tros urbanos? A alta taxa de desemprego no País tal
vez seja o reflexo de uma política que não respeita o
homem. E este Governo em hora nenhuma demons
trou a sua preocupação com isso. Ao contrário, a iro
nia da nota do Ministro do Planejamento demonstra a
falta de sensibilidade para enfrentar a questão.

Deixo aqui, Sr. Presidente, um alerta ao Presi
dente da República. Nós ouvimos, há alguns dias,
muitas críticas ao movimento dos sem-terra por atitu
des como a invasão de prédios públicos, e todos nós
mostramos que essas situações refletiam a desespe
rança e o agravamento da situação no campo.

E hoje, oque nós vemos, Sr. Presidente? A iro
nia de um Ministro ao enfrentar um grupo de servido
res públicos. Acho da maior importância que esta
Casa seja o hífen da reabertura de negociações, para
mostrar que neste País o direito à greve é um direito
democrático, que neste País se respeita uma decisão
mundial, que é o direito à greve.

Acho que o Presidente Fernando Henrique Car
doso deveria int~rvir diretamente nessas negocia
ções. Todos os que querem negociar com o Governo
hoje exigem a presença de representantes' da área
econômica. E por quê, Sr. Presidente? Porque me pa
rece que há uma, concentração de poder enorme na
mão do Ministro da Fazenda. Ou melhor, as decisões
reais deste Governo passam por um único Ministério,
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visão ideológica da realidade, dominada pela pers- O SR. ARNALDO MADEIRA - Ouvi V. Ex!!
pectiva do ângulo negativo, não permite ver que há Espe.ro que me ouça agora.
avanços. Há coisas positivas e coisas negativas. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
Essa visão não permite enxergar que, apesar de Deputado, como brilhante regimentalista desta Casa,
tudo, o País está melhorando, que os indicadores so- sabe V. Ex! que, de acordo com o Regimento, não
ciais de escolaridade, de acesso a bens que qualifi- cabe aparte neste momento.
cam a vida no domicrlio são substancialmente melho- O Sr. Alexandre Cardoso - O aparte é do ora-
res. dor. Se ele o conceder, cabe.

É evidente que temos um atraso e uma miséria O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
de quinhentos anos, mas joga-se essa responsabili- com todo o respeito que merece a Oposição, estamos
dade nas costas do Governo. Para analisar o desem- cumprindo um programa que está apresentado resul-
penho do Governo, é preciso examinar o que ocorreu tados. Enfrentamos uma crise terrível do ponto de vis-
nos últimos cinco anos e meio. Já disse isto várias ve- ta das finanças públicas e das finanças internaciona-
zes desta tribuna: se tomarmos todos os indicadores, is; um ataque forte à nossa moeda. Estamos saindo
verificaremos que a situação não piorou; a situação dessa crise, os indicadores são muito claros. Os da-
melhorou, embora ainda haja muita miséria e muitos dos ontem publicados pelo IBGE mostram a criação
problemas para serem equacionados. Não devemos de mais de 800 mil empregos nos últimos meses. A
ficar otimistas e cantar loas de vitória, mas também economia está se reativando, mas temos que ser res-
não devemos ver a realidade apenas pelo ângulo ne- ponsáveis com as finanças públicas para continuar-
gativo. mos nesse processo e não jogarmos tudo fora, ou

Aproveita-se ocasiões como a greve dos servi- seja, aquilo que conquistamos até agora com muito
dores públicos e se propõe ao Governo o diálogo. sacrifício e muita energia.
Qual é a principal reivindicação dos grevistas? É um Fala-se de democracia. Compara-se o atual Go-

I

reajuste de 63,68%, ou seja, simplesmente um gasto verno aos anteriores. Até ouvi comparações, há al-
adicional de 34,1 bilhões de reais. guns dias, com o regime autoritário. Ora, Sr. Presiden-

Ora, a época da inflação já passou. Aliás, a Opo- te, o País nunca viveu um sistema tão democrático,
sição, no ano passado, dizia que a inflação havia vol- nunca viveu tanta democracia como estamos vivendo
tado, iria chegar a 40%, 60%; ela ficou em um dígito. nos dias de hoje. Hoje fala-se, discute-se; o direito à
Este ano deverá chegar, no máximo, a 6%. Fazer uma greve é absolutamente garantido; o Governo está per-
reivindicação desse tipo é raciocinar como se estivés- manentemente aberto ao diálogo, mas fica difícil dia-
semos na época da inflação, como se um aumento Iogar com quem está em greve e quer um aumento de
desse tipo fosse ser comido por uma inflação de despesa do Estado de 34,1 bilhões de reais.
100%, 200% ou talvez 2.000% ao ano, que é o aonde Ainda agora o Governo teve de contingenciar
eles sabem trabalhar. uma parte do Orçamento exatamente pela inexistên

cia de previsão de receitas que cobrissem as despe-
Estamos tratando das finanças públicas com sas autorizadas pelo Congresso Nacional. De um

muita seriedade, porque sabemos que o combate à lado, estamos trabalhando com a perspectiva de um
pobreza se dá principalmente por termos uma moeda

orçamento duro, limitado e, simultaneamente, proestável, em que o trabalhador tem a sua remuneração
valorizada, não consumida pela-inflação. É com a res- põe-se um aumento de despesa dessa ordem? Sr.

Presidente, 1% de aumento do salário do funcionalis-
ponsabilidade de quem sabe que a inflação ajuda mo implicaria um gasto adicional de 536 milhões de
quem tem dinheiro, mas prejudica quem não tem, reais ao ano, conforme a nota do Ministério do Plane-
aquele que vive de salário, que temos uma posição jamento, Orçamento e Gestão. ,
enérgica com relação ao uso do dinheiro público.

Portanto, Sr. Presidente, quero reafirmar o com-
É muito fácil falar de aumento na área do funcio- promisso do Governo com a estabilidade e com o de-

nalismo, esquecendo que o Estado tem Iimitàções de senvolvimento econômico, o compromisso em com-
arrecadação. A Oposição tem uma postura muito inte- bater as desigualdades'sociais, mas também o com-
ressante: toda vez que se fala em aumento de tributo promisso de fazer respeitar a autoridade. Democracia
ou de modernização da base tributária, eJaestá sem- não é bagunça; democracia não é invasão de prédio
pre contra; quando se fala em gastar, ela é a favor. público; democracia não é jogar ovo em autoridade,

O Sr. Alexandre Cardoso - Concede-me V. Ex! não é jogar mastro de bandeira na cabeça de Gover-
um aparte, nobre Deputado? nador. Épreciso aprendermos que a democracia exi-



Há unanimidade quanto à aprovação do reque-
rimento. '

O,:SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
sulto os. Srs. líderes se todos concordam com o re-

o querimento de urgência. (Pausa.)
Em votação.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Resolução nº 91 , de 2000, que denomina o
saguão do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, Sa
guão Villa-Lobos.

Sala da Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tada Jandira Feghali, Bloco Parlamentar
PSBlPCdoB - Sérgio Miranda, Vice-líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Aécio Neves, líder do
Bloco: Parlamentar PSDBIPTB, Walter Pinheiro, Vi
ce-líder do PT -Inocêncio Oliveira, líder do PFL
Regis,Cavalcante, Vice-líder do PPS.
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ge O respeito à autoridade, que foi eleita pelo voto po- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Não, eu só
pular. Hoje estão o Sr. Presidente e os Srs. Governa- queria que o líder do Governo conseguisse explicar
dores no poder; amanhã estarão outros, da Oposi- que indicador... Não, Sr. Presidente.
ção. O diálogo, o debate e a crítica têm que ser feitos O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
dentro da legalidade democrática e do respeito à inte- Deputado Alexandre Cardoso, gostaria de pedir a co-
gridade física das pessoas. laboração de V. Ex!! no sentido de que possamos dar

Portanto, não aceitamos invasão de prédio pú- continuidade à Ordem do Dia.
blico nem depredação. É preciso que todas as forças O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presidente,
políticas, inclusive da Oposição, condenem expressa- peço a palavra pela ordem.
men~e esse fato, p.orque a constr~~ão de uma de",l0- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
~ra~la, .de um re~lme com estabilidade demo?~átlca Ex!! a palavra.
institucional,precisa ~o~tar c~m. a responsabilidade O SR SEBASTIÃO MADEIRA (BI IPSDB _
de todos, ate da Oposlçao - pnnclpalmente do Gover- • . _ ?co.
no mas também da Oposição. MA. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, votei

, . _ , "sim" na votação anterior.
Esta é a poslçao mUIto clara e transparente do .

Governo: não dá para conceder um aumento salarial O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. PreSidente,
que implique aumento de gastos da ordem de 34 bi- peço a palavra pela ordem.
Ihões de reais, e estamos conversados. Estamos O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
abertos ao diálogo aqui nesta Casa com a Oposição, Ex!! a palavra.
como sempre fizemos. O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela

Muito obrigado. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, can-
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre- sulto a Mesa se é possível colocar ainda hoje em vo-

sidente, peço a palavra pela ordem. t~çã~ o projeto que dispõe sobre. depós~tos de lixo ra-
O SR. PRESIDENTE (H ' I't F rt ) -11 V. dloatlvo. Po~erramos votar o projeto hOJe e as emen-

erac I o o es em. das amanha.
Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O pro-
O SR. HENRIQU~ ~DUARDO ALVES (BI~- jeto está na pauta, nobre Deputado. Aproveito a opor-

co/PMDB - RN..?em rev.lsao do orador.),- Sr. Presl- tunidade para prorrogar a sessão, na desesperada
dente, n~ vota!ao antenor meu voto fOI de acordo tentativa de avançar a pauta.
com a onentaçao do PMDB.

. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre
O SR. P~ESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre a mesa o seguinte requerimento:

a mesa requerimento...

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, houve uma relação direta...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Ex!!
sabe muito bem, como regimentalista que é, que o lí
der do Governo usou seus Deputados...

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, V. Ex!!, que preside esta Casa democraticamente,
sabe que...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito' Fortes) - Há
uma atitude democrática que eu posso oferecer a V.
Ex': cumprir o Regimento.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - E V. Ex!! está
cumprindo o Regimento? V. Ex!! está cumprindo o Re
gimento? Quando o líder do Governo acaba de fazer
referência indireta a um Deputado da Oposição, que
falou...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Exll

não sabe o constrangimento, porque incluído nessa
palavra, mas...



Discussão em turno único, do Projeto
de Lei nº 256, de 1999, que acrescenta pará
grafo ao art. 179 do Estatuto da Criança e do
Adolescente; tendo pareceres das Comis
sões: de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (Relator: Sr. Djalma Paes); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação com
substitutivo (Sr. Relator: Geovan Freitas).

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
a palavra o Deputado Professor Luizinho, para falar a
favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
sulto os Srs. Líderes se há unanimidade.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há, sim, sem
compromisso com o mérito, que será discutido após o
dia 7, conforme todas as urgências votadas nesta tar
de e noite.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
sultamos se os Srs. Líderes estão de acordo.

Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
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PROJETO DE LEI N2 256-A, DE 1999
(Da srª Luiza Erundina)
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Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam Leão, Líder do PPB - Djalma Paes Vice-Líder do Blo-
como se acham. (Pausa.) co Parlamentar PSB/PCdoB - Régis Cavalcante, Vi-

APROVADO. ce-Líder do PPS - Aécio Neves, Líder do Bloco Parla-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre mentar PSDB/PTB - Mendes Ribeiro Filho, Vi-

a mesa o seguinte requerimento de urgência: ce-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN - Dr.
Senhor Presidente Hélio, Vice-Líder do PDT - Bispo Rodrigues, Vi-
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno ce:Líde~do Bloco Parlamentar PUPSL - Arnaldo Ma-

(Resolução n!! 17, de 1989, e alterado pelas Resolu- delra, lIder do Governo.
ções nº" 1, 3 e 1O, de 1991 ; 22 e 24 de 1992; 25, 37 e
38, de 1993; 57 e 58, de 1994; 1, 77, 78, 80, de 1995;
e 5,8 e 15, de 1996), requeremos urgência para a dis
cussão e votação do Projeto de Lei nº 2.785, de 1997
(do Ministério Público da União) que cria cargos de
Procurador da República, na carreira do Ministério
Público Federal.

Cordialmente, - Antônio Car~os Konder Reis,
PFL - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN -Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPL - Jutahy
Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
sulto os Srs. Líderes se há unanimidade.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos são a favor,
sem compromisso com o mérito, que só será discuti
do após o dia 7.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa).

APROVADO o requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre

a mesa requerimento de urgência.
"-

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência
para a apreciação do Projeto de Lei n!! 4.434, de
1998, do senhor deputado Luiz Carlos Hauly, que al
tera dispositivos da lei nº 98.137, de 1996, que institui
o Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES - por atender aos pressupostos requeridos
para esta forma de tramitação.

Sala das Sessões, de maio de 2000. - Aloízio
Mercadante, Líder do PT - José Pimentel, Vice-Líder
do PT - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo



EMENDA ADITIVA N2 1

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente emenda adequa o PL à LC nº 95/98,
introduzindo parágrafo ao art. 207 para estabelecer
de forma geral a exigência de participação do advo
gado em todas as fases do procedimento de apura
ção de ato infracional atribuído a adolescente, inclusi-

o Congresso Nacional decreta:
Acrescente-se ao Substitutivo da CCJR o se

guinte art. 2º, renumerando-se os demais.

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar acrescida do se
guinte § 4º ao art. 207:

"Art. 207 ..
§ 4º Sob pena de nulidade, o disposto

neste e no artigo anterior aplica-se a todas
as fases previstas na Seção V, do Capítulo
111, do Tftulo VI, do Livro 11, desta lei. (NR)"

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 25 27483

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem do Adolescente. A aprovação dele certamente virá
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos abrir mão como uma homenagem que esta Casa presta, aper-
da discussão. Estamos negociando emenda e vamos feiçoando o Estatuto no ano em que se celebra dez
fazer o encaminhamento o mais rapidamente possí- anos da sua vigência. E muito ainda terá de ser apli-
vel, no momento oportuno, para que a emenda seja cado, até porque a sociedade, naquilo que lhe com-
acatada. pete na aplicação dessa lei, ainda não a incorporou

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O Ple- de to.do. E cabe a ?~da um de nós a responsabilidade
nário agradece a V.Exª a compreensão. de divulgar ao maxlmo, de defender e de preservar

. , essa conquista de nossas crianças e adolescentes
O SR. PRESIDEN~E (Herac.hto Fortes) - Com pelas mãos dos seus legisladores, dos seus legítimos

a palavra a Deputada LUlza Erundlna, autora da ma- representantes que são os membros desta Casa.
téria, que disporá de 5 minutos na tribuna. S P 'd' t t 't t'r. resl en e, esperamos nes a nOI e, an eCI-

A ~~A. jLUIZA ERUNDINA ~Bloco/PSB - SP. pando-nos inclusive às comemorações dos dez anos
Sem revlsao da oradora.) - ~r. Preslde~te~ nobres co- do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovar
legas Parlamentares,. o Projeto de Lei n- 256-A, de esse projeto de lei que, sem dúvida, em nada altera a
19~9, acrescenta paragrafo ao a~. 179 do Estatuto da essência dessa lei, mas a aperfeiçoa, na medida em
Cnança e do Ad.olescente e preve que o ~doles~ente, que preenche lacuna no que tange ao direito de a cri-
a0 cometer delito e ao se ap.resentar a au~ondade ança ser defendida, representada e apoiada ao se
par~ ~or ele responder, deve~a .ser necessanam~nt~ apresentar diante de autoridade na defesa dos seus
asslstld.o por advogado constltuldo ou de!ensor pubh- interesses, dos seus direitos e daquilo que lhe preser-
co previamente nomeado para esta funçao. va não só o Estatuto, mas também a Constituição Fe-

Esta prática, Sr. Presidente, garante a todos os deral.
cidadãos o direito constitucional do contraditório, bem Eta-o que tinha a dizer Sr. Presidente.
como o d,e serem assis~idos qu~n~o tiverem de res- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não
ponder diante de autondade pubhca, sobretudo no havendo oradores inscritos declaro encerrada a dis-
caso de jovem ou adolescente que certamente ficam cussão '

~~~:~tidos à situação psicológica e emocional fragili- O·SR. PRESI~ENTE (Heráclito Fortes) _ Há so-

A' • , bre a Mesa a seguinte
A ausencla de profiSSional, de advogado ou de E d d PI á'

d f I bl' d' d t'd d' men a e en noe ensor pu ICO os elxa espro egl os e sem con 1-

ções de ter assegurados plenamente os seus direitos
à defesa plena perante a autoridade constituída.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma
das leis mais avançadas do mundo no que tange aos
direitos das crianças e dos adolescentes. Este ano
completa dez anos e apresenta algumas lacunas, não
por falha dos que o elaboraram.

Esta Casa tem o mérito de contar com a presen
ça ativa e participativa da bancada feminina neste
pleito quanto à elaboração e aprovação desta impor
tante lei, que visa à defesa dos direitos das nossas
crianças e adolescentes.

Esse parágrafo que se acrescenta ao art. 179
preenche, portanto, lacuna e aperfeiçoa aspecto fun
damentai desta lei que protege as nossas crianças e
adolescentes, com o apoio, inclusive, da Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção São Paulo, que se ma
nifestou explicitamente a favor dessa iniciativa. O De
partamento da Criança e do Adolescente do Ministé
rio da Justiça também entende ser importante, neces
sária e justificada a complementação ou a agregação
de um parágrafo ao art. 179 do Estatuto da Criança e
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ve naque,las de natureza inquisitorial, e não apenas OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
na fase~o art. 179, como pretende a proposição origi- a Mesa o seguinte:
nal.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PUPSL - Deputado Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN. 
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT. - Deputado Marcos Ro
Iim, Vice-Líder do PT. - J~sé Genoíno, PT.

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda do
plenário, em substituição à Comissão de Seguridade
Social e Família, ao Sr. Djalma Paes.

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a presente emenda aprimora o projeto ao acres
centar um parágrafo ao art. 207 e estabelecer, de for
ma geral, a exigência de participação em todas as fa
ses do procedimento de apuração do ato infracional
cometido pelo menor.

Entendo que a emenda acrescenta, aprimora e
faz com que a criança ou o adolescente que cometer
ato infracional possa ter a assistência de um advoga
do em todas as fases e atos do processo.

Portanto, meu voto é pela aprovação da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
oferecer parecer à emenda de plenário, em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, concedo a palavra ao nobre Deputado Geovan
Freitas.

O SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMDB - GO.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, em nome da Comissão de
Constituição eJustiça e de Redação, somos pelo aco
lhimento da Emenda Aditiva nº 1, subscrita por vários
Deputados. Data venia, entendo que ela realmente
vem aprimorar o importante projeto da nobre Deputa
da Luiza Erundina. Por conseguinte, somos favoráve
is ao acolhimento da emenda apresentada em plená
rio.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pela
aprovação.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso 11 e

§ 2º, do Regimento Interno, destaque para a votação
da Emenda de Plenário n!! 1, de autoria do Deputado
Marcos Rolim, apresentada ao Substitutivo do Projeto
de Lei n!! 256, de 1999.

Sala das Sessões, - Deputado Aloízio Merca
dante, Líder do PT.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
EXª a palavra. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer que o
Partido da Frente Liberal concorda com a votação
desse importante projeto. No momento em que o
Estatuto da Criança e do Adolescente completa dez
anos, a presença do advogado na audiência com o
menor infrator é fundamental. Quando não houver, o
juiz designará um defensor público. A Defensoria já foi
devidamente estruturada, até mesmo em âmbito es
tadual e nacional. Inclusive, quando não há em âmbi
to federal, designa-se o defensor público estadual
para representá-lo.

Portanto, acredito que esse projeto está pronto
para ser votado. É uma justa homenagem que se faz à
Deputada Luíza Erundina, que tão bons serviços tem
prestado nesse campo. O Estatuto da Criança e do
Adolescente deste País necessita dar um melhor tra
tamento à criança e ao adolescente, para que possa
mos construir uma sociedade mais justa, mais equâ
nime, mais fraterna e mais solidária em nosso País.

Por isso o PFL vota "sim" ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a

palavra o Deputado ~rofessor Luizinho.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou retirando o
requerimento que eu havia apresentado e estou pro
pondo que nós todos não encaminhemos a votação,
mas que já passemos direto para a orientação parti
dária, como fez o nobre Deputado Inocêncio Oliveira.

É o que já faço agora, retirando minha inscrição
para encaminhamento e reafirmando que a posição
do PT é pela aprovação. Ao mesmo tempo, afirmo
que, ao acatar a nossa emenda, consideramos que
podemos dar um grande passo.



EMENDA DE REDAÇÃO N2 1

Dê-se à ementa do Projeto de Lei n2 256, de
1999, a seguinte redação:

"Acrescenta parágrafo aos arts. 179 e
207 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente".

Sala das sessões, maio de 2000. - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O au
tor é o Professor Luizinho. Existe acordo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é só para ade
quar. Existe acordo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Existe
acordo. É apenas uma emenda de adequação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que a aprovam queiram permaner
como estão. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:
Redação Final.

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI NR 256-8, DE 1999

§ 1º A oitiva do adolescente necessari
amente será realizada com a presença do
advogado constituído ou defensor nomeado
previamente pelo Juiz da Infância e da Ju
ventude~' 'ou pelo juiz que exerça essa fun
ção, na forma da Lei de Organização Judi
ciária local.

§ 29 ..

...................................................... (NR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 179 da Lei n2 8.069, de 13 de julho

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º,
passando o atual parágrafo único a § 2!!.

"Art. 179 .
, -
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A § 42 Sob pena de nulidade, o disposto
Mesa indaga do Deputado Walter Pinheiro se tam- neste e no artigo anterior aplica-se a todas
bém abre mão da palavra. (Pausa.) as fases previstas na Seção V, do Capítulo

Foi retirado o destaque. m, do Título VI, do Livro 11, desta Lei. (NR)".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Co- Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
missão de Cons~ituição e Justiça e de Redação ao publicação.
apreciar o projet?,. ofereceu ao mesmo e vou subme- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Os
ter a votos o seg~_inte Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se

-SUBSTITUTIVO encontram. (Pausa.)
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

APROVADA.
O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V.Ex!'. a palavra.
O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PMDB - PRo Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme
orientação do PMDB, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - So
bre a mesa a seguinte Emenda de Redação:

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
sulto os Srs. Líderes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Por
unanimidade, encaminham o voto "sim".

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Prejudicada a proposição inicial (Projeto de Lei

n9 256/99).
O SR. PRESIDENTE (He.ráclito Fortes) - Em

Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a se
guinte:

EMENDA N!! 1
Com parecer favorável .

O Congresso Nacional decreta:
Acrescente-se ao Substitutvo da CCJR o se

guinte artigo 22, renumerando-se os demais:
Art. 22 A Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990,

passa a vigorar acrescida do seguinte § 42 ao art. 207:

"Art. 207 .
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Acrescenta parágrafo aos arts. 179 O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re-
e 207 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Cri- or, segui a orientação do meu partido.
ança e do Adolescente. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 179 da Lei nº 8.069, de 13 de julho

de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte § 1º, passando o
atual parágrafo único a § 2º:

"Art. 179 .
§ 1º A oitiva do adolescente necessari

amente será realizada com a presença do
advogado constituído ou defensor nomeado
previamente pelo Juiz da Infância e da Ju
ventude, ou pelo juiz que exerça essa fun
ção, na forma da lei de Organização Judiciá
ria local.

§ 2º ." (NR)

Art. 2º O art. 207 da Lei nº 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, passa a vigorar acrescido do s~guinte

§ 4º:

"Art. 207 , ..

§ 4º Sob pena de nulidade, o disposto
neste e no artigo anterior aplica-se a todas
as fases previstas na Seção V do Capítulo
111 do Título VI do Livro 11 desta lei." (NR)

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

Sala das Sessões, ~4 de maio de 2000. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

O SR. PRESIDENTE :(Heraclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, acompanhei o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PPB.

-3-

PROJETO DE LEI Nº 189-A, DE 1991
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 189, de 1991, que dispõe sobre a
seleção de locais, a construção, o licencia
mento, a operação, a fiscalização, os cus
tos, a remuneração, a responsabilidade civil
e as garantias dos depósitos de rejeitas ra
dioativos e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática (en
quanto apensado ao PL 239/87), pela apro
vação, com emendas, o Deputado aldir Ca
bral apresentou voto em separado (Relator:
Sr. Ariosto Holanda); de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minoria, pela apro
vação deste e das emendas de n!!s 2, 4, 6,
7,10,11,14 e 16 da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
com substitutivo, e pela rejeição do de nll

1.300/91, apensado da emenda nº 1/92,
apresentada na Comissão ao PL 1.300/91 ,
da emenda nº 1/95, apresentada a este na
Comissão, e das emendas de nºs 1, 3, 6, 8,
9, 12, 13, 15 e 17 da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
com complementação de voto (Relator: Sr.
Luciano Pizzatto). Pendente de parecei es
das Comissões: de Minas e Energia; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Tendo apensado o PL nº 1.300/91.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há
requerimento sobre a mesa que vai ser lido.

Sr. Presidente,
Requeremos a V. Ex!, nos termos regi

mentais, a retirada do PL nº 189, de 1991,
constante da pauta da presente sessão.

Sala das sessões, 24 de maio de
2000.

Assina Professor Luizinho, - vi-
ce-líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação, requerimento no mesmo sentido, de origem
da Liderança do PFL.



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O pa
recer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há
oradores inscritos para a discussão da matéria.

Para falar contrariamente à matéria, tem a pala
vra o nobre Deputado José Roberto Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu havia
abordado o aspecto constitucionalidade. Todavia, no
mérito, efetivamente, não se justifica a diferenciação
com referência a tornar inafiançáveis os crimes prati
cados contra as verbas destinadas à educação. Não
há razão alguma para fazer essa distinção. Por que
não tornar inafiançáveis, nessa ordem de idéias, os
crimes que atentam contra as verbas destinadas à sa
úde, à infra-estrutura básica, ao saneamento, que
afetam valores essenciais da sociedade de igual ma
neira?

Por esta razão, Sr. Presidente, embora satisfaça
o projeto os aspectos de constitucionalidade, técnica
legislativa e juridicidade, no mérito ele não é reco
mendável, porque se trata de diferenciação que aten
ta contra a metodologia, o sistema da legislação pe
naI.

Daqui a pouco, vamos começar a alterar o art.
323 do Código de Processo Penal, o que é exatamen
te o objetivo desse projeto de lei, para inserir em seus
incisos outras modalidades delituosas inafiançáveis.
Aí teremos: crimes praticados contra a economia dos
clubes de futebol, inafiançáveis; crimes praticados
contra a economia das ações de bairros, inafiançáve
is. Haverá um elenco interminável.

Sr. Presidente, é melhor ficarmos com o critério
adotado pelo legislador penal de 1940, que estatuiu o
elenco dos crimes inafiançáveis segundo o valor con
tra os quais esses crimes atentam.

Com relação aos crimes que são apenados com
reclusão acima de dois anos, está certo, não devem
ser afiançáveis. Os crimes praticados com violência
também não devem ser afiançados nas hipóteses
contempladas pelo Código. Mas por que fazer essa
diferença para contemplar com inafiançabilidade ape
nas os crimes que atentam contra as verbas destina
das à educação?

Por esta razão, Sr. Presidente, no mérito, sou
contra o projeto. Ele não se justifica porquanto quebra
a sistematização e a metodologia do nosso Código de

.Processo Penal.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 2.868, de 2000, que acrescenta o
inciso VI ao art. 323 do Decreto-Lei n!!
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal). Pendente de Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. '

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Jorge Khoury.

O SR. JORGE KHOURV (PFL - BA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
mos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei nº 2.868, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - E no
mérito?
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam O SR. JORGE KHOURV - Somos pela aprova-
como se encontram. (Pausa.) ção.

APROVADO.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, havia acordo de li
derança para a retirada do projeto, a fim de tentarmos
votar essa matéria na terça-feira, e não mais no dia
hoje.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL '- PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votare
mos na próxima terça-feira, cumprindo o acordo
com o Líder do PT, para que o Sr. Relator, nobre De
putado Luciano Pizzatto, possa examinar uma
emenda apresentada, a fim de que possamos che
gar a um entendimento a respeito dessa importante
matéria. Portanto, retira-se hoje para que se vote na
próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A ma
téria vai à pauta na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)

-4
PROJETO DE LEI N!! 2.868, DE 2000

(Do Sr. Ubiratan Aguiar)



"Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Justificação .

Como o próprio autor da iniciativa, o nobre Dep.
Ubiratan Aguiar, afirma textualmente: "... não se pode
tolerar a prática de desvio de verbas destinadas à
educação quer para proveito próprio ou de terceiros,
quer para aplicação em outros setores." - o qual en
dossamos, parcialmente, porque entendemos que o
crime deva ser tipificada como inafiançável para qua
isquer recursos públicos e não. tão somente. para ver
bas consignadas nas Dotações Orçamentárias desti
nadas para a Educação ou outras áreas sociais.

Portanto. a nossa proposta é a de não admitir fi
anças para todos os desvios de finalidade, quaisquer
que sejam os recursos públicos (materiais, tributários.
financeiros. patrimonais. bens públicos). etc.

Sala das Sessões. - Deputado Sérgio Novais,
Bloco Parlamentar PSDBIPCdoB - Sérgio Miranda,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Ge
raldo MagMagelaela. Vice-Líder do PT - Régis Ca
valcante, Vice-Líder do PPSPP-S - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT.

EMENDA DE PLENÁRIO NR 2
AO PL. N2 2.868, DE 2000

(Do Sr. Miro Teixeira)

Dê-se ao inciso VI do art. 323 do Decreto-Lei n2

3.689. de 1941 nos termos da redação conferida pelo
art. 1º do PL. n2 2.868, de 2000. a seguinte redação:

Art. 323 .
VI- nos crimGs praticados em desres

peito à vinculação constitucional de verbas
orçamentárias.U (NR)

Justificação

O projeto apresentado tem o mérito de tornar
inafiançáveis os crimes cometidos por agentes públi
cos em detrimento da vinculação constitucional de, .
verbas para a educação. .

Entendemos, no entanto, que à nobre iniciativa
que tem o objetivo de preservara educação em nosso
pars deve ser estendida a todos os delitos cometidos
contra as vinculações constitucionais, pois estas.
nada mais são do que prioridades do gasto público fi
xadas pelo legislador constituinte.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- VI - nos crimes praticados em detri-
cedo a palavra, para falar a favor, ao Deputado Pro- mento dos recursos públicos."

fessor Luizinho. Art. 22 Esta ler entra em vigor na data de sua
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem publicação." (NR)

revisão do orador.) - Sr. Presidente, iria propor que
abríssemos mão, achando que todos estivéssemos a
favor, para que a votação se processasse o mais rápi
do possível. Quero deixar claro que havia sido acor
dado votarmos o mérito. Quando concordamos com a
urgência, supusemos que avaliaríamos de fato a am
pliação, porque só haviam questionado a merenda.
Então, seria trabalhado com relação à questão de fal
sificação de medicamentos e assim por diante. O pro
blema é que isso não ocorreu. Tem que ser qualifica
do como autor de crime inafiançável quem vende pe
nicilina falsificada e mata pessoas. Isso é um crime
hediondo!

Portanto, cabe avaliar como amplia o código
nesse sentido. Como não foi feita a ampliação nesse
projeto, considero melhor que o votemos e o aprove
mos. Quem quiser fazer uma ampliação que a apre
sente, acrescendo o que gostaria de ver contemplado
nesse projeto.

Não vou alongar minha argumentação, a fim de
que votemos o mais rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex! a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (BlocoIPTB - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo comunicar a V. EXªs que
estou apresentando projeto de lei que trata da obrigato
riedade de conhecimento da Linguagem Brasileira de
Sinais - LIBRAS por profissionais que ituam nos servi
ços de polícia, de assistência social e de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - So
bre a mesa as seguintes emendas de plenário.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 1

Emenda Substitutiva Global ao PL. n!l 2.868/00,
com a seguinte redação:

"Art. 1!l O art. 323 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 , passa avigorar acrescido do inci
so VI, com a seguinte redação:

"Art. 323 .
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Esta é a ri!Záe-da-ãpresentação da presente O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PMDB - PRo Sem
emenda. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

Sala das Sessões, de maio de 2000. - Deputa- rior, votei conforme a orientação do PMDB.
dCYFernando Coruja, Vice-Líder do PDT. - Proles- O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
sor Luizinho, Vice-Líder do PT. - Alexandre Cardo- peço a palavra pela ordem.
so, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. - Regis O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Cavalcante, Vice-Líder do PPS. Ex!! a palavra.

EMENDA DE PLENÁRIO Nll 3 O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
AO PL. N9 2.868, DE 2000 Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-

(Do Sr. Miro Teixeira) sidente, srªs e Srs. Deputados, tomo hoje a palavra
nesta Casa para tratar de assunto que, a nosso juízo,

Inclua-se o seguinte inciso VII ao art. 323 do De- anda a carecer de maior atenção, dada a sua compro-
creto-Lei nº 31689, de 1941 nos termos da redação vada potencialidade econômica para algumas re-
conferida pelo art. 1º do PL. nº 2.868, de 2000, a se- giões do País, de modo especial para a Amazônia.
guinte redação: Trata-se da questão da agricultura familiar.

"Art..1!! Como muito bem o sabemos, até muito recente-
.. mente essa atividade agrícola era desconsiderada
Art. 323. nos meios oficiais. Vista como pouco produtiva, vítima
VII - nos crimes praticados por viola- do atraso tecnológico, não recebia qualquer incentivo.

ção às regras estabelecidas na Lei Comple- Era impossível a quem a ela se dedicava a obtenção
mentar nº 101, de 2000" (NR) de financiamentos que lhe permitissem manter- e ex-

Justificação pandir - a sua atividade. Com efeito, até a década de
90, esses agricultores, assim como os extrativistas e

O projeto apresentado tem o mérito de tornar os pescadores, eram ignorados pelas instituições de
inafiançáveis os crimes cometidos por agentes públi- crédito oficiais, cujas regras os excluíam de qualquer
cos em detrimento da vinculação constitucional de possibilidade de empréstimo bancário. O que se pre-
verbas para a educação. conizava, então, era uma modernização da agricultu-

Entendemos, no entanto, que a nobre iniciativa ra: a chamada "Revolução Verde". Toda ênfase deve-
que tem o objetivo de preservar a educação em nosso ria ser dada à monocultura extensiva voltada para a
País deve ser estendida a todos os delitos cometidos exportação, o que se alcançaria com o emprego da
contra as regras estabelecidas pela Lei Complemen- tecnologia avançada e o uso intensivo de agrotóxicos.
tar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, Nesse contexto, não se enquadrava, evidente-
já que este estatuto se destina a promover o sanea- mente, a agricultura familiar, constituída pelo amálga-
mento das finanças públicas. ma herdado da cultura de índios, seringueiros, coleto-

Esta é a razão da apresentação da presente res e caçadores, acrescido por contribuições trazidas
emenda. por migrantes, originários princjpalmente da região

Sala das Sessões, de maio de 2000. - Deputa- Nordeste. A base da atividade econômica da popula-
do Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT - Deputado ção era o extrativismo.vegetal e animal. A agricultura
Regis Cavalcante, Vice-líder do PPS - Deputado destinava-se, basicamente, ao autoconsumo.
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Deputado Com o crescimento populacional e o esgota-
Alexandre Cardoso, Líder do Bloco ParAamentar mento dos recursos naturais, principalmente nas re-
PSBIPCdoB. giões mais tradicionais de ocupação, como o nordes-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fort~s~ - Con- te paraense, tornou-se insustentável a manutenção
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas, as do modelo de roça anual, já que passava a impor-se a
de Plenário, em substituição à Comissão de Constitu- necessidade da intensificação da atividade agrícola,
ição e Justiça e de Redação, ao Sr. Jorge Khoury. (Pa- impossível. sem que se possibilitasse aos agricultores
usa.) acesso ao crédito oficial.

O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a Foi uma luta longa, que se estendeu pelas déca-
palavra pela ordem. das de 70 e 80, porém bem sucedida. Com a concreti-

O SR. PRES'IDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. zação do Fundo Constitucional de Financiamento do
Ex' a palavra. . Norte, o FNO, começa a reviravolta que vem confir-



27490 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

mando a viabilidade da produção familiar na região. vidas de brasileiros. Muitos desses acidentes ocor-
Os números o comprovam à saciedade: ela é respon- rem pt)rque os motoristas param nos restaurantes,
sável por 64,4% do Valor Bruto da Produção, o VBP, bares e postos de gasolina à beira da estrada, be-
da agropecuária paraense (86,2% do VBP agrícola e bem e saem dirigindo alcoolizados.
42,3% do VBP pecuário), com rentabilidade líquida Conto com o apoio do meu partido, o PFL - o
d~ 142 reais/hectare por unid~de ~e área. Já ~ I~tif~n- partido de V. EXª, Sr. Presidente -, para que possa-
dlo e as grandes fazendas, hlstoncamente prlvllegla- mos, com a maior urgência possível, dar andamento
dos pelo crédito oficial, contribuem somente com 27% a este projeto de lei e aprová-lo.
e 8,5% do VBP, com rentabilidade de 31 reais/hecta- Agradeço a atenção a todos, assim como ao
re, respectivamente. nosso Presidente Joaquim dos Santos Filho.

O ~o~el? adotado pel~ produção familiar .rural O SR. JORGE KHOURV _ Sr. Presidente,
na ~mazoma e o do consorclamento, que c?~bJna o e o a alavra ela ordem.
cultivo de plantas perenes, culturas temporarlas e de p ç p p " .
essências florais e a criação de animais de pequeno O SR. PRESIDENTE (Herachto Fortes) - Tem
ou grande porte, possibilitando ao agricultor contar V. E~ a palavra.
com renda durante todo o ano. Já se observa mesmo O SR. JORGE KHOURV (PFL - BA. Pela or-
alguns casos de superação da fase de produção para demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
venda in natura e o ingresso nas etapas de transfor- como relator, diante de algumas dúvidas das Lide-
mação e comercialização. ranças presentes, solicito adiamento por duas ses-

Como se vê, achou-se o caminho. Agora é sões, para que possamos discutir o assunto.
por ele avançar, com a criação de linhas de finan- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
ciamento diferenciadas para iniciativas de agricul- Mesa acolhe a solicitação de V. Exª, não há por que
tura familiar ambientalmente sustentáveis, que negá-Ia.
substituam as queimadas por novas técnicas, que O SR. JORGE KHOURV - Agradeço a V. Ex!!!.
reflorestem as áreas .degradadas, que,produz~m O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ A
sem o uso de agrotóxIcos e q~e aprove,lte~ raClo- matéria voltará à pauta na próxima terça-feira.
nalmente os recursos naturaiS com tecnlcas de
manejo adequadas. Com a implementação dessa O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
política, a produção rural familiar na Amazônia po- - 5 -
derá desenvolver-se na medida plena de sua po- PROJETO DE LEI N!! 5.993-A, DE 1990
tencialidade - que não é desprezível, como já (Do Senado Federal)
c?m~rov?u -', com resultados, e.xtrema~ente favo- Discussão, em tumo único, do Projeto de
ravels nao so p"ara os benefiCiados diretos, mas Lei n!! 5.993, de 1990 que dispõe sobre a
para toda a r~glao. ,. construção de logradouros, de edifícios de uso

Sr. Presidente, peço a V. Ex!' que autorize a dl- público e de veículos de transporte coletivo, a
vulgação deste pronunciamento no programa a A Voz fim de garantir acesso adequado às pessoas
do Brasil e nos demais meios de comunicação da portadoras de deficiência física, nos termos
Casa. dos arts. 227, § 2!!, e 244 da Constituição; ten-

Muito obrigado. do pareceres das Comissões: de Seguridade
O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, Social e Família, pela aprovação deste e dos

peço a palavra pela ordem. de n!!s 1.190/88, 1.281/99, 2.702/99, 952/91,
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem 1.027/91, 1.721/91, 2.872/92, ~.0~7/92 e

V. Exª a palavra. 3.112/92, a"p~nsados, com ~ubStltutlvO (~e
lator. Sr. Ivamo Guerra); de Finanças e Tnbu-

O SR. P~~LO OCTÁVIO (PFL - D~. Pela or- tação, em audiência, pela adequação finance-
dem: Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, ~o- ira e orçamentária, e no mérito, pela rejeição
mumco a esta Casa que acabo de apresentar proJe- deste e do art. 7!! do substitutivo da Comissão
to de lei que pro~e a ven~a de bebida alcoólica nas de Seguridade Social e Família (Relator. Sr.
estradas e rodOVias federaiS. Germano Rigotto); de Viação e Transportes,

No futuro, o projeto poderá diminuir o grande em audiência, pela aprovação deste e dos de
número de acidentes a que estlmos assistindo to- n!!s 1.190/88, 1.281/88, 2.702/89, 952/91,
dos os dia~, com a perda de grande quantidade de 1.027/91, 1.721/91, 2.872/92, 3.037/92,



Dê-se ao parágrafo 1!! do art. 2!! do PL n!!
5.993-A/90 a seguinte redação:

"§ 1!! O Poder Público responsável pela
prestação do serviço público de transporte
coletivo de passageiros poderá, isoladamen
te ou em convênio com as empresas conces
sionárias ou permissionárias do transporte
coletivo e ou associações filantrópicas de
apoio aos portadores de deficiência, criar
serviço especial de transporte para os porta
dores de deficiência, utilizando veículos dife
renciados, ficando nestes casos dispensada
a adaptação dos veículos convencionais de
transporte coletivo de passageiros".

Justificação

Pesquisas realizadas objetivando identificar o nú
mero de usuários dos serviços de transporte público de
passageiros, portadores de deficiência física demonstra
que a maioria dos municípios brasileiros estão criando
serviços especiais para o transporte do deficiente físico,
com horários e trajetos predefinidos, objetivando um tra
tamento personalizado e um transporte seguro.

Assim, a alteração ora proposta visa resguardar
a autonomia constitucional de cada ente da Federa
ção, no caso União, Estados, Municípios e Distrito Fe
deral, na forma de gerir o transporte público sob a sua
responsabilidade, permitindo que cada um determine
o número de veículos de transporte público que serão
alterados para atender o usuário deficiente.

A fixação de 10% da frota de veículos seja adap
tada para atender os deficientes físicos constante do
substitutivo ao PL n!! 5.993-A/90 foi feita sem qualquer
estudo técnico a respeito. Há possibilidade de que em
determinadas localidades seja necessário um número
maior de veículos adaptados, do que o expresso no
susbstitutivo, ou seja 10%, para atender a demanda de
passageiros portadores de deficiência física, e em ou
tras, o número de ônibus possa ser menor que 10%.

Na verdade, somente o Poder Público respon
sável, seja da União, dos Estados ou dos Municípios,
tem condições de fixar o número de veículos de trans
porte coletivo de passageiros que deverão ser adapa
tados para o atendimento digno dos portadores de
deficiência física.

Brasília-DF, 16 de maio de 2000. - Deputado
Chico da Princesa, Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 2

EMENDA DE PLENÁRIO N2 1

Dê-se ao art. 2!! do PL n!! 5.993-A/90 a seguinte
redação:

"Art. 2!! Os veículos utilizados nos ser
vi'.foS públicos de transporte coletivo de pas
sageiros serão construídos o~ adaptados às
necessidades das pessoas portadoras de
deficiência, de acordo com os parâmetros
técnicos e as peculiaridades do serviço a
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3.112/92, 2.102/96 2.800/97, apensados, com serem definidos pelo Poder Público respon-
substitutivo (Relator: Sr. Oscar Andrade); de sável pela prestação dos serviços."
Desenvolvimento Urbano e Interior, em au
diência, pela aprovação deste e dos de nºs
1.190/88, 1.281/88, 2.702/89, 952/91,
1.027/91, 1.721/91, 2.872/92, 3.037/92,
3.112/92, 2.102/96, 2.800/97 e 4.761/98, apen
sados, com substitutivo, e pela rejeição dos de
nºs 3.485197 e 4.540/98, apensados (Relator:
Sr. Antônio Carlos Pannunzio); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste
e dos de nºs 1.281/88, 2.702/89, 952/91,
1.027/91, 1.721/91, 2.872/92, 3.037/92,
3.112/92, 2.102/96, 2.800/97, 3.485/97,
4.761/98 e 4.540/98, apensados, e do substitu
tivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mOia, com substitutivo (Relator: Sr. Jutahy Jú
nior).

Tendo apensados os PL's nºs 1.190/88,
1.281/88,2.702189,952/91,1.027/91,1.721/91,
2.872/92, 3.037/92, 2.102/96, 2.800/97,
3.485/97, 4.540/98, 4.761/98 e 3.112/92.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há
oradores inscritos para discutir.

A Mesa consulta o Deputado Walter Pinheiro se
desiste da discussão a favor. (Pausa.)

Desiste.
Deputados Dr. Rosinha, Geraldo Magela e Fer-

nando Coruja, V. Ex!s desistem? (Pausa.)
A Mesa agradece.
Deputada Maria do Carmo lara. (Pausa.)
O Deputado Professor Luizinho desiste. A Mesa

agradece.
Deputados Vivaldo Barbosa, Arnaldo Faria de

Sá, Gilmar Machado, Miriam Reid e José Antonio
Almeida, V. EXªs desistem? (Pausa.)

A Mesa agradece.
Está encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Há so

bre a Mesa as seguintes Emendas de Plenário:
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Justificativa

A Organizaçãc;rdas Nações Unidas - ONU, estí
ma que 10%,da população existente nos países do Ter
ceiro Munem são portadores de qualquer tipo de defi
cj~ocia, desse total 2% portadores de deficiência trsica.

Segundo a Associação Nacional de Transportes
Públicos - ANTP, na cidade de São Paulo (SP) a parti
cipação dos usuários com restrição de mobilidade na
demanda total do sistema é de 0,03%. Já em Brasília
(DF) a participação é-de 0,14%.

Diante das pésquisas realizadas objetivando iden
tificar o núméfo de usuários dos serviços de transporte
público de passageiros, portadores de deficiência trsica,
a maioria dos municípios brasileiros estão criando servi
ços especiais para o transporte do deficiente físico, com
horários e trajetos predefinidos, objetivando um trata
mento personalizado e um transporte seguro.

Em São Paulo (SP) existem 187 ônibus adapta
dos para atendimento ao usuário portador de defi
ciência física, e mais 102 veículos do tipo "van", o ser
viço é prestado mediante cadastramento prévio, e o
usuário solicita o serviço por telefone.

Em Cuiabá (MT) existem 6 "vans" que realizam
o serviço especial transportando os deficientes porta
a porta. Já em São José dos Campos (SP) os veícu
los especiais operam de segunda à sábado das 7h às
20h, mediante solicitação por telefone.

Outro ponto a ser considerado é a realidade já
existente nas cidades que possuem serviços especia
is de atendimento ao deficiente, oque certamente evi
taria que o Poder Público e as empresas concessio
nárias ou permissionárias realizassem a adaptação
de parte de uma frota de veículos sem necessidade, o
que certamente resultará em reflexos na tarifa paga
pelos demais usuários do sistema de transporte.

Brasília-DF, 16 de maio de 2000. - Deputado
Chico da Princesa, Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa
pede a compreensão dos Srs. Deputados, porque, ten
do em vista o entendimento entre as Lideranças, surgi
ram duas emendas, e estamos aguardando as cópias
para poder distribuí-Ias aos Srs. Deputados.

O SR. ARV KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos comu
nicarà Casa que, no dia 20, sábado passado, tivemos
grande moto-romaria, ou seja, quase 100 mil moto-

queiros se deslocaram de todo o Pars para a nossa ci
dade santa de Aparecida.

Externo nossos cumprimentos a esses heróis ro
meiros que, realmente, acreditando na nossa santa,
Nossa Senhora Aparecida, deslocaram-se dos rincões
deste País, dos mais longínquos possíveis do Estado
de São Paulo, até Aparecida, e lá compareceram para
assistir a uma missa campal, às 12h do dia 20.

Portanto, nossos cumprimentos a todos os mo
toqueiros de nosso País.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, alguns setores da imprensa vei
cularam no dia de hoje notícias acerca do processo elei
toral no Município de São Paulo, afirmando que o Presi
dente Nacional do PDT, Governador Leonel Brizola, te
ria vetado a aliança entre o PDT e o PT. Esclareço que
isso, absolutamente, não corresponde à verdade.

É indispensável e necessário que se deixe muito
bem esclarecido que, tendo em vista as conjunturas,
a projeção do quadro político-partidário no perrodo
que vai além das eleições do ano 2000 e a perspecti
va de constar da agenda do Congresso Nacional uma
reforma política em que serão questionados temas
como cláusula de desempenho e proibição de coliga
ção nas eleições proporcionais, os partidos menos
numerosos, os menores, que não pertencem ao gru
po dos quatro maiores partidos da Casa, podem ser
levados a uma situação comum, em face das propos
tas que poderão surgir para a reforma partidária.

Por essa razão, Sr. Presidente, a direção nacional
do PDT, tendo em vista não só as eleições do ano 2000,
mas o futuro que se projeta com essa reforma e, sobre
tudo, o período que sucederá ao pleito do ano 2000, viu
a possibilidade de fazer aliança partidária com duas
agremiações: o PT, de um lado, e o PSB, do outro.

Ponderados os dados, a direção nacional e a di
reção estadual do partido optaram por fazer a aliança
com o PSB e se engajar na candidatura da Deputada
Luiza Erundina à Prefeitura de São Paulo.

Isso, Sr. Presidente, não significa qualquer res
trição ao PT, partido que merece o maior de todos os
respeitos por parte do Partido Democrático Trabalhis
ta e sobretudo de seu Presidente Nacional, o Sr. Leo
nel Brizola, que me incumbiu de vir a esta tribuna e
deixar o assunto devidamente esclarecido. Aliás, Sr.
Presidente, esse respeito, essa admiração, essa con-



Esta, Sr. Presidente, é a parte que nos cabe.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O pa

recer é pela aprovação.
O SR. DE VELASCO - E ainda há a Emenda de

Plenário nº 2, dando ao § 1º do art. 2º do Projeto de
Lei nº 5.993-A, de 1990, a seguinte redação:

Art 2º ..
§ 1º O poder público responsável pela

prestação do serviço público de transporte c0
letivo de passageiros poderá, isoladamente
ou em convênio com as empresas concessio
nárias ou permissionárias do transporte coleti
vo elou associações filantrópicas de apoio
aos portadores de deficiência, criar serviço
especial de transporte para os portadores de
deficiência, utilizando veículos diferenciados.

A Organização das Nações Unidas estima que
10% da população existente nos países do Terceiro
Mundo são portadores de qualquer tipo de deficiência.
Desse total, 2% são portadores de deficiência física.

Portanto, este Relator encaminha favoravel
mente esta votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
oferecer parecer às emendas de plenário em substi
tuição à Comissão de Viação e Transportes, concedo
a palavra ao Sr. Deputado Edinho Araújo.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Welling
ton Dias vota acompanhando a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
Deputado Wellington Dias, o Relator está fazendo uso
da palavra.

Ansiosamente, ouvirei a justificativa de voto de
V.Ex! depois. Sei que Teresina o prendeu até agora.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No
bres Deputados, a assessoria da Mesa chama a aten
ção para um fato que desejo comunicar a V. Ex!s: o
autor da emenda nº 2, Deputado Chico da Princesa,
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sideração estende-se à candidata a Prefeita de São serem definidôs pelo poder público respon-
Paulo e ex-Deputada Marta Suplicy. sável pela prestação do serviço.

E quero dizer que é um momento auspicioso Sr. Presid~nte, na justificativa faz-se menção a
para o Município de São Paulo, depois de ser mergu- pesquisas,realizadas objetivando identificaro número
Ihado numa situação de incrível corrupção, num mar de usuários. E é concluída da seguinte maneira:

de lama, poder contar ~?m duas candidata~ do cali- Na verdade, somente o poder público
b~e moral, da estatura etlca .da Deputada ~u!za Erun- responsável, seja da União, dos Estados ou
dma, a quem vamos a~olar nessa elelçao, e da dos Municípios, tem condições de fixar o nú-
ex-Deputada Marta SUp!ICY, m~ereced~ra de todo o mero de veípulos de transporte coletivo de
respeito, de toda a con~lderaçao, a~~lm como ~ PT, passageirosíque deverão ser adaptados para
por parte de todo o Partido Democratlco Trabalhista. o atendimento digno dos portadores de defi-

Esse é um registro que queria fazer, Sr. Presi- ciência frsica.
dente, para deixar esclarecida essa situação. As notí
cias que falam da possibilidade de qualquer restrição
ou veto à aliança com o PT não têm a menor proce
dência, seja no seio da direção nacional do PDT, seja
na esfera estadual ou municipal do partido. Por isso,
Sr. Presidente, fique muito bem esclarecido que o PT
merece todo o nosso respeito, e a ex-Deputada Marta
Suplicy continua a merecer e merecerá sempre o nos
so respeito e a nossa consideração.

Mu!to obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Conce

do a palavra, para oferecer parecer às emendas de
plenário, em substituição à Comissão de Comissão de
Seguridade Social e Família, ao Sr. Gessivaldo Isaias.

A assessoria orientará V. Ex!!, nobre Deputado,
e o seu nome constará nos Anais da Casa como Rela
tor dessa importante matéria. (Pausa.)

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB 
PI. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quanto às emendas apresentadas pelo
Deputado Chico da Princesa ao Projeto de Lei nº
5.993-A, de 1990, o parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O Re
lator é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas de
plenário, em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, ao Sr. Deputado De Velasco.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, a emenda de plenário dá
nova redação ao art. 2º do Projeto de Lei nº 5.993-A,
de 1990, no seguinte teor:

Art. 2º. Os veículos utilizados nos ser
viços públicos de transporte coletivo de pas
sageiros serão construídos ou adaptados às
necessidades das pessoas portadoras de
deficiência, de acordo com os parâmetros
técnicos e as peculiaridades do serviços a
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retificou-a, retirando a expressão "ficando nestes ca- felicidade agora de ter como Relator na Comissão de
sos dispensada a adaptação dos veículos convencio- Cons,tituição e Justiça e de Redação o seu filho, nos-
nais de transporte coletivo de passageiros". so cómpanheiro e Líder Deputado Jutahy Junior.

I

Essa parte fica, portanto, suprimida. :Sr. Presidente, feito esse esclarecimento, passo
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a às duas emendas ao Projeto de Lei nQ 5.993-A, de

palavra, portanto, o Deputado Edinho Araújo, para 199,b.
proferir seu parecer. . A Emenda nQ 1, no meu entendimento, na verda-

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Para emitir de 'remete à instância de poder local as condições
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em para definir mais adequadamente as peculiaridades
substituição à Comissão de Viação e Transportes, desses serviços especiais que seriam definidos pelo
compete a este Relator apreciar as Emendas de Ple- Poder Público responsável pela prestação, que são
nário n2" 1 e 2 ao Projeto de Lei nQ 5.993-A, de 1990. as Prefeituras.

A primeira foi redigida nos seguintes termos: Devo dizer que, não obstante a acolhida positiva
Os veículos utilizados nos serviços à Emenda nQ 1, a fixação de 10% da frota de veículos

públicos de transporte coletivo de passagei- prevista no substitutivo originário da Comissão de De-
ros serão construídos ou adaptados às ne- senvolvimento Urbano e Interior não foi feita sem
cessidades das pessoas portadoras de defi- qualquer estudo técnico ou aleatoriamente. Havia
ciência, de acordo com os parâmetros técni- uma razão de ser, que, depois, paradoxalmente, veio
cos e as peculiaridades do serviço a serem a estar explicitada na própria justificativa da Emenda
definidos pelo Poder Público responsável nQ 2, que também de pronto acolho.
pela prestação do serviço. Traz o texto da justificativa desta emenda que a

O nosso parecer é favorável à Emenda nº 1. Organiz~ção ~as Nações Un~das estima q~e 10% da
A Emenda de Plenário nQ 2, Sr. Presidente, tem p~pulaçao eXistente nos pals~s do terce.lr?A m~ndo

o seguinte teor' sao portadores de qualquer tipO de deflclencla. E
. mais: desse total, 2% são portadores de deficiência fí-

O Poder Público responsável pela sica. Então, teve razão de ser o substitutivo apresen-
prestação do serviço público de transporte tado por nós na Comissão de Desenvolvimento Urba-
coletivo de passageiros poderá, isolada- no e Interior.

mente ~u e~ convênio co~ ~s :~presas Além disso, Sr. Presidente. os números mencio-
concesslonána~ ou perml~slo-"an~s d,O nados relativos a usuários com restrição de mobilida-
tr~nsporte col.etlvo elou assoclaçoes fll~~~o- de, tanto em Brasília quanto em São Paulo - e são nú-
p~cas .de apo~o aos po.rtadores de deflclen- meros ínfimos, como 0,3% em São Paulo e 0,14% em
cla, criar serviço esp~c~~1 d~ tra~~porte par? Brasília _, são meras estimativas que podem levar em
os port~dores. de deflclencla, utilizando vel- consideração aqueles portadores de deficiência mo-
culos diferenciados. tora que se arriscam a pegar ônibus e, assim, conse-

O nosso parecer é pela aprovação, Sr. Presidente. guem entrar nessas estatísticas.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - É pela Portanto, não obstante a aprovação às emen-

aprovação. das, reiteramos o nosso posicionamento na Comis-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Conce- são de Desenvolvimento Urbano e Interior de que o

do a palavra, para oferecer parecer às emendas de número foi estudado e baseado em parâmetros de-
plenário em substituição à Comissão de Desenvolvi- fendidos pelas Nações Unidas.
mento Urbano e Interior, ao Sr. Deputado Antonio Car- Como Relator, acolho as duas Emendas de Ple-
los Pannunzio, conhecido pelo seu poder de síntese. nário, a de nº 1 e a de nº 2.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo- O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente,
co/PSDB - SP. Para emitir parecer. Sem revisão do peço a palavra pela ordem.
orador.) - Sr. Presidente, antes de relatar, quero, por
questão de justiça, fazer uma homenagem ao saudo- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
so Senador Jutahy Magalhães, que, nos idos de V.Ex!! a palavra, como Relator.
1989, já pensando nesse sério problema, com o intui- O SR. GESSIVALDO ISAIAS (BlocoIPMDB - PI.
to de promover justiça aos deficientes físicos, foi o au- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto à
tor da primeira propositura nesse contexto. Tivemos a Emenda nº 2, gostaria de suprimir o seguinte trecho: "fi-
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cando nestes casos dispensada a adaptação dos veícu- ça e de Redação, sobre os demais substitu-
los convencionais de transporte coletivo de passageiros". tivos e sobre o Projeto de Lei nº 5.993, de

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para ofe- 1990, que "dispõe sobre a construção de 10-
recer parecer às emendas de Plenário, em substituição à gradouros, edifícios de uso público e de veí-
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, con- culos de transporte coletivo, a fim de garan-
cedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior. tir acesso adequado às pessoas portadoras

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. de deficiência física, nos termos dos arts.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- 227, § 2º, e 244 da Constituição Federal.
sidente, agradeço a todas as Lideranças partidárias Sala das sessões, 24 de maio de
que acataram o regime de urgência urgentrssima 2000. - Assina o Deputado Aloizio Merca-
para aprovarmos nesta sessão projeto de autoria do dante, Líder do PT.

Senador Jutahy M~galhã~s, proposta em tramitação O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
no CongressolNaclonal ha dez anos. Sr. Líderes acordam quanto aos termos do requer'-

Esta matéria, o Projeto de Lei nº 5.993-A, de mento. I
1990, tem o intuito de beneficiar todos os portadores Em votação
de deficiência física, qU,e ~assam a ter loc~moção..~ Os Srs. De ~tados ue o a rovam ermane
acesso a '?gradouros publlc?s de form~ ma~s tr~nq~,- como se aCham:(pausa.i p p çam
la e respeitosa, sendo conSiderados cldadaos Iguais
a todos os demais. APROVADO.

Coube a mim relatar o projeto na Comissão de . _O SR. PREoSI~~NTE (H~ráclito Fort:s) - A Co-
Constituição e Justiça, onde recebeu aprovação unâ- ~Issao d~ ConstltUlçao e Justiça e Redaçao, ao apre-
nime. clar o proJeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a

Quanto às Emendas nas 1 e 2, de autoria do ilus- votos o seguinte: Substitutivo
tre Deputado Chico da Princesa, quanto à constitucio- O Congresso Nacional decreta:
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, nada te- Art. 19 Os logradouros e edifícios de uso público
mos a opor. bem como os veículos de transporte coletivo, rodoviário,

O nosso parecer, portanto, é favorável às duas ferroviário e metroviário, já existentes, em construção
emendas apresentadas. ou em fabricação, observarão as determinações desta

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Os lei, visando possibilitar o acess? às suas de~endên~as

oradores inscritos para o encaminhamento da vota- e o uso adequado de seus equipamentos e Instalaçoes
ção retiraram seus nomes. pelas pessoas portadoras de deficiência física.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA _ Pela or- § 1º Ficam excetuados das exigências desta 'ei
dem Sr Presidente os templos; os prédios e logradouros tombados pelo

, OSR. PRESI~ENTE (Heráclito Fortes) _ Tem V. ó~gã~ p~~lico nacional ou local d~ defesa do patrimô-
Ex!! a palavra. mo hlstonco, quando as .ad?~taçoes comprometerem

• o seu valor cultural ou hlstonco.
O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - § 20 O 'd' o" d b d'f'

S
. - " - s co Igos mUniCipaiS e o ras e e I Ica-

~A.. :m revlsao do orado.r.) - Sr. PreSidente, r~tlro a ções condicionarão a aprovação dos projetos de pré-
InSCrlçao. Quero apenas orientar a bancada, reglstran- dios e logrado 'bl" b A' d d'
do que o Bloco Parla~entar PSB/PCdoB vota a favor to nesta lei. uros pu ICOS a o servancla o ISpOS-

das emendas e do proJeto, embora ressalve que a reda- o • , , ,.
ção do projeto era melhor do que a das emendas. Não § 3-,Os logradouros e edlflclOS p~bhcos, em seus
vamos, porém, prejudicar o acordo feito em plenário. es~aços Internos e ext~r.~os, construidos" ~dapta~o~

Por esta razão, manifestamos nossa posi ão fa- ou Instalados para p~sslbllltar o uso por deflcl~ntes flsl-
vorável à apr::>vação das mesmas. ç C?,s.bem co~? .os velculo~ d~ transporte coletiVO, ~odo-

. Vlano, ferrovlarlo e metroviário, as vagas de estaciona-
o O SR. PRE~IDENTE (Herác~lto.Fortes) - Faço a mento, os assentos, os vagões e os locais de embar-

leitura do requenmento de preferencla: que e desembarque a eles igualmente destinados de-
Senhor Presidente, verão ostentar, em destaque, o pictograma do Símbolo
Requeremos, nos termos do art. 161, Internacional de Acesso aos Deficientes Físicos.

inciso IV e § 2!l, do Regimento Interno, pre- Art. 22 Dez por cento do transporte coletivo ro-
ferência para a votação do substitutivo ado- doviário urbano, intermunicipal, interestadual e inter-
tado pela Comissão de Constituição e Justi- nacional, segundo a empresa, destino e itinerário, se-
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rão realizados em veículos construídos ou adaptados § 12 O município definirá e sinalizará, nos termas
às necessidades das pessoas portadoras de deficiên- do art. 24 da Lei n2 9.503, de 23 de setembrO de 1997,
cia física, nos termos desta lei. que instituiu o Código Nacional de Trânsito, em vias e

§ 12 O município que possua menos de dez por estacionamentos públicos, os locais de embarque e
cento de sua população constituída por portadores de desembarque de deficientes físicos e as vagas de es-
deficiência física poderá por lei de iniciativa do Prefeito tacionamento exclusivas para veículos que ostentem o
Municipal, optar por prestar o serviço do que trata este pictograma do Símbolo Internacional de Acesso.
artigo diretamente ou por meio do convênio com as § 22 Na definição e demarcação dos locais de em-
empresas concessionárias de transporte coletivo ro- barque e desembarque e das vagas de estacionamento
doviário urbano, as associações de deficientes físicos de que trata o parágrafo anterior, serão observados os
e as entidades filantrópicas que lhes prestem apoio. critérios de acessibilidade, localização, dimensiona-

§ 22 O serviço especial de transporte pera porta- mento, sinali~ação e proporcionalid~de constantes das
dores de deficiência, de que trata o parágrafo anterior, normas refendas no caput deste artigo.
poderá ser instituído nos termos da Lei nº 9.808, de § 3º A ocupação indevida assim como a obstrução
18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço total ou parcial dos locais de embarque e desembarque e
voluntário e dá outras providências. das vagas de estacionamento de que trata o § 12 deste

Art. 3º Na construção e adaptação dos logra- artigo sujeitam o infra~or às penalidades previstas nos
douras públicos às necessidades das pessoas porta- arts. 181 e. 18~ ?a Lei ~ 9.503, ,de 23 de ~et~rnbra de
doras de deficiência física serão observadas as espe- 1997, que Instituiu o Código NaCional de Transito.
cificações constantes das normas expedidas pelo ór- Art. 4º Na construção e adaptação de edifícios
gão federal competente do Sistema Nacional de Me- de uso público às necessidades dos portadores de
trologia, Normalização e Qualidade Industrial, especi- deficiência física serão observadas as especificações
almente no que respeita aos parâmetros antropomé- constantes das normas referidas no caput do art. 32

tricos, aos acessos, à circulação, à sinalização, ao desta lei. especialmente no que se refere aos parâ-
equipamento e ao mobiliário urbano. à comunicação, metros antropométricos, aos acessos. à circulação. à
à sinalização. e ainda à: comunicação e à sinalização, e ainda à:

I - eliminação de inclinações e descontinuida- 1-existência de, pelo menos, um acesso à edifi-
des que dificultem o trânsito de pessoas portadoras cação para os deficientes físicos e, por pavimento, um
de deficiência; sanitário masculino e um feminino, instalados e equi-

11 - utilização de materiais antiderrapantes nas p~dos segundo crit~rios d~ acessibilidade e adequa-
circulações em geral; çao às suas neceSSidades,

111 - instalação de rampas de acesso aos logra- ,/I -= utilização de materiais antiderrapantes nas

d 'bl' à d'f' - clrculaçoes em geral'ouros pu ICOS e s suas e I Icaçoes, quando estes '. ,_
não se encontrarem nivelados ao piso exterior e às fa- 111 - .reserva, em locaiS de reUnlao, de espaços
ixas de travessia de pedestres' para cadeiras de rodas e de assentos para pessoas

IV _ b' t d "f d I d' portadoras de deficiência ambulatória parcial. segun-
re alxamen o os melos- lOS as ca ça as, do os critérios de proporção, dimensionamento, dis-

V - eliminação de obstáculos ao livre trânsito posição e localização definidos nas normas referidas
das pessoas portadoras de deficiência física. com no caput do art. 42 desta lei;
destaq~e para o~ representa~os por ve~~tação, ~an- IV - instalação, em edificações de mais de um
cas de J~rnal, qUlosqu~s. c~bln~s tel~fon.lcas:.. caixas pavimento, de sistema de rampas, elevadores. estei~
de correio e postes de Ilumlnaçao e slnahzaçao; ras olantes ou plataformas móveis, observados os cri-

VI - instalação. em locais de grande fluxo de térios de acessibilidade, dimensionamento e padrões
transeunte. de telefones públicos próprios para uso antropométriços constantes das normas referidas no
de pessoas portadoras de deficiência física; caput do art. ~º desta lei;

VII - sinalização sonora das faixas de travessia V - adição de sinalização específica para pes-
d. ruas, especialmente daquelas que dão acesso a soas portadoras de deficiência visual, pelo forneci-
hospitais, escolas e demais equipamentos de uso co- menta de informações, pelo método Braille. pela im-
letivo. público ou privado. com o objetivo de facilitar o plantação de superfícies com texturas diferenciadas
acesso e o trânsito de pessoas portadoras de defi· para orientação de trajetos e pela utilização de avisos
ciê~cia visual. sonoros em elevadores.



-NI!1-

Dê-se ao art. 211 do PL nll 5.993-A190 a seguinte
redação:

"Art. 211 Os verculos utilizados nos ser
viços públicos de transporte coletiv9 de 'pas
sageiros serão construrdos ou adaptados às
necessidades das pessoas portadoras de
deficiência, de acordo com os parâmetros
técnicos e as peculiaridades do serviço a
serem definidos pelo Poder Público respon
sável pela prestação do serviços."

-N1l2-

Dê-se ao parágrafo 111 do Art. 212 do PL nll

5.~-AI9O a seguinte redaçAo:

§ 111 O Poder Público respons6vel pela
preatlflo do 8eNlço público de transporte c0
letivo éle passageiros poderá, isoladamente
ou Im convênio com as empresas concesslo
n6r1as ou pennlsslonárlas do transporte coleti
VO e ou assoclaçê5es filantrópicas de apolo
aos portadores de deficiência, criar serviço
especial de transporte para os portadores de
deficiência, utilizando vefculos diferenciados.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - AqUI
le. que forem pela aprovaçAo perman8Qlm como li
acham. (Pausa.)

APROVADAS~

OSR. PRESIDENTE (Hertlcllto Fort..)- Htllo
bre a meIa e vou .ubmeter a votOI a IIgulnte

R.daçlo flnall

REDACAo FINAL DO 8UB8TITUT,VO D,A
CAMAAA DOS DIPUTADOS ÁO

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira 2S 27497

Art. 51! Na fabricação e adaptação dos vefculos O SR. PRESIDENTE (Herãclito Fortes) - Os
de transporte coletivo às necessidades das pessoas Sra. Uderes concordam com o seu teor.
portadoras de deficiência trsica serão observados os Os Sra. Deputados que o aprovam permaneçam
parâmetros antropométricos e os critérios de acesso como se encontram. (Pausa.)
e circulação constantes das normas referidas no ca· APROVADO.
put do art. 32 desta lei, e ainda a: Prejudicados: aproposição inicial (Projeto de Lei nV

I - disponibilidade de área livre para manobra, 5.993190; os substitutivos oferecidos pelas Comissões:
de forma a possibilitar à cadeira de rodas um giro de deseguridade Social e FamRia; deViação eTransportes;
noventa graus; ede Desenvolvimento Urbano eInterior; eos Projetos de

11_ existência de um banco especial, estofado, Lei nlls 1.190188, 1.281188,2.702/89,952191,1.027191,
com resiliência de deflexão mfnima de vinte o cinco 1.721191, 2.872/92, 3.037192, 3.112/92, 2.102/96,
milfmetros, que apresente conformação ergonõmica, 2.800197,3.485/97,4.761198 e 4.540198, apensados.
de modo a garantir conforto e segurança no transpor- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
te aos portadores de deficiência trsica aparelhados; Plenário foram oferecidas e vou submeter a votos as

111 - existência de espaço especial para localiza- seguintes:
ção de cadeira de rodas junto à porta, com dispositivo Emendas nll 1 e 02, com parecer favorável.
de fixação que apresente as seguintes caracterfsticas:

a) estar a altura acessrvel ao manuseio
por pessoa portadora de deficiência;

b) ter concepção simples, permitindo a
imobilização total e segura da cadeira de ro
das, retendo-a firmemente. tanto em condi
ções normais de movimentação como em
situações de frenagem de emergência;

c) ser devidamente protegido, de for
ma a não causar danos à cadeira de rodas
nem à pessoa portadora de deficiência;

d) possibilitar o travamento e o destra
vamento pela essoa portadora de deficiên
cia, com aplicação de força máxima de dez
quilogramaslforça.

Art. 62 Os trens de longo percurso e os destinados
ao transporte metroviário disporão de, pelo menos, um
vagão projetado de forma apermitir otransporte adequa
do de pessoas portadoras de deficiência, obsel'VBf;tol,-fló
que couber, os parâmetros antropométricos eos crltérlo8
de acesso e de circulação a que se refere o art. SI desta
lei, e ainda a existência de:

1- corredor com, no mfnimo, noventa cantrm.
tros de largura, de modo a permitir o acesso e a pai
sagem de cadeira de rodas;

/I - sanitários dimensionados segundo as espe·
cificações constantes das normas referidas no caput
do art. 32 desta lei;

111 - acesso a carro restaurante e dormitório, no
caso de trens de longo pe;curso;

IV - existência de corrimão na parede do carro,
no lado do local de fixação da cadeira de rodas, de
modo a permitir maior segurança ao deficiente.

Art. 72 a Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 89 Es~a lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. .



V - à eliminação de obstáculos ao livre trânsito
das pessoas portadoras de deficiência física, com
destaque para os representados por vegetação, ban
cas de jornal, quiosques, cabinas telefônicas, caixas
de correio e postes de iluminação e sinalização;

VI - à instalação, em locais de grande fluxo de
transeuntes, de telefones públicos próprios para uso
de pessoas portadoras de deficiência física;

VII - à sinalização sonora das faixas de traves
sia de ruas, especialmente daquelas que dão acesso
a hospitais, escolas e demais equipamentos de uso
coletivo, públicos ou privados, com o objetivo de facili
tar o acesso e o trânsito de pessoas portadoras de
deficiência visual.
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PROJETO DE LEI N2 5.993-B, DE 1990, tros técnicos e as peculiaridades do serviço a serem
DO SENADO FEDERAL definidos pelo Poder Público responsável pela presta-

(PLS Nº 63/89 na Casa de origem) ção dos serviços.
Substitutivo da Câmara dos Deputa- § 1º O Poder Público responsável pela presta-

dos ao Projeto de Lei n9 5.993-A, de 1990, ção do serviço público de transporte coletivo de pas-
do Senado Federal (PLS n263189, na Casa sageiros poderá, isoladamente ou em convênio com
de origem), que "dispõe sobre a constru- as empresas concessionárias ou permissionárias do
ção de logradouros, de edifícios de uso transporte coletivo e/ou associações filantrópicas de
público e de veículos de transporte coleti- apoio aos portadores de deficiência, criar serviço es-
vo, a fim de garantir acesso adequado às pecial de transporte para os portadores de deficiên-
pessoas portadoras de deficiência física, cia, utilizando veículos diferenciados.
nos termos do § 22 do art. 227 e do art. § 2º O serviço especial de transporte para porta-
244 da Constituição Federal". dores de deficiência, de que trata o parágrafo anterior,

Dê-se ao projeto a seguinte redação: poderá ser instituído nos termos da Lei nº 9.608, de
. _ _ 18 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre o serviço

Dlspoe sobre a construçao de logra- voluntário e dá outras providências".
douros e edifícios de uso público e de veícu- A 30 N - d - d I
los de transporte coletivo, a fim de garantir rt. 'b-' a construça? e a aptaçao os ogra-
acesso adequado às pessoas portadoras de douros pu II~~~ à~ n:c.esslda~es das pessoas porta-
deficiência física, nos termos do § 2º do art. d~.ras ~e deflclenCla flslca serao observa~as as esp,e-
227 e do art. 244 da Constituição Federal. c~lcaçoes constantes das no~mas exped~das pelo or

gao federal competente do Sistema Nacional de Me-
O Congresso Nacional decreta: trologia, Normatização e Qualidade Industrial, espe-
Art. 1º Os logradouros e edifícios de uso público, cialmente no que respeita aos parâmetros antropo-

bem como os veículos de transporte coletivo, rodoviá- métricos, aos acessos, à circulação, à sinalização, ao
rio, ferroviário e metroviário, já existentes, em cons- equipamento e ao mobiliário urbano, à comunicação,
trução ou em fabricação, observarão as determina- à sinalização, e ainda: .
ções de~ta !ei, visando a possibilitar o acesso,às suas I - à eliminação de inclinações e descontinuida-
dependenclas e o uso adequado de seus eqUlpamen- des que dificultem o trânsito de pessoas portadoras
tos e instalações pelas pessoas portadoras de defi- de deficiência'
ciência física. II à t".' - d " t'do . . ~ , . - U I Izaçao e matenals an I errapantes nas

§ 1- Ficam e:c~etuados das eXlgenclas desta lei circulações em geral'
os templos, os predlos e logradouros tombados pelo , , _'
órgão público nacional ou local de defesa do patrimô- 111 - a ~ns~alaçao de ramp~~ de_acesso aos 10-
nio histórico, quando as adaptações comprometerem grad~uros publlcos e às s~as edlflcaçoe.s, quand~ es-
o seu valor cultural ou histórico. !es n~o se encontra.rem nivelados ao piSO exterior, e

§ 2º Os códigos municipais de obras e edifica- as faixas de trave~sla de pedestre~; ,
ções condicionarão a aprovação dos projetos de pré- IV - ao rebaixamento dos meios-fiOS das calça-

das,'dios e logradouros públicos à observância do dispos-
to nesta lei.

§ 3º Os logradouros e edifícios públicos, em seus
espaços internos e externos, construídos, adaptados
ou instalados para possibilitaro uso por deficientes físi
cos bem como os veículos de transporte coletivo, rodo
viário, ferroviário e metroviário, as vagas de estaciona
mento, os assentos, os vagões e os locais de embar
que e desembarque a eles igualmente destinados de
verão ostentar, em destaque, o pictograma do Símbolo
Internacional de Acesso aos Deficientes Físicos.

Art.2º Os veículos utilizados nos serviços públi
cos de transporte coletivo de passageiros serão cons
truídos ou adaptados às necessidades das pessoas
portadoras de deficiência, de acordo com os parâme-



a) estar a altura acessível ao manuse
io por pessoa portadora de deficiência;

b) ter concepção simples, permitindo a
imobilização total e segura da cadeira de ro
das, retendo-a firmemente tanto em condi
ções normais de movimentação como em si
tuações de frenagem de emergência;

c) ser devidamente protegido, de for
ma a não causar danos à cadeira de rodas
nem à pessoa portadora de deficiência;

d) possibilitar o travamento e o destra
vamento pela pessoa portadora de deficiên
cia, com aplicação de força máxima de dez
quilogramas-força.

Art. 6e Os trens de longo percurso e os destina
dos ao transporte metroviário disporão de, pelo me
nos, um vagão projetado de forma a permitir o trans
porte adequado de pessoas portadoras de deficiên:'
cia, observados, no que couber, os parâmetros antro
pométricos e os critérios de acesso e de circulação a
que se refere o artigo anterior, e ainda a existência de:

I - corredor com, no mínimo, noventa centíme
tros de largura, de modo a permitir o acesso e a pas
sagem de cadeira de rodas;

11 - sanitários dimensionados segundo as espe
cificações constantes das normas referidas no caput
do art. 32 desta lei; ,

11I - acesso a carro-restaurante e dormitório, no
caso de trens de longo percurso;

IV - existência de corrimão na parede do carro,
no lado do local de fixação da cadeira de rodas, de
modo a permitir maior segurança ao deficiente.

Art. 7º o Poder Executivo regulamentará esta lei..
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§ 1º O município definirá e sinalizará, nos termos Art. 52 Na fabricação e adaptação dos veículos
do art. 24 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, de transporte coletivo às necessidades das pessoas
que instituiu o Código Nacional de Trânsito, em vias e portadoras de deficiência física, serão observados os
estacionamentos públicos, os locais de embarque e parâmetros antropométricos e os critérios de acesso
desembarque de deficientes trsicos e as vagas de es- e circulação constantes das normas referidas no ca-
tacionamento exclusivas para veículos que ostentem o put do art. 32 desta lei, e ainda à:
pictograma do Símbolo Internacional de Acesso. I - dispónibilidade de área livre para manobra,

§ 2º Na definição e demarcação dos locais de em- de forma a possibilitar à cadeira de rodas um giro de
barque e desembarque e das vagas de estacionamento noventa graus;
d~ q~e trata o pará~~fo anterior, ~erã~ obs~rvad~ os /I - existência de um banco especial, estofado,
criténos de acessibilidade, locahzaçao, dlmenslona- com resiliência de deflexão mínima de vinte e cinco
menta, sinalização e proporcionalidade constantes das milímetros, que apresente conformação ergonômica,
normas referidas no caput deste artigo. de modo a garantir conforto e segurança no transpor-

§ 3'! Aocupação indevida, assim como a obstrução te aos portadores de deficiência física aparelhados;
to~1 ou parcial dos locais de embarque e desembarque e III - existência de espaço especial para localiza-
das vagas de estacionamento de que trata o § 1º deste ção de cadeira de rodas junto à porta, com dispositivo
artigo, sujeitam o infrator às penalidades previstas nos de fixação que apresente as seguintes características:
arts. 181 e 182 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código Nacional de Trânsito.

Art. 4º Na construção e adaptação de edifícios
de uso público às necessidades dos portadores de
deficiência trsica, serão observadas as especifica
ções constantes das normas referidas no caput do
art. 3º desta lei, especialmente no que se refere aos
parâmetros antropométricos, aos acessos, à circula
ção, à comunicação e à sinalização, e ainda à:

1- existência de, pelo menos, um acesso à edifi
cação para os deficientes físicos e, por pavimento, um
sanitário masculino e um feminino, instalados e equi
pados segundo critérios de acessibilidade e adequa
ção às suas necessidades;

/I - utilização de materiais antiderrapantes nas
circulações em geral;

11I - reserva, em locais de reunião, de espaços
para cadeiras de rodas e de assentos para pessoas
portadoras de deficiência ambulatória parcial, segun
do os critérios de proporção, dimensionamento, dis
posição e localização definidos nas normas referidas
no caput;

IV - instalação, em edificações de mais de um
pavimento, de sistema de rampas, elevadores, estei
ras-rolantes ou plataformas-móveis observados os
critérios de acessibilidade, dimensionamento e pa
drões antropométricos constantes das normas referi
das no caput do artigo anterior;

V - adoção de sinalização específica para pes
soas portadoras de deficiência visual, pelo forneci
mento de informações, pelo método Braille, pela im
plantação de superfícies com texturas diferenciadas
para orientação de trajetos e pela utilização de avisos
sonoros em elevadores.



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS_SENHORES:

CORONEL GARCIA- Projeto de lei que regula
menta o art. 144 da Constituição Federal para discipli-

~
r a organização e o funcionamento dos órgãos res

~ns~veis pela segurança pública e dá outras provi
enclas.

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que ,modifica a Lei nº 5.700, de 1971, instituindo a
Araràj!!ba--Gomo sfmbolo nacional.

ÉN~OBACCI - Projeto de lei que dispensa o ci
dadão de empregado do pagamento de taxa para
inscrição m concurso público.

JO ÉCARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
concedé incentivos fiscais ao empregador que admitir
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Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- pessoas portadoras de deficiência ffsica e maiores de
blicação. 60 anos, nas condições que especifica.

Sala das Sessões
i
, 24 de maio de 2000. - Depu- AVENZOAR ARRUDA - Projeto de lei comple-

tado Mendes Ribeiro Filho, Relator. mentar que Idispõe sobre a regulamentação do § 311

O SR. PRESIDENTE (Her~clito Fortes) - Aque- do art. 192 da Constituição Federal e dá outras provi-
les que forem pela aprovação permaneçam como se dências.:
acham. (Pausa.) PEDRb PEDROSSIAN - Prqjeto de lei que

APROVADA. acrescenta los incisos VI e VII ao art. 31 da Lei nll

A matéria retoma ao Senado Federal. 8.977, de 1995. I

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- Requerimento de informações ao Sr. Ministro de .
te, peço a palavra pela ordem. Minas e Energia sobre as contratações firmadas pela

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Petróleo B~sileiro S.A. - PETROBRAS, no perfodo
Exa. a palavra. de gestão da atual diretoria da empresa.

I , ,

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que dis-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pa- põe sobre a obrigatoriedade da disciplina Orientação
rabenizo a Casa por ter votado esta matéria e tam- Sexual nos, currfculos de 511 e 61! séries do ensino fun-
bém todos que tinham projetos nesse sentido e fize- damental das escolas públicas e privadas.
ram esse grande acor~o neste momento. Consegui- Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda-
mos ajustar e adequar!as emendas que chegaram ao de de divulgação dos órgãos públicos de defesa do
plenário. Assim, consqlidamos o direito de cidadania consumidor.
daqueles que possuem necessidades especiais no ALOIZIO MERCADANTE _ Requerimento ao
nosso Pafs. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de convo-

Parabéns a todos. cação do Sr. Ministro da Fazenda, para que S. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Antes compareçaiao Plenário da Casa ;i fim de prestar es-

de encerrar a Ordem do Dia, comunicamos que o item clarecimentps sobre os cortes/ efetuados no Orça-
7 da pauta Proposta de Emenda à Constituição nll mento da União para o ano dê 2000 e sobre a situa-
128-B/95, está transferida para a próxima terça-feira, ção dos servidores públicos federais.
devido ao adiantado da hora. SIMÃO SESSIM - Projeto de lei que dispõe 50-

Comunico ainda que o item 6 (Projeto de Lei bre custeio da assistência à saúde dos trabalhadores
Complementar n2 9-A/99) foi retirado de pauta "de off- e de seus dependentes e dá outras providências.
cio".

RUBENS BUENO - Requerimento de informa-
ções ao'Sr. Ministro da Fazenda sobre o procedimen
to Iicitatório Cecop nll 98/138 e sobre a contratação
com dispensa de licitação Cecop n!! 98/303, levados a
efeito pelo Banco do Brasil S. A.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Integraç~o Nacional so
bre obras executadas pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS, em convênio
com o Exército no Estado de Pernambuco.

DA. BENEDITO DIAS E OUTROS - Projeto de
resolução que cria Comissão Parlamentar de Inquéri
to com a finalidade de investigar as dem:incias de irre
gularidades na composição de alimentos e na aplica
ção de recursos destinados à merenda escolar.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Integração Nacional so
bre as empresas inadimplentes em relação às debên
tures simples emitidas pelo Fundo de Investimentos
do Nordeste - FINOR, no Estado de Pernambuço.
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, JAIR MENEGUELLI - Requerimento de infor- ALEXANDRE SANT9S - Projeto de lei que re-
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre gastos com o gula a titularidade dos Juízes Federais em início de
Sistema Único,de Saúde - SUS, no Município de São carreira nas Varas da Seção Judiciária para a qual te-
C~etano do Suir Estado de São Paulo. nham sido nomeados ou designados.

HeNRlaU~ FONTANA E OUTROS - Requeri- ADOLFO MARINHO - Projeto de lei que dispõe
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados sobre a jornada de trabalho dos cirurgiões-dentistas e
de criação de ,Comissão Parlamentar de Inquérito determina outras providências.
com a finalidade de investigar denúncias de irregulari- MILTON MONTI - Projeto de lei que dispõe so-
dades em contratos e prestação de serviços por em- bre a obrigatoriedade da exposição de informações
presas e instituições privadas de planos de saúde. comprobatórias da calibração de instrumentos ou

GLYCON TERRA PINTO - Projeto de lei que equipamentos de medição que afetem produtos ou
dispõe sobre a'aplicação de penalidade a veículo par- serviços oferecidos à população.
ticu/ar no transporte público coletivo de passageiros. SRS. LfDERES - Requerimento ao Sr. Presi-

Projeto deJei que altera os arts. 61 e 62 da Lei nº dente da Câmara dos Deputados de urgência na
9.503, de 1997, que institui oCódigo deTrânsito Brasileiro. apreciação do Projeto de Lei nº 642, de 1999, que

MILTON TEMER - Projeto de lei que acrescenta acresce dispositivos à Lei n!! 9.020, de 1995, que dis-
alínea ao art. 483 da CLT e dá nova redação ao res- põe sobre a implantação, em caráter emergencial e
pectivo § 3º. provisório, da Defensoria Pública da União.

EUNfclO OLIVEIRA - Requerimento de infor- ALDO REBELO - Requerimento de informa-
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre as providênci- ções ao Sr. Ministro da Educação sobre o reconheci-
as tomadas para que se solucione o aparecimento do mento de cursos superiores de instituições educacio-
foco do mosqUito aede's aegypti no Estado do Ceará, nais do Estado de São Paulo.
onde de janeiro'até a presente data foram registrados Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
4.657 casos da doença. Planejamento, Orçamento e Gestão sobre planos de

JÚLIO DELGADO E OUTROS - Proposta de privatização do setor de saneamento básico.
emenda à Constituição que altera a redação do inciso GERALDO MAGELA - Projeto de lei que dispõe
I do art. 56. sobre o exercício da profissão de comerciário e dá ou-

MARCOS CINTRA - Projeto de lei que dispõe 50- tra5 providências.
bre a obrigatoriedade de'advertência sobre a presença Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art.
de substâncias potencialmente cancerígenas nos rótu- 4º da Lei ng 7.998, de 1990.
los de produtos para consumo humano ou animal. MÁRIO NEGROMONTE - Indicação ao Sr. Mi-

ELCIONE BARBALHO E OUTROS - Projeto de nistro da Educação de incentivo à aquisição de com-
lei que altera o art. 5!! da Lei nº 9.296, de 1996, e putadores por professores municipais.
acrescenta o art. 5!!-A a essa lei. VICENTE CAROPRESO - Requerimento de in-

JANDIRA FEGHALI - Projeto de resolução que formações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o
denomina o saguão ddAnexo 11 da Câmara dos' De- preço dos combustíveis praticados pela Petróleo Bra-
putados "Saguão Vil/a Lobos". si/eiro S. A. - PETROBRAS.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade NICE LOBÃO - Projeto de lei que institui o Pro-
da cirurgia plástica reparadora da mama por planos e grama de Bolsas de Manutenção para Atletas.
seguros privados de assistência à saúde nos casos de PAULO OCTÁVIO - Projeto de lei que dispõe
muti/ação decorrente de tratamento de câncer. sobre a proibição da comercialização de bebida al-

RICARDO FERRAGO - Requerimento de infor- coólica às margens das rodovias federais.
mações ao Sr.. Ministro da Fazenda sobre a reestrutura- Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
ção do Banco'do Brasil e da Caixa I;conõmica Federal. Deputados de instituição de Comissão Exte~na para

GLYCON TERRA PINTO E OUTROS - Propos- esclarecer em que circunstância ocorreu a~mo'1e/do\.

ta de emenda'à Constituição que dá nova redação ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto
inciso IV do ~rt. 8!!. de 1976, em acidente rodoviário ocorrido na Rodovia

LUCIANO BIVAR e. OUTROS - Recurso ao Sr. Presidente Dutra, Kml165, no Municfpio de Resende,
Presidente da Câmara dos Deputados contra a decisão Estado do Rio de Janeiro.
da Comissão,de Finanças eTributação que aprovou pa- JOSUÉ BENGTSON - Projeto de lei que dispõe
'recer rejeitando o Projeto de Lei nº 761 , de 1999. s.obre a obrigatoriedade de conhecimento da Lingu,á-
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33, § 19 , todos do Regimento Interno, esta
Presidência decide criar Comissão Especial,
destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº S09-A, de 1998, do
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gem Brasileira de Sinais - LIBRAS por profissionais fez a leitura do seu parecer, do seu relatório. O Parla-
que atuem nos serviços de polícia, de assistência so- mentar mereceu cumprimentos de toda a Comissão,
cial e de saúde. pela competência que manifestou mais uma vez num

SRS. UDERES - Requerimento ao Sr. Presi- trabalho legislativo de fôlego.
dente da Câmara dos Deputados para apreciação, Portanto, na próxima semana, essa Comissão
em regime de urgência, do Projeto de Lei Comple- debaterá o relatório que cria a Agência Nacional de
mentar nº 72, de 1999, do Deputado Adolfo Marinho. Transportes.

, _ . en Adianto a V. Ex!!, Sr. Presidente, e aos Nobres
O SR. PAULO OCTAVIO Sr. Presld te, Pares que o projeto é um avanço em relação ao origi-

peço a palavra pela ordem., nal encaminhado pelo Executivo a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Na próxima quarta-feira, na Comissão de Via-

Exa. a palavra. ção e Transportes, realizaremos audiêrJcia pública
O ~~. PAULO OCTÁVIO (PrL - DF. Pela orde~. para debater a questão das concessões ,i::le rodovias

Sem revlsao~o orador.) - Sr. Presidente, apressentel ~ federais em nosso País. Nessa important~ audiência,
Casa requerlment?,. de ac?rdo com_o art. 38 do.Regl- receberemos a visita de autoridades 90mpetentes
~e~t~ Intern~, ~ohcltando Informaçoes na tentativa de nesse setor, professores universitários e
Instituir Comlssao externa para apurar o atentado que ex-Secretários de Estado. Todos darão sua contribui-
pode ter sofrido o ex-Presid~~te Juscel!no Kubitschek, ção para o aprofundamento do debate ~obre as con-
em 22 de agosto de 1976, vitima de aCidente automo- cessões de rodovias federais.
bilístico até hoje n~o escJar~~ido, na Rodov~a Dutra. O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço

Tendo em vista os ult!mos acontecimentos a a palavra pela ordem .
respeito da Operação Condor, no Brasil, informo à '..
Casa que estou encaminhando esse requerimento O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) -
com a devida urgência, solicitando à Presidência, em Tem V. Ex!! a palavra. , , _
especial ao Presidente Michel Temer, que dê anda- O SR.GERVÁ~IO SILVA (P~L -;se. Sem re~lsao
mento necessário para que se possa urgentemente do orador.) - Sr. P~esldente,. gostaria que fosse reglstra-
constituir essa comissão, no intuito de esclarecer a to- do que, nas votaçoes anteriores, votei com o PFL.
dos os brasileiros se a vida do ex-Presidente Kubits- O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
chek, o maior estadista brasileiro deste século, foi to- V. ExA será atendido, nobre Deputado.
mada numa operação militar ou não. Quero dar os parabéns a V. Ex!!, que hoje está

Era o que tinha a dizer. completando mais um ano. Que V. Ex!! seja muito feliz.
O Sr. Heráclito Fortes 19 vi- O ~~. YVONILTON GONÇA.LVES (PPB - B!'.

. . .', Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, na votaçao
ce-Presidente, deixa a cadeira, que e ocu- anterior votei conforme a orientação do PPB
pada pelo Sr. Then:ístocles Sampaio § 2

9 OSR. PRESIDENTE (Themístocles S~mpaio)
do artigo 18 do Regimento Interno. _ Ato da Presidência.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente, O Presidente da Câmara dos Deputa-
peço a palavra pela ordem. d d t'b . - . .

O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) _ os, no u~o e suas a ri ulçoe~ reglm~nt~ls,
Tem V. Ex~ a palavra. reso!ve crI.ar, nos ter~os do artigo 17, JnCI~O

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Sem revi- I,_ahnea ":" do Regimento Intem,o, ComIs-
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que fosse sao EspeCial, co~posta por,31 (trinta ~ um)
registrado que, na votação ocorrida nesta Casa, votei memb~o~, acreSCido de. mais _um destinado
de acordo com a orientação da bancada do Partido ao rodlzlo entre os partidos nao contempla-
dos Trabalhadores. dos, destinada a analisar a crise por que

O SR. PRESIDENTE (Them,ístocles Sampaio) _ atravessa ,~ aviação civi.1 do país.
V. Ex!! será atendido, nobre Deputado. Braslha, 24 de mala de 2000. - Michel

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, Temer, Presidente.
peço a palavra pela ordem. . O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - - Ato da Presidência.
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mani
festo desta tribuna que na tarde de hoje, na Comissão
Especial que analisa a matéria relativa à Agência Na
cional de Transportes, o Deputado Eliseu Resende
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Senhor Deputado Antônio Geraldo e outros, m, combinado com o art. 33, § 19 , todos do
que "acrescenta novo inciso ao art. 208 da Regimento Interno, Comissão Especial, com-
Constituição Federal" (material didático para o posta por 31 (trinta e um) membros, acrescido
ensino médio), constituída de 31 (trinta e um) de mais um destinado ao rodízio entre os parti-
membros, acrescido de mais um destinado ao dos não contemplados, destinada a examinar
rodízio entre 05 partidos não contemplados. o Sistema Presidencialista de Governo.

Brasília, 24 de maio de 2000. - Michel Brasnia, 24 de maio de 2000. - Michel
Temer, Presidente. Temer, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Ato da Presidência.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso de suas atribuições regimentais, resol
ve criar'. nos termos do art. 17, inciso I, alínea

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

RORAIMA:

A1ceste Almeida
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

PIMenta de Roraima : 3

AMAPÁ

Antonio FeUao
Fétlma Pelaas
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Pnt88ntea de Amapá : 4

PARA.

Elclone Barbalho
José Prlante
Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho

P,..ntes de Par. :4
AMAZONAS

Arthur VlrgUio
Átila Lins
Luiz Fernando
Vanessa Grazzlotln

Preaentee de Amazonas : 4

RONDONIA

expedito Júnior
Sérgio Carvalho

Prwent8s de Rondonla : 2

ACRE

José A1el,<sandro
MAreio Blttar
Sérgio ~rros

P....ntn de Acre : 3

Partido

PMOS
PFL
PFL

PST
PSOB
PMOB
PFL

PMOS
PMOB
PSOB
PSOB

PSOB
PFl
PPB
PCdoB

PFL
PSOB

PSL
PPS
PSOB

Bloco

PMOB/PSTIPTN

PMOB/PSTIPTN
PSOBJPTB
PMOBIPSTIPTN

PMOBIPST/PTN
PMDBIPSTIPTN
PSDBJPTB
PSDB/PTB

PSDBIPTB

PSBIPCOOB

PSDB/PTB

PUPSL

PSOB/PTB
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TOCANTINS

KétlaAbreu
Paulo Mourlo

P.-nta de Tocantins : 2

MARANHAo
Costa Ferreira
Ellseu Moura
Mauro Fecury
Roberto Rocha

P,..'"de Maranhlo : 4
CEARA

Anlbal Gomes
Amon Bezerra
José Pimentel
Roberto Pessoa
Rommel FeU6
Sérgio Novais
Vicente Arruda

P....ntee de Ceari : 7

PlAul
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Paes landim

PrI.'"d. Plaul : 3
RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes
PntIentu de RIo Grandedo N0rt8 : 1

PARAlBA

Marcondes Gadelha
Wilson Braga

PIHI'" de P.....ba : 2
PERNAMBUCO
Mnando Monteiro'
OJaJmaPaes
InOCênclo Oliveira
JoIOCoIaço
Jo8Qulm Pranaltco
J0I6 Macro Monteiro
Pedro Eugênio
S6rg1o Guerra

PnIIInIH de P...mbuco : 8

ALAGOAS

JoIoCalda8
José Thomaz NonG
Olavo Calheiros

P.-ntw d.A~ : 3

Partido

PFL
PSDB

PFL
PPB
PFL
PSOB

PMOB
PSOB
PT
PFL
PSDB
PSB
PSDB

PFL
PFL
PFL

PFL

PFL
PFL

PMOB
PSB
PFL
PMOB
PFL
PFL
PPS
PSOB

PL
PFL
PMOB

Bloco

PSDB/PTB

PSOBIPTB

PMDBlPSTIPTN
PSDBlPTB

PSDBlPTB
PSBJPCDOB
PSDSlPT8

PMOB/PSTIPTN
PSBlPCDOB

PMOBIPSTJPTN

PSO~~

PUPSL

PMOBlPSTIPTN



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 27505

PartIdo Bloco
BAHIA

EuJécIo Sim6es PL PUPSL
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PSTIPTN
GerIóI1 Gabrlelli PFL
-Hároldo Uma PedoS PSBIPCOOB
Jaime Fernandes PFL
JairoAzl PFL
Jairo Camelro PFL
Joio Almeida PSDe PSDBIPTB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José LourenÇo,' PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Leur Lomanto .' PFL
Nelson Pellegrlno . PT
Reglnaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PPB
P...nt8e de Bula : 18

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
AécJoNeves PSDB PSDS/PTB
Bonifécio de Andrada PSDa PSDBIPTB
Edmar Moreira PPB
ElIseu Resende PFL
Ibrahlm Abl-Ackel PPB
Joio Magalhles PMDB PMOB/PSTIPTN
José MilitA0 PSDB PSOBIPTB
L1ncoln Portela PSL PUPSL
Mércio Reinaldo Moreira PPB
Mérlo Assad J"nlor PFL
Narolo Rodrigues psoe PSOBIPTB
OIlmplo Pires PDT
Osmlnlo Pereira PMOB PMDBlPST/PTN
Paulo Delgado PT
Romel Anlzlo PPB
Romeu Queiroz PSDB PSOBIPTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMOB PMDBIPSTIPTN
Sérgio Mlrand~ PCdoB PSBIPCDOB
zalre Rezen~ PMOS PMOBIPSTIPTN
, ........ Mi...G...... :21

E8PfRlTO SANTO

Max Mauro PTB PSOB/PTB

.....n...de'>Elplrlto lulD : 1
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB
Alexandre Santos PSOB PSDBIPTB
Bispo Rodrigues PL PUPSl
Fernando Gabelra PV
Joio Sampaio PDT
LuIs Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSDB PSOBIPTB
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB
Paulo de AlmeIda PPB
Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOB/PTB

P....nf8I de RIo de Janeiro : 13

SAOPAULO

Alberto Mourlo PMOB PMOB/PSTIPTN
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCDOB
Antonio Kandlr PSDB PSOBIPTB
Arlindo Chinaglla PT
Arnaldo Faria de Sé PPB ,
Arnaldo Madeira PSOB PSDB/PTB
NyKara PPB
Bispo Wanderval PL PL/PSL
Clovis Volpl PSDB PSOBIPTB
Fernando Zuppo POT
Julio Semeghlni PSDB PSDBIPTB
Luiz Antonio F1eury PTB PSDB/PTB
Maluly Netto PFL
Paulo Uma PMOB PMDBIPST/PTN
Robson Tuma PFl
Vadio Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Xlco Grazfano PSOB PSDBIPTB
PreSlllfas de SIo Paulo : 18

MATO GROSSO

Uno Rossi PSOB PSOB/PTB
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMOB PMOB/PSTIPTN
Welinton Fagundas PSOB PSOBIPTB

P....mes de Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN
Paulo Octévfo PFl

PftJfiilntM da DistrifD F6dsml : 2

G02Ã.S

Norberto Teixeira PMOB PMDB/PSTIPTN

PrMentM da Gclá!l : 1

MATO GROSSO DO SUL

Waldemrr Moka PMOB PMOB/PSTIPTN

PlaMnf.a" Mato Grosso do Sul : 1
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Partido Bloco
PARANÁ

Airton Roveda PSOB PSOB/PTB
Or. Rosinha PT
Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB
P.....ntes de P..aná : 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
José Carlos Vieira PFL
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB
Presentes de 8Ra cabl'ina : 4

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Oarclslo Perondi PMOB PMOB/PST/PTN
Júlio Redecker PPB
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB
Paulo Paim PT
P....ntes de Rio Grande do Sul : 8
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Maio de 2000

Partido BI,~co

RORAIMA

Luis Barbosa PFL

Total de Ausentes: 1
AMAPÁ

Badu Picanço PSDB PSOBlPTB

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL

Total de AUlartes: 1
RONDONIA

Marinha Raupp PSDB PSDBIPTB

Oscar Andrade PFL

Total de Ausentes: 2
MARANHAo
Francisco Coelho PFL

Gastão Vieira PMOB PMDBIPST/PTN

Paulo Marinho PFL

Total de Ausentes: 3
cEARÁ

AJm~lda de Jesus PL PUPSL

José Linhares PPB

Manoel Salviano PSDB PSOBIPTB

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMOB/PSTIPTN

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Antonio Geraldo PFL

Carlos Batata PSOS PSOBIPTB

Eduardo Campos PSS PSBIPCOOB

Femando Ferro PT
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Partido Broco
PERNAMBUCO

Joel De Hollanda PFL

José Chaves PMOB PMOBIPST/PTN

José Mendonça Bezerra PFL

Osvaldo Coelho PFL

Pedro COrrêa PPB

Total de AuulUe: 8
ALAGOAS

HelenKdo Ribeiro PSOB PSOBIPTB

Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN

Total. AulelÜS: 2
SERGIPE

Sérgio Reis PSOB PSDBJPTB

Total da AuseIÜS: 1
BAHIA-

Manoel Castro PFL

Pedro IruJo PMDB PMOBIPST/PTN

Total. Aueent.. : 2
MINAS GERAIS

AntGnio do Valle PMOB PMOB/PSTIPTN

Lael Varella PFL.

Maria EMra PMOB PMDBlPST/PTN

NRrnérlo Miranda PT

Z8zé Perrella PFL

Total da AuseIÜ8: 5
ESplRJTO SANTO

JoAoCoser PT

Magno Malta PTB PSOBIPTB

Rita camata PMDB PMDBlPSTIPTN

Total. Aueent.. : 3
RIO DE JANEIRO

A1clone' Athayde PPB

Laura Carneiro PFL

VIvaldo Barbosa PDT

Wanderley Martins POT

Total da Au8ent.. : 4
sAOPAULO

Celso RUssomanno PPB

Eduardo Jorge PT

Emerson K&paz PPS

lara Bernardi PT

Joio Hemnann Neto PPS
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SAOPAULO
PartIdo Bloco

José de Abreu PTN PMOBIPSTIPTN

Marcos Clnlnl PL PLlPSL

Moreira Ferreira PFL

Silvio Torres PSOS PSDB/PlB

Wagner ~ultlano PPB
Total de Au..... : 10
MAlOGROSSO

R1carte de Freitas PSOB PSDBlPTB

Total di Aullm.: 1
GotAs
Nair ><avier Lobo PMDB PMDBIPST/PTN

Pedro Canedo PSOB PSOBIPTB

Roberto Balestra PPB

Ronaldo calado PFL

VllmarRocha PFL

Zé Gomes da Rocha PMOB PMDBlPSTIPTN

Total di Aunnt.: 8
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT

FléVlo Derzi PMDB PMOBIPST/PTN

Total di Aunrue: 2
PARANÁ
Abelardo Luplon PFL

Ollceu Speratico PPB

José Janene PPB

Max Rosenmann PSOB PSDBlPTB

Moaclr MlcheJetto PMOB PMDSIPSTIPTN

OdOlo Balblnottl PSOS PSOBIPTB

Rafael Greca PFL

RenaloSllva PSOS PSOBIPTB

Werner Wanderer PFL

Total.,..... : •
SANTA CATARINA
Edlaon Andrlno PMDB PMOBIPSTIPTN

Pedro Blttencourt PFL

ToI8I di AuIedIe: 2
RIO GRANDE DO SUL

Adio Pretto PT

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Waldir Schmldt PMDB PMDBlPSTJPTN

Waldomlro Roravanle PT

Total de Auterta: 4
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - co, também, sessão ordinária, às 14 horas, com as
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária seguintes
para amanhã, quinta-feira, dia 25, às 9 horas. Convo- ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
.,', (Às 09 horas)

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

1
PROJETO''OE RESOLUÇÃO N!! 91, DE 2000

(DA SRA. JANOIRA FEGHALl)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nli! 91, de 2000, que denomina o saguão
do arlexo' 11 da Câmara dos Deputados, Saguão
Villa Lobos. Pendente de pareceres da Mesa e da
ComisSã? de Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI N!! 1.910-B, DE 1999

(DA SRA. MIRJAM REJD)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n!! 1.910-A, de 1999. que altera a Lei ne 9.394, de
20 de dez.embro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional: tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto pela aprovação, contra o voto da
Deputada Esther Grossl (Relatora: Sra. Iara
Bernardi). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

URGÊNCIA
(Artigo 151. I, "j" do Regimento Interno)

Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N!! 779-B, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo n!! n9-A, de 1999, que aprova o
texto das Modifiifações aos Convênios Constitutivos

da Corporação Financeira Internacional - CIF e do
Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD; tendo pareceres das
Comissões: de Finanças e Tributação pela não
Implicação da matéria em aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto 'a âdequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação contra os
votos Co- 3 Dep. Carlito Merss, Milton Temer e, em
separaco do Dep. José Pimentel (Relator: Sr.
Roberto Brant); e de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, iuridicidade e
técnica legislativa contra o voto do Dep. Sérgio
Miranda (Relator: Sr. Moreira Ferreira).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N!! 243-A, DE '1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão. em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo ng 243, de 1999. que aprova o
texto de Emenda, por Troca de Notas, ao Acordo
sobre Transportes Aéreos, de 4 de iu\ho de 1947,
celebrada entre a Repl1b/ica Federativa do Brasil e
a República do Chile, em Brasília, em 3 de
dezembro de 1998; tendo parecer das Comissões:
de Viação e Transportes pela aprovação (Rp.I~.tor:

Sr. Aloísío Santos); e de Constituição Gi Justiça ta de
Redação. pela constituc\onalidade, )u!\áic~odiJe e
técnica legislativa, com emenda(Aelator. Sr.
Marcelo Déda).

5
PROJETO DE DECRETO LEGISL.ATIVO

N2 387-A, DE .,999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nP. 387. de 1999, que aprova o
texto do protocolo de São Luiz sobre Matéria de
ResponsabUidade Civil Emergenie de Acidentes l'1i;}
Trânsito entre os Estados Partes do Meromml,
concluído em São Lui~ República Argentina, em 25
de junho de 996, ê da respectiva. Errata, 1~~ité1 em
Assun~:ão. em 19 de- junho de 1997; tendo



6
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO

N9 392-A, DE 2000
(DA COMISSÃO DE REL.ÃÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL) .
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pareceres das Comissões: de Viação e Transporte. Discussão, em turno único. do, Projeto de
pela aprovação ( Relator: Sr. Albérico Filho); e de Decreto Legislativo n2 392, de 2000: que aprova o
Constituição e Justiça e de Redação, pela texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o
constitucionalidade, jurldicidade, técnica legislativa Govemo da República Federativa do Brasil e o
e, no mérito, pela áprovação ( Relator: Sr. Waldir Govemo da RepOblica da Bolrvla, celebrado em La
Pires). Paz, em 26 de julho de 1999; tendo pareceres das

Comlssaes: de Educação, Cultura e'Desporto, pela
apr9vaçio (Relator, Sr. Nelo Rodolfo); de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, Jurldlcldade e técnica
legislativa, com emenda (Relator: Sr. Geraldo
Magela).

ORDEM DO DIA
(As 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

11- RECURSOS

1. CONTRA APREClAçAo CONCLUSIVA DE
COMISSAo (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(Art. 68, §1°)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
(Art. 58, §3° combinado com Art.132. §2")

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PRO.JETOS DE LEI:

N° 4.758-B/94 (EDISON ANDRINO) - Assegura
preferência aos idosos nos julgamentos de
processos em tramitação no Poder
.Judiciário.

DECURSO: 3° sessÃo
ÚLTIMA SESSÃO: 29-Of~-oO

N° 2.446-B/00 (TRIBUNAL DE .JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS)
DispOe sobre a transformaçAo de funç6es
comIssionadas do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios para
adequaçao das atividades administrativas
e judlciArlas.

DECURSO: 3° SEssAO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-00

PRO.JETO DE DECRETO LEGISL:ATlVO:

N° 351-A/99 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga concessáo à RádIo Atalaia Ltds.,
para explorar serviço de radlodifudo
sonora em onda média. na localidade de
Campo erê, Estado de Santa Catarina.

DECURSO:3°SessAo
ÚLTIMA SESSÃO: 29-olM>0

.1.2 COM P~RECERES. QUANTO AO M~RlJ'O,
CONTRARIOS (Art. 133)

PRO.JETOS DE LEI:

N° 3.883183 (.JANDIRA FEGHALI) - Fixa horário
de funcionamento das ag~ncias bancérias
e dá outras providências. (E seu
apensado: PL nO 1.168199 do Dep. Enio
Baccl).

DECURSO: 3° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-00

N° 3.641197 (REMI TRINTA) - Estipula valores
para a Indentzac;ao a ser paga pelas
empresas prestadoras de serviço de
transporte no caso de morte ou lesA0 s
passageiro ou tripulante ,e de extravio ou
dano de bagagem, e dê outras
providências.

DECURSO:3-SESSÃO
OLTlMA SESSÃO: 29-05-00

N° 579/99 (RICARDO BERZOINI E OUTROS)
Revoga dispositivo da Lei nO 4.595, de 31
de dezembro de 1964. que "dlspae sobre a
Polftlca e as Institul«;aes Monetárias,
Bancãrias e Credltfclas, cria o Conselho
Monetário Nacional, e dá outras
providências".

DECURSO: 3° SESSÃO
OLTlMA SESSÃO: 29-01M>0

N° 761/99 (LUCIANO BIVAR) - Dá nova redaçAo
ao Inciso IV do art. 5° da Lei nO 9.514. de
20 de novembro de 1997. -

DECURSO: 3° SESSÃO
OLnMA SESSÃO: 29-05-00

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJeITAS A DELIBERAÇAo DO PLENÁRIO
EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO:(art. 58, § 1°)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art. 132, § 2°)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
IN.JURIDICIDADE OU

INADMISSIBILIDADE

PRO.JETOS DE LEI:

NO 2.704192 (PAULO PAIM) - Cria normas para a
habllltaçao de operador cinematográfico.

DECURSO:3-SESSÃO
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ÍlLTIMA SESSÃO: 29-05-00

N° 634195 (SENADO FEDERAL) - Modifica O
Decteto-lei na 2.404, de 1987, com as
alteraç&!s introduzidas pelo Decreto-rei na
2.414, de 1988 e pela Lei nO 7.742, de
1989, na parte referente à IsençAo do
Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante - AFRMN.

DECURSO:3·SESSAo
OLTlMA SESSÃO: 29..QS..()0

• 4.603/98 (PAULO PAIM) - Acrescenta Inciso
ao artigo 1° da Lei nO 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996, que dispõe sobre a
gratuidade dos atos necessários ao
exerclcio da cidadania, tomando gratuita a
expediçAo da 'carteira de identidade.

DECURSO: 3- SESSÃO
ÍlLTIMA SESSÃO: 29-05-00

NO 511/99 (ENIO BACCI) - Inclua-se inciso VI e
VII ao art. 241 da Lei nO 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 e dá outras providências.

DECURSO: 3- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-00

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA
ElOU ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 3.885/89 (ANTONIO CARLOS MENDES
THAME) Destina às Prefeituras Municipais
20% da renda bruta ·das Loterias de
Números - LOTO I e 11 - e detennlna
outras providências. (E ,seus apensados:
PL s nOS 4.263/89 do Oep: Raulo Mourão;

580/91 do Dep. Francisco Diógenes;
1.647/91 do Dep Bio Oalla Vecchla;
1.697/91 do Dep José Cartas Coutinho;
1.868/91 do Dep. Paulo Marinho; 3.884/93
do Dep. Oito Cunha).

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29.()5.{)0

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSC.,RITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE DO MES DE MAIO

25 5O·telra 15:00 Armando Abnio
15:25 Luiza Erundina

26 ea·fefra 10:00 Antônio Cambraia
10:25 José Pimentel
10:50 Wigberto Tartu"ce
11 :15 Almeida de Jesus
11 :40 Adão Pretto
12:05
12:30 Geraldo Magela
12:55 Eduardo Campos
13:20 Adolfo Marinho

29 21
• feira 15:00 Professor Lulzinho

15:25 JovalrArantes
15:50 Clementino Coelho
16:15 Ubiratan Aguiar
16:40 Clovis Volpi
17:05 Luiz Cartas Hauly
17:30 AtUa Lira
17:55 Fernando Marronl
18:20 Alberto Goldman

30 ,31 -feira 15:00 Djalma Paes
15:25 A1ex Canziani

11' 41·felra 15:00 Rommel FelJó
15:25 Valdecl Oliveira
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
*POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:48 sessão
ÚIUmaSessão:2WO~QO

Projetos de Lei (art. 119.1 e § 10)

PROJETO DE LEI N9 2.69O-B/97 - do Sr. Femando
Ferro e outros - que 'a1tera a Lei nll 7.802, de 11 de
julho de 1989, para acrescentar parágrafos ao art. 13·.
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

Decurso:S8 sessão
Última Sessão: 25/05/00

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI NJ 2.829/00 - do Sr. Valdir Ganzer e
outros - que "dispõe sobre a revelSão' de imóveis
pl1blicos rurais alienados ou concedidos e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado B.SÁ

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A - Proposições sujeitas ã apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NIl 334-Al99 - do Sr. Pedro
Femandes - que -dá nova redação ao inciso I do art. 52
e acrescenta § 311 ao arl16 da lei nll 7.827, d~27 de
setembro de 1989, e dá oytra8 providências".
RELATOR: Deputado JOAO CASTELO
PARECER: favorável
Vista ao Deputado Josué Bengtson, em,1 8105/00

PROJETO DE LEI Nl! 2.563/00 - dBtSra. Marinha Raupp
- que ·concede isenção de impostos para os produtos
derivados de petróleo, utilizados para pavlm'3ntação
asfáltica de rodovias e vias pl1bJicas urbanas nos
Estados e Municrplos compreendidos na Amazônia
Legal.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável
Vista ao Deputado Jorge Costa, em 18/05/00
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

#

INFORMATlCA

Local: Plenário 13, Anexo"
Horário: 10h

PAUTA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nl! 1.153/95 - do Sr. Sérgio Arouca •
que "regulamenta o Inciso VII, do parágrafo 12do artigo
225, da Constituição Federal, que estabelece
procedimentos para o uso cienUfico da animais, e dá
outras providências'. (Apens~do: PL. nl! 3.964197)
RELATOR: Deputado DR. HELIO
PARECER: favorável a este e ao PL nll 3.964/97,
apensado, com substitutivo.

B- Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA
(arl 22~ C/C 64, §§ 2D e 3D da CF)

MENSAGEM N2 631/94 - do Poder Executivo· que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do De,creto de 8 de agQ..sto de 1994, que
"Renova a concttSsão outorgada à Rádio Record de
Curitiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Curitiba. Estado
do Paraná"
RELATOR: Deputado MARÇAL filHO
PARECER: favorável

MENSAGEM NlI 45197 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 7 de janeiro de 1997, que
renova a concessão da RÁDIO TUPI LTOA, para
expl~rar serviqo de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de Curitiba. Estado do Paraná'.
Relator: Deputado PAULO ocrAvlo
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 646197 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 2 de junho de 1997, que
'renova a concessão da RÁDIO INDEPEND~NCIA DO
PARANÁ LTOA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná'".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

MENSAGEM Ni 1.479/98 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato

constante do Decreto de 24 de novembro de 1998, que
renova a concessão da RÁDIO AURIFLAMA DE
COMUNICAÇÃO LTOA, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda médIa, na cidade de
Auriflama, Estado de São Paulo'.
Relator: Deputado MAnOS NASCIMENTO
PARECER: favorável

MENSAGEM NI! 1.661198 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 263, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à VL RADIODIFUSÃO S/C
LTDA., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na loca6dade de ltaituba,
Estado do Pará",
RELATOR: Deputado JOSÉJANENE
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.679/98 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nfl 286, de 9 de dezembro de
1998, que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
DOLORES AlCÃNTARA, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclushridade, serviço de
radioálfusão sonora em frequêncla modulada, com fins
exclusivamente educativos. na cidade de Cascavel,
Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 101199 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 314, de 21 de dezembro de
1998, que outorga permissão à FUNDAÇÃO JOSÉ DE
PAIVA NETTO, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Santo Antônio
do Descoberto, Estado de Goiás',
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado JORGE WILSON, em 05/04/00

MENSAGEM NII 397199 - do Poder executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 24 de março de 1999, Cl!Je
renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PARDO lTDA, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
José do Rio Pardo. Estado de São Paulo·.
Relator: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 695/99 - do Poder Executivo - que
"submete à aprecIação do Congresso Nacionlll o ato
constante do Decreto de 25 de maio de 1999, que
renova a concessão da Radiodifusão LUZES DA
RIBALTA lTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Santa BáJbara
D'oeste, Estado de São Pauio·.
Relator. Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável
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MENSAGEM N2 1.125199 - do Poder Executivo· que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria Qfl 85, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇAO CASA DE APOIO À CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radloãlfusão comunitária na localidade de Autazes,
Estado do Amazonas".
RElATOR: Deputado fRIS SIMÕES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado PAUDERNEY AVEUNO, em
05104/00

MENSAGEM Nll 1.144199 • do Poder Executivo - que
~submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n2 104, da 30 de julho de 1999,
que autoriza a COMUNIDADE AMIGA DE
RADIODIFUSÃO FLORÂNIA - CARFLOR, a executar,
pelo prazo da três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
F1orânla, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.162199 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 106, de 30 de julho de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CULTURAL DE MORRO REDONDO a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de racIIodifusão comunitária na localidade de Morro
Redondo, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: favorável

MENSAGEM ND 1.165199 • do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 116, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ACCNR - ~SOClAçÃO ÇOMUNITÁRIA
CENTRO NORTE DE RADIO E DIFUSAO a executar,
pelo prazo de b'ês anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Colider, Estado de Mato Grosso'.
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.432199 - do Poder executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nR 28, de 18 de março de 1999,
que . renova a pennlssão outorgada à RÁDIO
DIFUSORA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA. para
explorar, sem direito de exclusMdade, serviço de
radiocfJfusão sonora em lreqDênçfa modulada, na cidade
de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado VlC PIRES FRANCO
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.439199 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 30 de setembro de 1999, que
renova a concessão outorgada à RÁDIO SANTIAGO
LTDA., para explorar serviço de radfodlfusão sonora em
onda média. na cidade de SantIago. Estado do RIo
Grande do Sul".

RELATOR: Deputado AUGUSTO FRANCO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.464/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n9 144, de 2 setembro de 1999,
que autorIza _a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSAO DE SALINAS a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiocfJfusão comunitária na localidade de Salinas,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.466/99 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciaçio do Congresso NacIonal o ato
constante da Portaria nl! 153 de 17 de setembro de
1999, que renova a permiSSão outorgada à BRASfLlA
SUPER RÁDIO FM LTOA., para explorar. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de BrasRia, Distrito
Federal".
Relator: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.594/99 ~ do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 63 de 7 de junho de 1999, que
outorga permissão à FUNDAÇÃO LOGOS • EDiÇÕES,
JORNAUSMO E RADIODIFUSÃO para executar. pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusIvidade, serviço
de radiodifusão sonora. em lrequêncla modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de ltatiba.
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado EVANDRO MlLHOMEN
PARECER: favorável •

MENSAGEM Nll 1.676/99 - do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 4 de novembro de 1999. que
outorga concessão á FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL,
EDUCACIONAL E CULTURAL ÀUDIO, para exeoutar
seTVlyo de radlodlfusio de sons e Imagens{teIevlsão),
com fins exclusivamente educativos, na localIdade de
Francisco Morato, Estado de São Paulo-.
Relator: Deputado LUIZ PIAUHYUNO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.800/99 - do Poder executivo • que
"submete à apreciação do CongTesso Nacional.o ato
constante da Portaria nR 147 de 6 de setembro de 1999,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDJO
EDUCADORA DE BRAGANÇA a executar. pelo prazo
de dez anos, sem drelto de excIusl\'idade. serviço de
radiodifusão sonora em frequênâa modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Bragança,
Estado do Pará".
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 4.366198 • do Sr. Hermes
Parclanello • que "8Cf88Centa o parágrafo 211 ao artigo 38



B - Proposições- sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

. -

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N8
124199 - do Sr. Felix Mendonça· que "altera o Capftulo
1JI do TItulo V da Constituição Federal. Instituindo a
polreia civil municipal".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela admisslbiltdade. com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2117196 • do Sr.
Valdemar Costa Neto • que "altera e Inclui serviços na
lista a que se refere o 8ft. se do Decreto-Lei nll 406, de
31 de dezembro ele 1968, e dá outras providências".
RElATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela lneonstltucionalldade e Injurldicidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!! 220198 - do
Senado Federal (PLS 219/95) - que "dlsp6e soble o
signo das operações de instituições financeiras e dli
outr8S providências".

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
632198 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os artigos
143 e 144 da ConstituIção Federal, tomando o SeNiçO
Militar voluntário e estendendo às policias militares e
corpos de bombeiros militares a competência para a
formação de reservistas". •
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntônIo Carlos Konder Reis, em
30/11/99.
O Deputado AntOnio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15112199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nl! 1199 
do Sr. Paulo Octávio - que "aftera o art. 53 da
Constituição Federal, que trata da imunidade
parlamentar'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 16/05100.
Os Deputados Marcelo Déda e Geraldo Magela
apresentaram votos em separado, em 16108199.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NR 5199 •
do Sr. Caio Riela - que "dá nova redação aos arts. 29, I,
11,111. V e 14, § 311• VI, "c", da Constituição Federal",
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.
PARECER: pela admisslbUidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
599/98 • do Sr. Antonio Kandir· que "cflSpõe sobre a
realização de revisão constitucional dos dispositivos que
menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela admisslbilldade, com emenda.

PAUTA

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO EJUSnçA E

DE REDAÇÃO

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (a~. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 50195
• do Sr. Paulo Gouvêa • que 'acrescenta parágrafo 3!l
ao art. 143 da Constituição Federal". (Apensados: PEC
88195 e PEC 209/96)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11/99.
O Deputado Antê5nio carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15/12/99.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
234195 • do Sr. Max Rosenmann • que "altera a allnea
"b' do Incise X do parágrafo 2!l do art. 155 da
Constituição Federal". (Apensados : PEC 612198,PEC
634199).
.RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admissibilidade desta -e" das
apensadas.

PROPoSTA DE EMENDÁ À CONSTITUiÇÃO N!!
492NT • do Sr. Roberto Valadão • que 'altera o art. 14
da Constituição Federal, considerando Inelegrveis, para
08 mesmos cargos, os que tenham sido reeleitos para
os cargos de Presidente da Repablica, de Govemadores
de Estado e do Dts1rito Federal e de Prefeitos'.
(Apensadas: PEC 10199, PEC 18199, PEC 23199, PEC
26199, PEC S4199, PEC 75199. PEC 99199. PEC 624198,
Pi;C 828198).

PROJETO DE LEI N!l1.817/99· do Sr. Rubens Bueno·
que 'dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER: favorável, com substitutivo
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da Lei ~ 4.117, de 27. de agosto de 1962. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
estabelecendo remuneração às emissoras de PARECER: pela admissibilidade desta e das
radiodifusão sonora que retransmitem o programa oficial apensadas. com emendas.
dos Poderes da Repl'Jbllca".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados íRIS SIMÕES,
JORGE WILSON e LUrZA ERUNDINA, em 05f04l00
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR NOVO
PARECER: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: contrário
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RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de Finanças e Tributação,
nos termos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e
Fernando Coruja, em 19/01/00.°Deputado Antônio Cartos Biscaia apresentou voto em
separado em 08102100.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 242/98 - do
Senado Federal (PLS 77/98) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Integrada de
Desenvolvimento da Grande Teresina e instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23/05/00.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO, REABERTURA
DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl!
106-8192 - que "Instituí o Código de Ética e Decoro
Parlamentar".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subemenda substitutiva.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Ney Lopes e Vicente
Arruda, em 18/08199.
O Deputado Sérgio Miranda apresentou voto em
separado, em 17/05/99.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 279/99 
do Sr. Caio Risla - que "dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação de um novo Estado da
Federação pelo desmembramento da metade sul do
território do Estado do Rio Grande do Sul", 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito,' peia aprovação. com
emenda.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nll
4.831oC/90 • que "dispõe sobre oItuncionamento. de
Banco de Olhos e dá outras providências",
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 23/05/00,

PROJETO DE LEI N1l120195 • do Sr. Fernando Gabeira
e Marta Supllcy • que "revoga o art. 240 do Decreto-Lei
nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940 • Código Penal
Brasileiro". (Apensados: PL 2928197).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas, e pela prejudicialidade do Pl n2

2.928197, apensado.

PROJETO DE LEI Nll 629/95 • do Sr. Enio Baccl • que
"modifica o art 484 do Decreto-lei nll 3.689, de 3 de
outubro de1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, peJa rejeição.

PROJETO DE LEI NI! 1.952/96 • do Sr. Luiz Mainardi 
que "altera dispositivo da Lei n27.210, de 11 de julho de
1984, que "Institui a Lei de Execução Penal".
RELATORA: Deputada ZULAIt: COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nll 3.429A/97 - do Sr. Remi Trinta 
que "altera a redaçáo da Lei nl! 9.437, de 29 de fevereiro
de 1997, introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
outras providênclas".
RELATOR: Deputado MORONl TORGAN.
PARECER: pela Inconstitucionalidade, injuridicldade,
falta de técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N!! 4.317/98 • do Sr. Remi Trinta 
que "acrescenta inciso ao art. 13 do Decreto-Lel nQ

3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal",
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N2 989/95 • do Senado Federal (PLS
127/95) - que "padroniza o volume de áudio das
transmissões de rádio e televisão nos espaços
dedlcados-à propaganda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pala constitucionalidade, jurk:llcldade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, com
Substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 1.128A195 • do Senado Federal
(PLS 197/95) - que "dispõe sobre o Depósito Legal de
publicações na Biblioteca Nacional".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legislativa, com emendas.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

eROJETO DE LEI Nll 4.132A/93 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly • que -dispôe sobre a formação técnica dos
responsáveis por cursos livres de lutas, natação e
ginástica ".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa deste, do SUbstitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e das Subemendas da



PROJETO DE LEI NII 510/99 - do Sr. Enio Baccl • que
"acresce parágrafo (mico ao aFt. 160 da lei nIl 5.869, de
11 de Janeiro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, e no mérito, p~la aprovação, nos
tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI Nll 561199 - do Sr. Rubens Bueno 
que "altera o artigo 1.219 da lei nll 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que "institui O C6dJgo de Processo
Civil'. (Apensados: PL 907 199).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constltuclonal1dade, Juridlcldade,
técnica leglalativa e, no mérito. pela aprovação deste e
do apensado, nos tennos do SUbstItutivo.

PROJETO DE LEI NR 596A199 • do Sr. Enio Baccl - que
·protege comlss6es de vendedores viajantes e dá outras
providênoiaS". (~nsad08 : PL 598199).
RELATOR: DeputadO AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldioldade e
técnica legislativa deste, do apensado 8 do Substitutivo
da Comlssio de Trabalho, de Administração e serviço
P6bDco, córn emendai.

PROJETO DE LEI NII 3.n3A/97 • do Sr. Walter PinheIro
• que 'acrescenta parágrafo ao art 20 da Lei nll 8.036,
de 11 de maio de 1990, que 'dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de serviço e dá outras
provldênçlas". _
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa, nos tetmos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NlI 1.3Q7/95 - do Sr. Marcelo Teixeira
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da transcrição do
HIno Nacional na capa de todos os cademos escolares·.
(Apensados: PL 1963196, PL 20671996, PL 2140/96,
PL 2204/96).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos
apensados.

PROJETO DE LEI NlI1.321195 - do Sr. Remi Trinta •
que "estabelece normas para o processo de adoção e
utilização do livro didático nas escolas das redes pÍlbllca
e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
País, e dã outras providências'. (Apensados: (PL 1569
196, PL 1573/96. PL 1699 /96).
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e boa
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.

PROJETO DE LEI NR 1.0a0A/95 - do Sr. Antonio Jorge •
que 'dispõe sobre a obrigação dos fabricantes de
lâmpadas de Informarem o tempo de vida Í1tll do
produto".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcldade e
·técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente 8 Minorias. com
emenda e subemenda.

PROJETO DE LEI Nll 1.0968195 • do Sr. Freire Junior·
que 'oma obrigatório que as Instalações elétricas

PROJETO DE LEI NlI 703A/95 - do Sr. Celso
Russomanno - que "altera o artigo 106 de Lei nll 8.078,
de 11 de setembro de 1990 • Código de Proteção e
Defesa do Consumidor'.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI Ne 1.075A195 • da"Sra. Esther Grossi
- que "dispõe sobre a responsabilidade do Estado em
educação pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado José Genofno, em 18/04100.
O Deputado José Genofno apresentou voto em
,separado, em 02/05100.

PROJETO DE LEI Nll 616/95· do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre a criação de um selo único,
válido em todo o Pafs. com o intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de defICiências físicas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com emendas e subemendas.

PROJETO DE LEI NII 58BA/95 - da Sra. Rita Camata 
que Ualtera dispositivos da Lei nll 7.644, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a atividade de
mãe social", adequando·a a Lei nll 8.069, de 13 de junho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NR 111/95 • do Sr. Odelmo Leão 
que "acrescenta art1go à Lei nll 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, que 'dispõe sobre a política 8gncola'.
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e
técnica legislativa deste, com emenda.

PROJETO DE LEI Nll nOA/95 • do Sr. Odelmo Leão·
que "altera os artigos 4R e 811 da Lei nll 8.171, de 17 de
janeiro de 1991 , que "dispõe sobre a polltlca agricola".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa deste. com substitutivo.
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Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e possibilitem a utilização do condutor terra de proteção".
Minorias, com emendas e subemendas. (Apensados: PL 1950/96).

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constllucionalldade, jurldlcidade e
técnica legislativa deste, do apensado e do Substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio AmbIente
e Minorias, com emendas.
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PROJETO DE LEI NR 899/99 • do Sr. Ivan Paixão - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento da
Certidão de Nascimento pelos cartórios de registro nos
hospitais e maternidades públicas e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e Injuridicidade.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 26/05/00

Projetos de Lei (art. 119, I )

Projeto de Lei (art. 119, I e § 10 )

PROJETO DE LEI N2 2.630/00 - do Sr. Norberto
Teixeira - altera a Lei nll 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências", para definir condições para
implantação de novos loteamentos.
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

COMISSÃO DE ECONOMIA,
~ ~

INDUSTRIA ECOMERCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

A • Da Análise da Constitucionalidade e Decurso: 68 sessão
Juridieidade (art. 54, I): Última sessão: 25/5/00

PROJETO DE LEI NII 1.467/99 - do Sr. Dr. Roslnha 
que "altera a redação do ar!. 26, § 311, e do art. 92 da Lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional". e dá outras
providêncIas". "
RELATOR: Deputado JOSE GENOINO

Substitutivos (art. 119. 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAiXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A .. Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N2 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prognósticos
sobre o resultado de sorteio de. númeras, organizada
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e
revoga dispositivos legais referentes a sua prática e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: sa sessjo
Última Sessão: 25/05/00

Substitutivo (art..119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI N114.817/98-do Sr. Antônio Kandir
que "autoriza a empresa produtora e exportadora de
mercadorias nselenata a constituir crédito presumido.
dedutível no pagamento de contribuições sociais, e
dispõe sobre a criação do Fundo de Compensação de
Competitividade e sobre a instituição da Contribuição de
Intervenção no Domfnlo Econômico Incidente sobre
Importaçaes.-
RELATOR: Deputado CLEMENTlNO COELHO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

Local: Plenário 2, Anexo 11
Horário: 18h

SEMINARIO

Tema:
Direitos Humanos' das Mulheres: A proteção
Intemaclonal

-Abertura:
- Deputado Marcos RoIim • Presidente da Comissão de
DIreitos Humanos;
- DeputadO Pedro Wilson - Presidente da Comissão de
Educaçio. Cultura e Desporto;
- Sra. Marlene L.lbardonl - Representante da Agende
Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento; ,
-Representante da Bancada Feminina no Congreuo
Nacional.
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PROJETO DE LEI Nll 2.744100 - do Sr. Átila Ura - que
Pessoa Humana à Justiça "altera a Lei nll 9.191. de 24 novembro de 1996, que

institui o exame nacional de cursos de graduação".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

- Professor Antônio Augusto Cançado Trindade 
Presidente da Corle Internacional de Direitos Humanos.

- Lançamentos dos Livros

• Palestrantes:
• Sra. Margaret Schuler - Presidente de Women. Law
and Development Intemacional;
- Sra. Jacquellne Pitanguy - Pdiretora da Cepia •
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação;
• Sra. Gilda Pacheco - Diretora do Departamento de
Entidades da Sociedade Civil e Coordenadora do
Programa de Direitos Humanos das Mulheres do
Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH).

- Debates:
- Coordenação· Sra. Maria Aparecida da Silva·
Representante do Instituto da Mulher Negra· Geledés

'AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ ( DIA 26/05/00)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1D
)

PROJETO DE LEI N!! 1.432-Al99 - da Sra. A1cione
Athayde - que "institui o 12 de agosto como Dia
Nacional da Juventude".
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO

PROJETO DE LEI N!l 1.728-Al99 - do Sr. João
Henrique - que udenomlna 'Aeroporto Joio Silva Filho' o
aeroporto localizado na cidade de Pamalba. Estado do
Plaur.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI Nll 2.716/00 - do Sr. Rubens FurJan
- que "aorescenta Inciso 80 art. 12 da Lei nR 9.394. de
20 de dezembro de 1996".
REALTOR: Deputado CLÓVIS VOLPI

PROJETO DE LEI N!! 2.717/00 - do Sr. Rubens Furtan
- que "acrescenta inciso ao art. 27 da Lei nll 9.394. de
20 de dezembro de 1996". Apensado o PL nIl 2.861/00.
RELATOR: Deputado NELO RODOLfO

PROJETO DE LEI NR 2.727100 - do Sr. Gessivaldo
Isaías - que "acrescenta parágrafos ao art. sra da lei nll

9.394. de 20 de dezembro de 1996. que dispõe sobre'as
diretrizes e bases da educação nacional - lOa •
proporcionando melhorias no ensino fundamental. e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI NI! 2.792/00 - do Sr. Marcelo Déda
que uacrescenta dispositivo à lei nll 9.870, de 23 de
novembro de 1999. que 'Dispões sobre o valor total das
anuidades escolares e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI NIl 2.806/00 - do Sr. Ricardo
Ferraço - que "estende o Programa Nacional de
Alimentação Escolar para os dias não letivos".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI NI! 2.840/00 - da Sra. Esther Grossi
- que "estabelece procedimentos relativos ao
cumprimento da prioridade na oferta de vagas para o
ensino médio"
RELATORA: Deputada CELEClTA PINHEIRO

PROJETO DE LEI NI! 2.874100 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre o· financiamento das
universidades federais e institui o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino Superior (FADES)".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI Nll 2.884/00 - do Sr. Padre Roque 
que "acrescenta parágrafo único ao ano 79 da lei nll

8.069, de 13 de julho de 1990".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI Nll 2.889/00 - do Sr. GRmar
Machado e outros • que "institui o Fundo de Promoção
do Desporto Educacional e de Base • FUNDESP. com a
finalidade de fomentar as práticas desportivas de que
trata o art. 217 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI NIl 2.893/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a criação do Serviço
Social do Turismo - SESTUR, e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Turismo· SENATUR".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI NR 2.899/00 - do Sr. Luis Barbosa 
que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurfdicas
corno requisito Indispensável à nomeação e exercrclo de
cargo de Delegado de PoIrcia"
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI NJl 2.978/00 - do Poder executivo
(MSC 447JOO) - que "institui contribuição de intervenção
de domínio econômico destinada a financiar o Programa
de Estímulo à Interação !Jnlversidade-Empresa para
Apoio à Inovação e dá 9utras providências".
RELATOR: DeputadoATILA LIRA
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE COMISSÃO DE MINAS EENERGIA
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AVISOS

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NR 2.238199 - do Sr. Waldir Pires 
que "institui o Programa Permanente de Combate à
Seca - PROSECA."
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

Projetos de Lei (art.119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 2.728/00 - do Sr. Nilson Pinto 
que "altera dispositivos das Leis nR 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, nl! 8.001, de 13 de março de 1990,
nl! 9.648, de 27 de maio de 1998, e dá outras
providências."
RELATOR:Dep~adoJOSÉJANENE

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 30/05/00 í

Decurso:S8 Sessão
Última Sessão: 25/05/00

Projetos de Lei (art.119, Ie § 1° )

PROJETO DE LEI NSl 1.178199 - do Sr. Dr. Hélio - que
"assegura gratuidade da Inscrição no vestibular para
estudantes de escolas plJbllcas em universidades
públicas". Apensados os PLS nRs 2.116199 e 2.433100.
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

Decurso:4-Sessão
Última Sessão:. 26/05/00

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)
I

PROJETO DE LEI NI! 2.350/00 J do Sr. Luiz
Bittencourt - que "modifica o Decreto-Lei nR 236, de 28
de fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a Lei
n!! 4.117, de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
tempo mínimo para a veiculação de programas
educativos".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 29/05/00

PROPOSIÇÕES EM FAse DE
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

DeculSo:28 Sessjo
Última Sessão: 30/05/00

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

Substitutivos (art.119,1I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nt 128/99 - do Sr. Alberto Fraga·
que "lnstit\,li o Sistema de Bolsas de Estudo paf8 os
policiais federals, policials civis e militares do DIstrito
Federal. os bombeIros militares do Distrito Federal e os
mmtares federais".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N1I 2.312100 • do Sr. Ricardo Noronha
- que "acrescenta inciso ao ar!. 20 da Lei nll 8.036, de 11
de maio de 1990. dispondo sobre a permissão de saque
pelo trabalhador na conta do FGTS para pagamento de
anuidade escola..... (Apensados os PLs nl's 2.490/00 e
2.388100).
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4- Sessão
Última sessão: 26/5/00

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 1°)

PROJETO DE LEI nII 2.698/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "determina à autoridade poflCial e aos
órgios de segurança pllbllca a busca Imediata de
pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou
pessoa de qualquer Idade portadora de deficiência
física, mental alou sensorial".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
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PAOJETO DE LEI Nll 2.752/00· do Sr. Alberto Fraga
que "disciplina a contratação de estrangeiro por pessoa
jurrdica de direito privado, e dá outras providências".
RElATOR: Deputado ARNON BEZERRA

PROJETO DE LEI Ne 2.754/00 • do Sr. Alberto Fraga
que "dispõe sobre o fornecimento da localização de
telefones celulares aos organismos policiais, pelas
empresas prestadoras de serviço telefônIco".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

PROJETO DE LEI N!! 2.859/00 • do Poder Executivo 
que "institui o Programa de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Setor Espacial, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NR 2.895/00 • do Sr. De Velasco •
que "dispõe sobre a concessão de gratuidade ao PaRcial
Militar no sistema de transporte público coletivo
rodoviário interestadual".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
#

SOCIAL EFAMILlA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

"Esclarecimentos sobre o seguro Obrigatório de
Vefculos Automotores e fornecimento de subsrdlos para
a Relatoria do PL n2 505/91."

CONVIDADOS:

JOÃO ELíSIO FERRAZ DE CAMPOS - Presidente
daFENASEG;

LUCIANO MAIA • Representante do Departamento
de Proteção e Defesa do ConsumldorlMJ;
- MONICA SANTANA - Representante do
Departamento de Proteção e Defesa do
ConsumiclorlMJ;
• BARJAS NEGRI • Secretário Executivo do Ministério
da Saúde;
• JURANDIR FERNANDES - Diretor do DENATRAN;

HÉLIO PORTOCARRERO DE CASTRO
Superintendente da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP.

ROBERT BITTAR - Vice Presidente da Federação
Nacional dos Corretores de Seguros • FENACOR

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSições EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 26/05/00

PROJETO DE LEI Nl! 22o-Al99 • do Sr. Pedro Valadares
• que "acrescenta incisos ao art. 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho, para dispor sobre faltas
justificadas em casos de enfermidades de filho".
(Apensado: PL n1l 1.214199)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI NI! 1.142-Al99 - do Sr. Avenzoar
Arruda· que "dIspõe sobre as informações empresariais
a serem fomecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociação coletiva".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PROJETO DE LEI NI! 2.700/00 • do Sr. José Carlos
Coutinho • que "concede adicional de insalubridade,
correspondente a grau médio, aos trabalhadores que
menciona.da categoria dos Aeroviários·.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI NR 2.702100 - do Sr. José Roberto
Batochlo - que "dispõe sobre assistência em processos
de interesse da administração pública·.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI NR 2.708100 • do Sr. João Coser 
que "acrescenta parágrafo ao art. 462 da Consolidação
das Leis do Trabalho· CLT. para proibir descontos
salariais pelo fornecimento de uniformes pela empresa".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI NR 2.736/00 • do Sr. Raimundo
Gomes de Matos • que "dispõe sobre o Serviço MUitar
Obrigatório".
RELAtOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI NR 2.745/00 - do Sr. Professor
Luizfnho - que "obriga as empresas a apresentarem
quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias'
de seus empregados, ao sindicato da categoria
profissional que solicitar".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI NSl 2.7481oo· do Sr. Alberto Fraga.·
que "altera a Lei nll7.289 de 18 de dezembro de 1984.
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mOdificada pela Lei nll 7.475 de 13 de maio de 1986 d b' açã
(Estatuto dos Policiais ar.ll·tares da POII"c'la MI'lltar do emprega or a_o ng o de fornecer ao empregado, no

IYU ato da resclsao de contrato de trabalho, documento
Distrito Federal), modificando o tempo de serviço comprobatório das atividades por ele exercida em
prestado pelos Policiais Militares Femininos". concllçães especiais".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI NI! 2.749/00 - do Sr. Alberto Fraga.
que "altera a Lei n!! 7.479 de 2 de junho de 1986
(Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal), modificando o tempo de
selVlço prestado pelos Bombeiros Femininos".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI Nll 2.761/00 • do Sr. Ricardo Izar·
que "dispõe sobre vagas nas empresas para
trabalhadores com mais de 40 (quarenta) anos de idade,
nos casos que especifica",
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N9 2.804/00 • do Sr. Lincoln Portela •
que "determina a obrigatoriedade do uso de coletes à
prova de balas, por parte dos seguranças de Bancos"•
RELATOR: Deputado LAiRE ROSADO

PROJETO DE LEI Nll 2.845/00 • do Poder Executivo
(MSC nl! 476/00) - que "altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei ni 5.452, de 111 de maio de 1943".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI N!I 2.869/00 • do Sr. Marcos Clntra •
que "concede anistia aos profissionais registrados nos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia que se encontrem em débito com suas
anuidades",
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI NI! 2.892/00 • do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios - que "dispõe sobre
a criação do Instituto de Formação, Desenvolvimento
Profissional e Pesquisa do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios·.
RELATOR: Deputado JÚUO DELGADO

Substitutivos (art.119.11 e§ 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBEMo
EMENDAS APRESENTADAS POR1.IJEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 5° sessão
Última Sessão: 25/05/00

PROJETO DE LEI N!! 1.779/99 • do Sr. Bispo Wanderval
• que "concede adicionai de insalubridade aos
trabalhadores que atuam no combate à raiva dos
animais herbívorosl

•

RELATORA: Deputa~ VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N!l1.793199· do Sr. João Magno·
que "acrescenta parágrafos ao art 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho· CLT, a fim de determinar ao

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 26/05/00

PROJETO DE LEI NS! 2.066/99 • do Sr. Paufo Paim •
que "considera perigosa a atividade profissional do
vigilante, assegurando-lhe o direito ao adicional de
periculosidade". (Apensado: PL nS! 2.067/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Decurso: 1°sessão
Última Sessão: 31/05/00

PROJETO DE LEI NI! 873199 • do Sr. Alberto Fraga 
que Ilnstitul a Identificação genética aos militares e
servidores públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LArRE ROSADO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS·

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 26/05/00)

Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAo

PROJETO DE LEI N2 2.676/00 • do senado Federal
(PLS nl! 572199) - que "dispõe sobre a gratuidade do
transporte coletivo urbano para crianças nOS casos que
especifica' (apensados os PLs. nlls. 826199, 1.025199,
1,951/99 e 2.769/99).
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

Decurso: 58 sessão
Última sessão: 25.05.00

Projetos de Lei (art. 119, I, do RlCD)

PROJETO DE LEI NIl 2.876/00 - do Senado Federal
(PLS nR 22/99) • que "denomina Rodovia Governador
Hélio Campos trecho da BR-174".
RELATOR: Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO
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PROJETO DE LEI NO 2.87B/00 • do Senado Federal
(PLS nll 360199) • que "denomIna Govemador Edmundo
Pinto trecho da BR-384·.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO

Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DeSTA Local: Plenário 5, Anexo 11
COMISSÃO Horário: 10 horas

Quinta-feira 25 27525

PROJETO DE LEI N9 323-A199 - do Sr. Zenaldo
Coutinho - que "dispõe sobte a obrigatoriedade às
Indústrias de vefculos nacionais, revendedoras de
Importados e proprietários de usados à instalação de
bloqueador de velocidade'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

11 • COMISSÕES TEMPoRARIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 EAPENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA

Local: Plenário 1', Anexo 11
Horário: 10 horas

PAUTA

Discussão e Votação de Requerimentos

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 151-A.
DE 1995 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que 'altera
~ redação do inciso 11 do art. 37 e do § 72 do art. 144 da
Constituição Federal". (Apensadas as PECs nlla 156
Al95, 514-AI97 e 613-AI98).
RELATOR: Deputado AlBERTO FRAGA.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSIÇÃO SWE1TA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(26/05/00).

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1Q)

PROJETO DE LEI Nl' 1.615-A, DE 1999 - do Poder
executivo· que "dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes. reestrutura o setor
Federal de Transportes, e dá outras providências".
(Apensado: PL nll 3.093100).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

PAUTA

Apreciação de Requerimentos e assuntos
internos.

CPI - MEDICAMENTOS
Local: Plenário 9, Anexo \I
Horário: 9h

PAUTA
Discussão e Votação do Relatório Final.

CPI - OCUPAÇÃO DE TERRAS
PÚBLICAS NA AMAZÔNIA

AUDI~NCIAS PÚBLICAS E DILIGÊNCIAS no Estado do
Pará. nos dias 25 e 26/5/00.

111- COMISSÕES MISTAS

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL

PAUTA

Local: Plenário 16 • Anexo li
Hora: 'Oh

Discussão e votação do Relatório à MSC nll 681/99 (do
Poder Executivo) - que "Submete à consIderação do
Congresso Nacional o texto do Acordo de Extradição
entre os Estados Partes do Mercosu~ conclurdo no Rio
de Janeiro. em 10 de dezembro de 1998".
RELATOR: Deputado ~ermano Rigofto
RELATÓRIO: FAVORAVEl

Discussão e votação do Relatório ao PL nll 910/99 (da
Sra. Udla Qulnan) - que 'dispõe sobre a aquisição de
produtos lácteos pelo Govemo Fecleral".
RELATOR: Deputado Nârcio Rodrigues
RElATÓRIO: FAVORÁVEL .

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 06 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE
Maio de 2000

o PRESIDENTE
.....

DA CAM.ARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea fia", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VIRGÍLIO

FERRAZ ~BBXRO, ponto nO 13.265, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto E, CNE-1D, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deput.ados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido do

Movimento Democrático Brasileiro, a partir de 25 de maio do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 24 de ;Irlaio

~L~
~~~ I

de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os

§§ l° e 6° do artigo 13, da Lei nO 8.112, de 1990~ a nomeação
de ~TIR DA SIL~ GOMES JÚNIOR para exercer, no Gabinete do
Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 24 de maio de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPU'rADOS , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os

§§ 1° e 6° do artigo 13, da Lei nO 8.112, de 1990, a nomeação
de LUC~ ALMBIDA REIS para exercer, no Gabinete do Líder do

Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 24 de ma!o de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
. - -

lI, da Lei n° 8.112, citada~ SBaGIO BLYR CORDEIRO ~O para

exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo l° da Resolução

nO 43, de 30 de junho de 1973, comb~nado com o parágrafo único

do artigo l° do Ato da Mesa n- 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS D.EPtn'~OS, em 24 de maio de 2000.
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......

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar ANAM!:LIA LIMA ROCHA MOREIRA

FERNANDES ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30,

ponto n° 4.922, la substituta do Secretário de Comissão, FC

07, na Comíssão de Economia, Indústria e Comércio, da

Coordenação de Comissões Permanente, do Departamento de

Comissões, em seus impedimentos eventuais, a partir de 1° de

abril do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPU~ADOS, em 24 de maio

MI TEMER
Pres'dente

de 2000.
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no uso das atribuiçOes que lhe confere o

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS,

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar FERNANDO Luis BRITO DA

SILVA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

nO 4.057 e 'ARGD1I:l\O DIAS DA COST~, ocupante de cargo da

Categoria Funcional de Técnico Legislativo atribuição

Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto nO 4.517, para

substituirem, sucessivamente, o Diretor, FC-D7, da Coordenação

de Engenharia de Sistemas, do Centro de Informática, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 02 de maio do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 24 de maio de 2000.



27532 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

o PRESIDENTE DA CÂHAlU\. DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de. 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE designar PAULO CÉSAR FBRRAZ .ocupante

de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
atribuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto
nO 2.722, 1° substituto do Diretor, FC-07, da Coordenação de
Apoio ao Usuário, do Centro de Informática, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 02 de maio do corrente
ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 24 de maio de 2000.
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ERRATA

Seção de Publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

No OCO nº 208, de 11-12-99, página 61284, co
luna 2,

Onde se lê:

3 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
b) Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço 'Público, nº 41, em 10-12-99 .
4-MESA
5 - LIDERES E VICE-LíDERES
6 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
7 - COMISSÕES

Leia-se:

3 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
b) Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, nº 41 , em 10-12-99 .
4-MESA
5 - LíDERES E VICE-LíDERES
6 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
7 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Proposições apresentadas
Proposições relatadas, sairão publicadas em

suplemento a este Diário.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTICA E DE REDAÇÃO

51 9 Legislatura - 2! Sessão Legislativa
Ordinária

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária
Realizada em 24 de maio de 2000

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois
mil, às onze'horas e quinze minutos, no Plenário 1 do
Anexo" da Câmara dos Deputados, r~uniu-se ordina
riamente a Comissão de Cons~!tuição e Justiça e de
Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa,
Ary Kara, Vice-Presidentes, Deputados André Benas
si, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias,
Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Cezar
Schirmer, Ciro Nogueira, Coriolano Sales, Darci Coe
lho, Edmar Moreira, Eduardo Paes, Fernando Coruja,
Fernando Gonçalves. Geovan Freitas, Geraldo Mage-

la, Henrique Eduardo Alves, Ibrahim Abi-Ackel, Jaime
Martins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Júlio Delgado, Jutahy
Júnior, Léo Alcântara, Luciano Bivar, Marcelo Déda,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Nelson Mar
chezan, Nelson Otoch, Osmar Serráglio, Osvaldo So
brinho, Paulo Magalhães, Renato Vianna. Ricardo Fi
úza, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Waldir Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os
Senhores Membros Suplentes, Deputados Átila Lins,
Bispo Wanderval, Cláudio Cajado, Cleonâncio Fon·
seca, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Eurico Miran
da, Gonzaga Patriota, Gustavo Fruet, Jair Bolsonaro,
João Leão, José Machado, José Ronaldo, Luiz Antô
nio Fleury, Marcus Vicente, Mauro Benevides, Nelo
Rodolfo, Nelson Marquezelli, Pedro Novais, Pompeo
de Mattos. Professor Luizinho, Robson Tuma, Ru
bens Furlan, Themístocles Sampaio, Teima de Sou
za, Udson Bandeira e Vic Pires Franco. Deixaram de
registrar suas presenças os Senhores Membros Titu
lares, Deputados Nair Xavier Lobo, Ney Lopes e ViI
mar Rocha. O Deputado Lincoln Portela compareceu
a reunião como não membro. Abertura: Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber
ta a reunião, passando ao exame da Ata da vigésima
segunda reunião ordinária, realizada no dia vinte e
três do corrente mês. A requerimento do Deputado
Ayrton Xerêz, foi dispensada a leitura da Ata. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada por una
nimidade a Ata. Ordem Do Dia: 1) OFíCIO Nº.
2.036/1999 - do Supremo Tribunal federal- que "so
licita licença prévia, nos termos do art. 53, § Iº da
Constituição Federal, para apreciar denúncia contra o
Deputado Federal José Aleksandro da Silva". Relator:
Deputado Edmar Moreira. Parecer: pela não conces
são da licença. O Deputado Edmar Moreira procedeu
à leitura de seu parecer e discorreu sobre as razões
que o haviam motivado a proferir o seu voto. O Depu
tado Robson Tuma apresentou questão de ordem, in
dagando qual seria o procedimento adotado na vota
ção da proposição, em razão de que, posteriormente,
seria apreciado o Ofício nº 2.105/1999, do Supremo
Tribunal Federal, que também solicita licença para
processar o Deputado José Aleksandro. O Senhor
Presidente esclareceu que a votação da proposição
discutida seria realizada simultaneamente à do Ofício
n2 2.105/1999, por meio de cédulas específicas para
cada proposição, em urnas distintas. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputa
do José Aleksandro, para que procedesse à sua de·
fesa oral. O Deputado José Aleksandro afirmou que
a imprensa nacional havia vinculado sua imagem do
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ex-Deputado Hildebrando Pascoal, cujo mandato interlocutores não havia sido, tampouco, identificado.
parlamentar fora cassado em razão de suposto envol- Discutiram a matéria os Deputados Waldir Pires, José
vimento deste com o tráfico de entorpecentes; que Roberto Batochio, Marcelo Déda, José Genoíno, Nel-
sua famnia, seus amigos e ele mesmo iriam conviver son Otoch, Ricardo Fiúza, Lincoln Portela, Luciano
pelo restante de suas vidas com a mancha que tal vin- Bivar, José Antônio Almeida, Pompeo de Mattos, Sér-
culação causara em sua imagem; que havia apresen- gio Miranda, Moroni Torgan, Geovan Freitas, Jutahy
tado perante o Plenário da Casa declaração de Júnior, Eurico Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton Xe-
Imposto de Renda que demonstrava os bens possuí- rêz, José Dirceu e Osvaldo Sobrinho. O Deputado
dos por sua famrlia; que, em razão da veradicidade Marcelo Déda anunciou que a bancada do Partido
das informações alí contidas e por jamais ter proferido dos Trabalhadores havia subscrito voto em separado,
inverdades perante o Parlamento, não houve qual- que estava sendo entregue ao Senhor Presidente na-
quer iniciativa para interposição de representação quele momento. Encerrada a discussão, o Senhor re-
que solicitasse cassação de seu mandato; que o Pre- sidente anunciou a votação, esclarecendo que esta
sidente da Casa o havia instruído a recorrer à Procu- seria secreta e que o voto SIM aprovaria o parecer do
radoria Parlamentar, para que procedesse à defesa Relator. Feita a chamada nominal, votaram os Se-
de sua honra e de sua imagem perante a sociedade; nhores Membros Titulares, Deputados André Benas-
que os fatos relativos às denúncias oferecidas contra si, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves,
sua pessoa, constantes dos autos, referiam-se a Inaldo Leitão, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
acontecimentos ocorridos na ocasião em que exercia Otoch, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente Arruda, Zenal-
o mandato de vereador na capital do Estado do Acre, do Coutinho e Zulaiê Cobra, pelo Bloco Parlamentar
Rio Branco; que a razão da perseguição promovida PSDB/PTB; Geovan Freitas, lédio Rosa e Júlio Del-
contra sua pessoa era o fato de que, quando verea- gado, pelo Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN; Antô-
dor, manifestara-se contrariamente aos atos realiza- nio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Moroni Torgan,
dos pelo então governador do Estado do Acre, que Paulo Magalhães e Ricardo Fiúza, pelo PFL; !3eraldo
havia ampliado o número de cargos de direção e as- Magela, José Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda e
sessoramento superior, elevando as despesas da fa- Waldir Pires, pelo PT; Ary Kara, Augusto Farias,
zenda pública estadual em do~e milhões de reais; Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel e Osvaldo Sobri-
que jamais havia procurado o Relator da proposiçao nho, pelo PPB; Fernando Coruja e José Roberto Ba-
para tecer considerações sobre esta; que temia ser tochio, pelo PDT; José Antônio Almeida e Sérgio Mi-
maI interpretado pelos membros da Comissão; que randa, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Bispo
estava à disposição dos parlamentares para quais- Rodrigues e Luciano Bivar, pelo Bloco PUPSL;
quer esclarecimentos; que não havia jamais desviado Ayrton Xerêz, pelo PPS; e os Senhores Membros Su-
verbas públicas no Estado do Acre; que havia contraí- plentes, Deputados Luiz Antônio Fleury, pelo Bloco
do dívidas em determinadas instituições bancárias; Parlamentar PSDB/PTB; Robson Tuma, pelo PFL; ,9

que, se tivesse desviado verbas públicas, certamen- Professor Luizinho, pelo PT. Encerrada a votação, fo-
te, teria saldado as alegadas dívidas; que não havia ram apurados quarenta votos, sendo vinte e três SIM,
sido concedida licença ao Tribunal de Justiça, em dezesseis NÃO e uma abstenção. Em seguida, o Se-
Brasília, para dar andamento a processo contrário ao nhor Presidente anunciou o resultado, declarando
Governador do Estado do Acre; e que o Vereador aprovado o parecer do Relator, pela não concessão
Antônio Monteiro era irmão do Procurador Geral do da licença. 2) OFrCIO NR 2.105/1999 - do Supremo
referido Estado. Em seguida, o Senhor Presidente Tribunal Federal- que "solicita licença prévia, nos ter-
concedeu a palavra ao Dr. Rui Alberto, Advogado do mos do art. 53, § 1º da Constituição Federal, para
Deputado José Aleksandro. O Or. Ruy Alberto afir- apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Fede-
mou que o delito tipificado na denúncia apresentada ral José Aleksandro da Silva". Relator: Deputado
no Ofício apreciado era "crime impossível" e que o in- Edmar Moreira. Parecer: pela não concessão da li-
quérito policial constante do Ofício nº2.105, de 1999, cença. Discutiram a matéria os Deputados Waldir Pi-
baseava-se em gravação de diálogo mantido entre res, José Roberto Batochio, Marcelo Déda, José Ge-
um anônimo e o Vereador Antônio Monteiro, do Parti- noíno, Nelson Otoch, Ricardo Fiúza, Lincoln Portela,
do dos Trabalhadores do Estado do Acre. O Or. Ruy Luciano Bivar, José Antônio Almeida, Pompeo de
Alberto acrescentou que a fita cassete utilizada como Mattos, Sérgio Miranda, Moroni Torgan, Geovan Frei-
prova possuía natureza ilícita, sendo desconhecidas tas, Jutahy Júnior, Eurico Miranda, Bispo Rodrigues,
a origem e a autenticidade desta, além de que um dos Ayrton Xerêz, José Dirceu e Osvaldo Sobrinho. O De-
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Ata da Décima Primeira Reunião (Ordinária)
Realizada em 24 de maio de 2000

Às 10 horas e 40 minutos do dia vinte e quatro
de maio de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finan
ças e Tributação, no plenário nº 4 do Anexo \I da Câ
mara dospeputados, sob a presidência do Deputado
Iberê Ferreira, Presidente em exercício, em virtude da
ausência do titular, Deputado Manoel Castro, que se
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putado Marcelo Déda anunciou que a bancada do encontrava em missão oficial no exterior. Compare-
Partido dos Trabalhadores havia subscrito voto em ceram os seguintes Deputados: Antonio Cambraia,
separado, que estava sendo entregue ao Senhor Pre- Vice-Presidente; Custódio Mattos, José Militão, Ro-
sidente naquele momento. Encerrada a discussão, o drigo Maia, Edinho Bez, José Aleksandro, -Milton
Senhor Presidente anunciou a votação, esclarecendo Monti, Jorge Khoury, José Ronaldo, Roberto Brant,
que esta seria secreta e que o voto SIM aprovaria pa- Carlito Merss, João Paulo, José Pimentel, Ricardo
recer do Relator. Feita a chamada nominal, votaram Berzoini, Fetter Júnior, Dr. Evilásio e Pedro Eugênio
os Senhores membros Titulares, Deputados André (Titulares): Iris Simões, Juquinha, Ricardo Ferraço,
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon- Coriolano Sales, Francisco Garcia, José Lourenço,
çalves, Inaldo Leitão, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Antonio Palocci e Geraldo Magela (Suplentes). Dei-
Nelson Otoch, Ronaldo Cezar Coelho, Vicente Arru- xaram de registrar presença os Deputados Antonio
da, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra, pelo Bloco Par- Kandir, Max Rosenmann, Sampaio Dória, Silvio Tor-
lamentar PSDB/PTB; Geovan Freitas, lédio Rosa e res, Veda Crusius, Gastão Vieira, Germano Rigotto,
Júlio Delgado, pelo Bloco Parlamentar José Priante, Pedro Novais, Deusdeth Pantoja, Lael
PMDB/PST/PTN; Antônio Carlos Konder Reis, Darci Varella, Manoel Castro, Mussa Demes, Wanderley
Coelho, Moroni Torgan, Paulo Magalhães e Ricardo Martins e Marcos Cintra. O Deputado Silvio Torres
Fiúza, pelo PFL; Geraldo Magela, José Dirceu, José justificou sua ausência, em virtude de viagem. Haven-
Genoíno, Marcelo Déda e Waldir Pires, pelo PT; Ary do número regimental, o Presidente declarou abertos
Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira, Ibrahim os trabalhos. Foi aprovada, unanimemente, a Ata da
Abi-Ackel e Osvaldo Sobrinho, pelo PPB; Fernando 10l! reunião. Ordem Do Dia: 1) Requerimento N!!
Coruja e José Roberto Ba~bchio, pelo PDT; José 16/00. dos Srs. Ricardo Berzoini e Wellington Dias,
Antônio Almeida e Sérgio Miranda, pelo Bloco Parla- para que a Comissão realize audiência pública com a
mentar PSB/PCdoB; Bispo Rodrigues e Luciano Bi- Sra. Teresa Grossi, Diretora de Fiscalização do Ban-
var, pelo Bloco PUPSL; Ayrton Xerêz, pelo PPS; e os co Central, e o Sr. Everardo Maciel, Secretário da Re-
Senhares Membros Suplentes, Deputados Luiz Antô- ceita Federal, a fim de prestarem esclarecimentos so-
nio Fleury, pelo Bloco Parlamentar PSDB/PTB; Rob- bre denúncias acerca do Banco Bozzano Simonsen.
son Tuma, pelo PFL; e Professor Luizinho, pelo PT. Em Votação: aprovado, unanimemente, o requeri-
Encerrada a votação, foram apurados quarenta vo- )' N° lO d S G Id M
tos, sendo vinte' e três SIM, dezesseis NÃO e uma mento.2 Requerimento -17 O, o r. era o a-

gela, para que a Comissão realize audiência pública
abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente anunci- com a Sra. Teresa Grossi, Diretora de Fiscalização do
ou o resultado, declarando aprovado o parecer do Banco Central, para esclarecer os procedimentos fis-
Relator, pela não concessão da licença. calizatórios desenvolvidos no Banco Regional de Bra-
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor sília. Em Votação: aprovado, unanimemente, o re-
Presidente encerrou a presente reunião às dezesseis querimento. 3) Projeto De Lei Complementar N!!11/99 ....
horas e trinta minutos, convocando outra para a próxi- _ do Sr. Paulo Octávio _ que "regulamenta o disposto
ma quinta-feira, às dez horas. E, para constar, eu,
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, no inciso XIV, art. 21, da Constituição Federal, que
lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada será institui o fundo próprio para a assistência financeira
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à do Distrito Federal e dá outras providências". (Apen-
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. sados: PLP's nºs 38/99 e 40/99). Relator: Deputado
Deputado Ronaldo Cezar Coelho. José Ronaldo. Parecer: pela adequação financeira e

orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO e dos PLP's nºs 38/99 e 40/99, apensados, com

Substitutivo. Retirado de pauta pelo relator. 4) Projeto
De Lei Complementar Nº 43/99 - do Sr. Geraldo Si
mões - que "proíbe a promulgação de leis que conce
dam subsfdio, isenção, redução de base de cálculo,
crédito presumido, anistia, remissão ou qualquer be
nefício fiscal, um ano antes e três meses depois da
data das eleições", Relator: Deputado Edinho Bez.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e, no mérito, pela aprovação, com Substi
tutivo, VISTA, em 26-4-00, ao Deputado José Militão.



(Instalação e Eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes)

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois
mil, às dezesseis horas e vinte minutos, no gabinete
do Presidente da Câmara dos Deputados, em Brasí
lia-DF, sob a presidência do Deputado Michel Temer,
que declarou instalada a Comissão, ressaltando a im
portância do presente ato para o Poder Legislativo
que tem a oportunidade de investigar as reais causas
em que ocorreu a morte do ex-Presidente João Gou
lart, reuniram-se os Deputados membros da Comis
são Externa destinada a "esclarecer em que circuns
tância ocorreu a morte do ex-Presidente João Gou
lart, em 6 de dezembro de 1976, na estância de sua
propriedade, na província de Corrientes, na Argenti
na". Estiveram presentes os Deputados Coriolano Sa
les, De Velasco, Luis Carlos Heinze, Marcos Rolim,
Miro Teixeira, Nelson Marchezan, Pedro Valadares,
Reginaldo Germano, Robson Tuma, Vicente Caropre
so e Veda Crusius, titulares; Neiva Moreira, suplente,
e, ainda, o Deputado José fndio. O Deputado Osvaldo
Biolchi deixou de comparecer. Em seguida, o Deputa
do Miro Teixeira usou da palavra e agradeceu ao De
putado Michel Tem~r todo o apoio que ele emprestou
para instalar a presente Comissão Externa. Às dezes
seis horas e trinta minutos a reunião foi suspensa pelo
Senhor Presidente e transferida para o plenário nº
nove dó anexo 1\ para proceder à eleição do Presiden
te e dos Vice-Presidentes. Reaberta a reunião às de
zesseis horas equarenta ecinco minutos, o Deputado
Miro Teixeira assumiu a presidência dos trabalhos na
forma do § 4!! do artigo 39 do Regimento Interno. A se
guir. o Senhor Presidente fez o registro da seguinte
chapa aos cargos da mesa: para Presidente, Deputa
do Reginaldo Germano (PFUBA); para 12 Vi
ce-Presidente, Deputado Coriolano Sales (PMDBIBA);
para 22 Vice-Presidente, Deputado Marcos Rolim
(PT/RS); para 3º Vice~Presidente, Deputado Luis Car
los Heinze (PPB/RS). Logo após, o Senhor Presiden
te procedeu à chamada dos Deputados para a vota
ção. Antes de encerrar a votação, o Senhor Presiden
te consultou se havia no plenário algum parlamentar
que não exerceu o seu direito ao voto. Convidou para
escrutinador o Deputado De Velasco. Aberta a urna,
verificou-se a coincidência entre o número de sobre
carta e o número de votantes (8); apurados os votos,
obteve-se o seguinte resultado: para Presidente, De-
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Em Votaçao: aprovado, unanimemente, o parecer. 5) EXTERNA - MORTE DO EX-PRESIDENTE JOÃO
Projeto De Decreto Legislativo Nº 394/00 - dos Srs. GOULART).
José Dirceu e Ricardo Berzoini - que "susta a aplica- Ata da 1!! Reunião, Realizada em 24 de maio
ção do disposto no art. 1º do Decreto de 23 de dezem- de 2000
bro de 1999, de autoria do Poder Executivo, publica
do no DOU de 24 de dezembro de 1999 (seção I, nº
246, pág. 8)". Relator: Deputado Rodrigo Maia. Pare
cer: pela não-implicação da matéria com r,":lIcnto ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Vista
ao Deputado José Pimentel. 6) Projeto De Lei Nº
3.730·Al97 - da Sra. Esther Grossi - que "acrescenta
dispositivo ao artigo n da Lei nº 9.394196". Relator: De
putado Gastão Vieira. Parecer: pela não~implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan
to à adequação financeira e orçamentária. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o parecer. 7) Projeto De Lei
Nº254-A/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera dispo
sitivo da Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994, que dis
põe sobre-a municipalização da merenda escolar'. Re
lator: Deputado Roberto Brant. Parecer: pela
não-implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação financeira e orça
mentária. Em Votação: aprovado, unanimemente, o pa
recer. 8) Projeto De Lei Nº564/99 - da Sra. Maria Lúcia
- que "dá nova redação ao art. 5º da Lei nº9.496, de 11
de setembro de 1997, que estabelece critérios para a
consolidação, assunção e o refinanciamento, pela
União, da drvida pública mobiliária e outras que especi
fica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Fe
deral". (Apensado PL nº 1.556/99). Relator: Deputado
Jorge Khoury. Parecer: pela adequação financeira e or
çamentária do Projeto e do PL n!! 1.556/99, apensado,
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e pela rejeição
do apensado. Vista ao Deputado José Ronaldo. Encer
ramento: Nada mais havendo a tratar, ~ Presidente en
cerrou os trabalhos às 11 horas. E, para constar, eu,
Maria Linda MagalhAes. Secretária, lavrei a presente
ATA, que, depois de lida, discutida e aprovada, será as
sinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Iberê Fer
reira, Presidente em exercício.

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE JOÃO
GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1976, NA
ESTÂNCIA DE SUA PROPRIEDADE. NA PRovfNCIA
DE CORRIENTES, NA ARGENTINA". (COMISSÃO
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putado Reginaldo Germano, com 8 (oito) votos favo- e as notas taquigráficas, após decodificadas, farão
ráveis; para 12 Vice-Presidente, Deputado Coriolano parte integrante desta Ata. - Deputado Reginaldo
Sales, com 8 (oito) votos favoráveis; para 2º Vi- Germano.
ce-Presidente, Deputado Marcos Rolim, com 8 (oito) O SR. PRESIDENTE (Deputado Miro Teixeira)-
votos favoráveis; para 3º Vice-Presidente, Deputado Comunico aos companheiros que, na forma do art.
Luis Carlos Heinze, com 8 (oito) votos favoráveis. 39, § 42, do Regimento da Câmara dos Deputados,
Participaram da votação os Senhores Deputados: Vi- cabe a mim assumir a Presidência dos trabalhos, o
cente Caropreso, Coriolano Sales, Reginaldo Germa- que faço neste momento.
no, Marcos Rolim, Luis Carlos Heinze, Miro Teixeira, Dando continuidade a esta reunião, que se inici-
Pedro Valadares e ~e Velasco. :roclamad~ o resul- ou no gabinete da Presidência da Câmara dos Depu-
tado, o Senhor Presidente ~onvldou os eleitos para tados, ocupada pelo Deputado Michel Temer, elege-
tom~r:m posse nos respectlv?s cargos, passando a remos agora a Mesa da Comissão.
pr~sldencla aq Dep~tado Reg~naldo Germano. A ~e- É a seguinte a chapa resultante da -indicação
gu~r, ~ Senhor Presidente designou o Deputado Miro dos partidos políticos: para Presidente, Deputado Re-
T~lxelr~ c?mo Re~ator. Com a "palavra, o D~put~d? ginaldo Germano, do PFL da Bahia; para 12 Vi-
Miro Teixeira propos a elab~raçao?e ~m roteiro ~~nI- ce-Presidente, Deputado Coriolano Sales, do PMDB
mo, de trabal~o e,falou da ImportanCla de req,ulsl~~r da Bahia; para 2º Vice-Presidente, Deputado Marcos
per~to~ de u~lve~sldades para ~ar:m suporte c!entlfl- Rolim, do PT do Rio Grande do Sul; e para 32 Vi-
co as Investlgaçoes que a Comlssao precedera, con- ce-Presidente Deputado Luis Carlos Heinze do PPB
cluindo ser precipitado no momento fazer a exuma- do Rio Grand~ do Sul '
ção do corpo do ex-Presidente João Goulart. O Se- '. .
nhor Presidente concedeu a palavra aos Deputados ,Se algum dos Srs. Deputados qUiser registrar
Marcos Rolim, Segundo Vice-Presidente, que sugeriu candld~tura, que o faça neste m~ment~. ~~ausa.)
à Comissão solicitar a relação do corpo diplomático _ Nao havendo quem_se manifeste, iniCiamOS, en-
brasileiro acreditando na Argentina à época da morte tao, o processo de votaçao.
do ex-Presidente João Golart; Coriolano sales, 1ºVi- Vou chamar os Srs. Deputados Veda Crusius,
ce-Presidente, que falou da importância de se nome- Nelson Marchezan, Vicente Caropreso, Coriolano
ar as pessoas que estavam na fazenda quando da Sales, Osvaldo Biolchi, Reginaldo Germano, Robson
morte do ex-Presidente João Goulart; Luis Carlos He- Tuma, Marcos Rolim, Luis Carlos Heinze, Pedro Vala-
inze, 32 Vice-Presidente, De Velasco, Pedro Valada- dares e De Velasco. Eu votarei em seguida.
res, aparteado pelo Deputado De Velasco, e José Ro- Temos a cabine indevassável e a urna.
berto Batochio. Com a palavra, o Deputado Miro Tei- O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE _
xeira sugeriu enviar um expediente ao General Alber- Absolutamente indevassável. (Pausa.)
t~ Cardo~o.' comu~ica~do:lhe a i~st~lação da Com~s- O SR. PRESIDENTE (Deputado Miro Teixeira) _
sao e sohc~ta~do a Agencia Brasileira de Informaç~o Pergunto se algum Sr. Deputado titular ou suplente
- ABIN - copia de documentos sobre a causa mortis deixou de votar. (Pausa.)
do ~x-Presidente, João Goulart; prop~s ,aind~, uma Peço ao Deputado De Velasco que colabore
med,'da cautelar vlsa~do resguarda,r a Invlolabll~dade com a Mesa na apuração dos votos.
do tumulo do ex-Presidente para eVitar o desfazlmen- \l t 't S D t d C . -

• , ,vO aram OI o rs. epu a os em uma omlssaoto de posslvels provas; Robson Tuma, que sugeriu , _
enviar à polícia Federal expediente solicitando pre- de onze. Temos quorum d: dehberaçao. (Pausa.)
servar o local onde está a ossada do ex-Presidente (Processo de apuraçao.)
João Goulart. Nada mais havendo a tratar, o Senhor O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Oito sobre-
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e cartas, Sr. Presidente.
cinqüenta minutos, antes convocando a próxima reu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Miro Teixeira) -
nião a realizar-se amanhã, às dez horas, no plenário O total de oito sobrecartas coincide com o número de
cinco, para apreciação de requerimentos e tratar de votantes. Foram apurados oito votos para a chapa apre-
assunto internos do que, para constar, eu, Mário Dra- sentada pelos partidos. Foram eleitos, portanto, para
usio Coutinho, Secretário, lavrei a presente Ata, que, Presidente, o Deputado Reginaldo Germano; para 12

lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presiden- Vice-Presidente, o Deputado Coriolano Sales; para 22

te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara Vice-Presidente, o Deputado Marcos Rolim, e para 3º
dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado Vice-Presidente, o Deputado Luis Carlos Heinze.
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Con\{ido ODeputado Reginaldo Germano a as- as cartas que o pai lhe remetia. Eo pai, com a cautela
sumir a Presidência da Comissão. necessária, para não atemorizar a família, revelava

Obrigado a V. Exas. (Pausa.) os seus temores, porque, até por ser ex-Presidente
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- da Re~úbli~a, tinha ~s inform~ções do que se pas~a-

mano) - Convido os Srs. Deputados Coriolano Sales, va. MUitos lideres latlno-amencanos perderam a ~Ida
Marcos Rolim e Luis Carlos Heinze a assumirem os naquel~ espaço de ~empo, quer seja na Argentina,
seus postos nesta Comissão. quer seja no Uruguai.

Nos termos do art. 41, inciso VI, do Regimento S~guramente, teremos ~ possibilidade de o~v~r
Interno, designo para a Relatoria o Deputado Miro Te- o depoimento extremame~te Important~ de u~ m~dl-
ixeira a quem convido a compor a Mesa. co, uma vez que as autoridades argentinas nao flze-

~oncedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira, ram ,a~tópsia no corpo de J?ão Goulart, e o atestado
na condição de Relator para que faça o seu ronunci- de oblto declarava enfermidade como a causa da
amento. ' p morte, apenas doença, portanto, como a causa da

morte.
O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Presi- ... . ..

dente, Srs. membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputa- ~ corpo veio para o B.ra~J1 e aqUi fOI ~rOlbldo
dos, senhoras e senhores presentes, esse requeri- ta~bem. que se abrisse o calxao: Mas o médiCO, .em
mento foi inspirado por algumas solicitações formula- S~o,!3orJ~, pretextando a renovaçao do formol, abriU o
das por pessoas que, vendo a divulgação dos docu- calxao diante ~e uma _outra testemunha, e. poderá
mentos relativos à Operação Condor, se dispuseram atestar para nos que nao h~uve o menor cUidado, o
a trazer os seus próprios depoimentos para esclare- menor ~elo, a m:nor atençao para com a morte do
cer as circunstâncias da morte do ex-Presidente João ex-Presidente Joao Goulart. I

Goulart. O corpo foi colocado pura e simplesmente den-
Realmente, foi uma estranha coincidência a tro do caixão, vestido na roupa que o Presidente traja-

morte de três grandes líderes brasileiros dois va naquele momento e não apresentava sinais muito
ex-Presidentes da República e um candidato à'Presi- típicos de certos tipos de morte súbita, de morte natu-
dência, em um período de nove meses. Pessoalmen- ral, como esse médico poderá atestar.
te considero muito estranha também a circunstância No meu ponto de vista, como autor do requeri-
da morte do primeiro Presidente civil eleito a partir de menta, estamos diante de caso suspeito, estranho, e
1964, acontecida antes de sua posse. não pode haver dúvida e indagações a seu respeito. É

O objeto da investigação proposta pelo requeri- preciso saber realmente se o Brasil participou disso
mento, porém, e a circunstância em que morreu o ou se autoridades latino-americanas decidiram elimi-
ex-Presidente João Goulart. Não trouxe a V. Exas. um nar o ex-Presidente, como foi divulgado anos depois,
roteiro prefixado para o nosso trabalho, o que não há uns quinze anos, na imprensa alternativa. O jornal
consideraria democrático. Penso que deveríamos ter Movimento, lembro-me bem, divulgou a troca de cor-
uma reunião de serviço para definirmos o que fazer, respondência entre militares de serviços de informa-
uma vez que teremos 180 dias para completar o nos- ções de países latinos, citando nominalmente pesso-
so trabalho. as que deveriam morrer. E ali, seguramente, estavam

Não imagino prudente requerermos, desde logo os nomes de Jusce!ino Kubitschek e João Goulart.
ou sem uma base sólida, a exumação do corpo do Repito o que disse no gabinete da Presidência:
ex-Presidente João Goulart. Penso que devemos re- esta Comissão tem que realizar um trabalho sóbrio,
quisitar a colaboração de peritos de notório saber, re- como, aliás, manda o mandato parlamentar, um tra-
correndo aos departamentos especializados das uni- balho que perseguirá cientificamente a prova do que
versidades, para entendermos El que grau de segu- ocorreu, em toda a extensão da palavra, já que esta-
rança pode a Comissão chegar com o exame do DNA remos diante também de fato político. Se houve cri-
e de partes do corpo do ex-Prel:;idente João Goulart me, não foi um assassinato pura e simplesmente,
ainda passfveis de exame. mas uma intromissão no processo histórico de um

Tenho visto nos jornais que vamos requerer exu- país.
mação. Consideraria precipitado qualquer ato nessa Desejo ao Sr. Presidente e aos demais mem-
direção. Tenho conversado com João Vicente Gou- bros da Mesa todo o êxito na condução dos trabalhos
lart, o filho do Presidente João Goulart, que me des- desta Comissão. A todos os companheiros quero di-
creveu e se dispê" a vir depor na Comissão, trazendo zer que tenho muito prazer de trabalhar com V. Exas.
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Vamos trabalhar juntos, e serei o mais modesto cola- e saber quais serão os peritos, institutos ou técnicos
borador desta Comissão. encarregados de realizar a exumação da ossada.

Quando o Presidente considerar hábil, iniciare- Essa é uma providência que talvez possa ser tomada
mos a discussão de um programa de trabalho, o que mais adiante, a partir de todas essas precauções le-
podemos fazer hoje ou numa próxima sessão, mas vantadas pelo Relator.
que o nosso primeiro ato seja uma discussão entre Acredito, Sr. Presidente, que talvez algumas ini-
nós, para definirmos o programa de trabalho. ciativas precursoras da investigação pudessem ser

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- tomadas desde logo. Entre elas, quero sugerir apenas
mano) - Agradeço ao Deputado Miro Teixeira e quero uma, ou seja, a de que pudéssemos oficiar ao Itama-
dizer que concordo com todo o seu pronunciamento. rati, solicitando a relação completa do Corpo Diplo-

Gostaria de deixar registrado o meu pensamen- mático bra.sileiro co~ ~tuação no Urug~ai, na Argenti-
to em relação a esta Comissão, até porque estou vin- na, no Chile, na Bohvla e ~o ParaguaI, ao longo da-
do da Comissão Parlamentar de Inquérito do Narco- queles anos 70/75, especialmente, que marcaram,
tráfico. tanto q~anto se sabe, as operações da chamada

,~ Operaçao Condor. Proponho, portanto, que atuemos
Naquela CPI pudemos trabalhar com Isençao e no sentido de ter a posse dessa relação do Corpo Di-

mostra~ os pro~l~mas,que e~tavam ocultos a~s olhos plomático brasileiro, o que nos permitirá, talvez, logo
d~ Naçao brasllelra.,vler.:tm a to~a 8: carga de Imu~dí- adiante, pensar numa forma de ouvir depoimentos de
cle e a carga de cOisas Imprestavels ~ue se pr~tlca- alguns desses embaixadores ou diplomatas que cum-
vam neste País. Nas f~velas, ,nos amblente~ mais po- priram serviço naquela época.
bres, todo mundo sabia; porem, com relaçao aos de O t' ~ d' P" b
colarinho-branco, era um coisa que só se comentava, s ~o IVO~ sao Ol~.. nmelro, sa emo~ que o
mas não se tinha certeza. E a CPI ôde trazer à tona Corpo Diplomático braSileiro e~t~ve envolvl~o, de

, ,~ p uma forma ou de outra, no mlnlmO, com atitudes
tudo ISSO, e trouxe mUita soluça0. Pelo menos, apre- t d d' t d 'I d J'r d
sentou muitos projetos de solução. cons, range oras, lan e os .ex( a ?S po I ICO~ o

, ' J , ~ BrasIl. Eles eram, por exemplo, Impedidos de regIstrar
Desejo q!Je nós, nesta Comlssao, possamos ter seus filhos nas embaixadas brasileiras no exterior o

a mesma isenção e trabalhar a fim de nos ap~ofundar que é, até hoje, uma postura que nos parece absoiu-
e conhecer a verdade dos- fatos. Se o Brasil quer a tamente revoltante
verdade d.es,ses fatos: nós, muito mais do que todo o E há alguns dias, por meio de notícias veicula-
povo brasileiro, tambem o queremos. di' I O GI b t h' t d

o' as pe o Jorna o o, amamos con eClmen o e
VO,u conceder a p~lavra agora, ao .1- VI- que havia um serviço de informações que atuava no

ce-Presldente e, logo depoIs, a todos os Inscntos. Itamarati como uma espécie de braço do Serviço Na-
Deputado Marcos Rolim, tem V. Ex!! a palavra. cional de Informações, à revelia do próprio Ministério
O SR. DEPUTADO MARCOS ROLlM - É bem de Relações Exteriores. Segundo essa matéria, um

rápido, Sr. Presidente. Quero apenas cumprimentar V. embaixador de carreira, embora hoje sem uma desti-
Ext e demais integrantes desta Comissão, nação no Itamarati e morando no Rio de Janeiro, é

destacadamente o Relator, Deputado Miro Tei- apontado como o principal responsável pela monta-
xeira, parabenizando-o pela iniciativa de ter apresen- gem desse serviço.
tado esse requerimento, que dá origem a esta Comis- Acredito que depoimentos dessas autoridades
são. diplomáticas poderiam ser muito úteis a esta Comis-

Na verdade, estou de pleno acordo com as ob- são no sentido de recuperar as informações daquele
servações do Relator sobre os cuidados e a prudên- período. É a sugestão que deixo para que a Presidên-
cia que esta Comissão deve ter na própria definição cia, oportunamente, possa apreciar em conjunto com
do seu plano de trabalho, de tal forma que não haja os demais membros da Comissão.
nenhuma medida precipitada. O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger-

Ainda ontem à noite, tive a oportunidade de par- mano) - Esta Presidência acata a sua sugestão:Po-
ticipar de debate num programa de televisão, junto deremos discuti-Ia e até, se for o caso, coloca-Ia em
com o filho do ex-Presidente João Goulart, João Vi- votação.
cente Goulart, meu conterrâneo. E ele afirmava que Passo a palavra ao 1ºVice-Presidente, Deputa-
sua família está disposta a autorizar a eventual exu- do Coriolano Sales. '
mação. Mas, antes disso e de todas as formas, pre- O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES' -:- Sr.
tende-se assegurar da seriedade dessa investigação Presidente, demais membros da Mesa, Srs. Deputa-
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dos, quase não tenho o que acrescentar às conside- o ex-Presidente estando ainda no exílio, nas proprie-
rações já expendidas pelo Relator principalmente, dades que ele tinha em São Borja especificamente.
ma~ ~uer~ lembrar que talvez ~os~e muito.import~nte Quero também dizer que muito foi comentado
definir o ~Ia em que esta Comls,sao poderia reunir-se esse aspecto levantado pelo Deputado Miro. Pessoas
para anallsar,os fatos ,e encammh~r ~s ~uas dém~r- que conviviam e trabalhavam com ele no Uruguai e
c~es, e tambem sugem que a Preslden~la da Comls- que estão hoje ainda em São Bo~a podem vir depor,
sao pudesse levantar, por exemplo: quais as pessoas trazendo-nos essas informações.
que se encontravam na fazenda onde o Presidente . ._ .
estava na noite da sua morte e qual o primeiro médico Iss~ será ~mportante. Naquela oca~lao, na clda-
que o atendeu. Esses são dados absolutamente es- de de Sao BOl')a, for~~ levantados váno~ asp~ctos
senciais para iniciarmos um processo de investiga- que coloc~vam ~m duvld~ ~ causa mortis, ~oJe ~e-
ção vantada e investigada aqUi. E com grande satlsfaçao,

. pois, que estou participando desta Comissão.
Fui tomado de surpresa com a indicação do

meu nome para compor a Comissão e, ainda mais, Quero trazer também essas pessoas que hoje
com a indicação do partido para compor a Mesa na ainda lá vivem e que conviveram com o Dr. Jango no
condição de 1º Vice-Presidente. E participarei com exflio, trabalhando com ele no Uruguai, e as pessoas
satisfação, porque acredito muito importante o mo- que trabalhavam com ele em São Bo~a, que tiveram
mento de investigar os fatos passados, notadamente íntimo relacionamento com o ex-Presidente e que,
aqueles que têm correlação política essencial para o certamente, participavam desses problemas todos
pleno exercício da democracia, sem o que, evidente- que o estavam afetando, além da famflia; pessoas,
mente, não vamos construí-Ia, de maneira sólida, fir- portanto, que não só trabalhavam com ele, mas que
me e permanente. privavam da sua confiança e da su~ amizade.

De maneira que pretendo participar intensa- Quero colaborar da maneira que for possível
mente dos trabalhos da Comissão. Somos dois baia- para esclarecermos os fatos, porque, acredito, isso
nos, o Presidente e eu. Até disse Arraes que a Comis- será muito importante para o nosso País e principal-
são deveria ser só de gaúchos, mas o Deputado Miro mente para esta Casa.
também tinha de participar, e acabamos criando uma OSR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger-
composição deveras interessante: Bahia, Sergipe, mano) - Certamente a presença d~ V. Ex! nesta Co-
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros Estados. missão vai enriquecer o nosso trabalho de investiga-
Acredito que esta Comissão prestará grande serviço ção, até pela sua experiência, pelo conhecimento
à Câmara dos Deputados e ao País. mais profundo que V. Ex! tem do caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- Agradecemos a V. Ex!! e sabemos que podere-
mano) - Nobre Deputado, vamos, de comum acordo, mos contar com a sua colaboração sempre.
marcar um dia, que pode ser talvez amanhã, buscan-
do o consenso, para que possamos ter uma reunião Concedo a palavra ao nobre Deputado Vicente
para traçar a linha de trabalho e já decidir o nome das Caropreso.
pessoas que poderão vir depor, logo de início, as pri- O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO -
meiras convocações. Procuraremos, portanto, traba- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes, Srs.
Ihar em conjunto. Deputados presentes, senhoras e senhores, para

Concedo a palavra ao excelente Deputado Luis mim é motivo de bastante alegria e grande honra per..
Carlos Heinze. tencer a esta: Çomissão, em especial porque a mes-

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE _ ma diz respeito a uma página muito trist& da história
Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas Parlamentares, por que passou o Brasil, assim como inúmeros outros
inicialmente, quero cumprimentar o Relator Miro Tei- países da Ahlérica Latina passaram - e alguns ainda
xeira pela propositura desta Comissão destinada a in- estão titubeando em suas histórias.
vestigar a morte do Dr. Jango, da qual fiz questão de Circunstancialmente, semanas atrás, procu-
participar. Pedi ao Líder Odelmo Leão que me indi- rou-me um'repórter de Santa Catarina que esteve
casse, como membro do PPB, para participar desta conversando com inúmeras pessoas, 'in loco, na
Comissão, que já se aviva em São Borja há muito Argentina, no Uruguai e no Rio Grand~ do Sul, co-
tempo. Quando ocorreu esse acidente com o Dr. Jan- lhendo informações, e montou uma história comp'l~ta,

go, em 1976, eu estava em São Borja, cidade da qual com fatos e depoimentos, envolvendo nomes ~ f~en·
fui Prefeito, e prestava serviços ao Dr. Jango, mesmo do suposições realmente da existência de um compl6
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que, em última instância, poderia ter provocado a do ficamos por último, quando excepcionais Srs. De-
morte do ex-Presidente João Goulart. putados nos antecedem, resta-nos muito pouco a

Apesar de ser Deputado Federal de primeiro acrescentar.
mandato, alguns fatos e algumas atitudes da Casa De qualquer maneira, gostaria de parabenizar
me chamaram a atenção, já me fizeram entender que mais uma vez o Deputado Miro Teixeira, que em muito
devemos manter a prudência e buscar a verdade aci- boa hora sugere a criação de uma Comissão como
ma de tudo, sem estourar foguetes ou fazer pirotecnia esta, sem dúvida para tirar muitas das sombras que
com esse assunto, que envolve um ex-Presidente da vemos pairando sobre a democracia desta nossa
República. querida Pátria.

Nós, os onze componentes, e os suplentes des- Aprendemos desde cedo que, quando vemos
ta Comissão temos uma missão histórica a cumprir, um animal palmípede andando no meio de patos,
uma missão de alUssima responsabilidade. grasnando como patos, nadando como patos, pode-

Segundo os depoimentos que esse jornalista mos im~ginar que seja ~ambé~ ~m pato. Es!amos
colheu o ex-Presidente mantinha em Buenos Aires agora diante de algo mUito mais dlfrcll para nos: ver
um es~ritório, onde fazia os negócios de agricultura, um condor na nossa frente. Esperamos, sim, que s~n-
das fazendas que tinha, etc., e três meses antes, tamos dor e, mesmo com dor, que levemos esta mls-
quando não estava lá o ex-Presidente, esse escritório são à frente, porque é muito mais do que uma Comis-
foi invadido e arrebentado por uma dezena de policia- são, é uma missão, Sr. Relator.
is da repressão. Pode-se, pelo menos, imaginar o que E espero que o brio com que V. Exª sempre sou-
fariam com uma pessoa teoricamente não-benquista be levar todas as suas iniciativas se transforme em
no meio polftico ditatorial vigente naquela circunstân- brilho para esta Comissão e que todos nós nos torne-
cia, naquela década. mos, depois, brilhantes diante do relatório que virá de

Quanto à Operação Condor, que hoje começa a V. Ex!!.
ser desvendadf! - e as pessoas se encontram muito Muito obrigado e parabéns.
mais tranqüilas e livres daquele medo de sofrerem re- OSR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger-
presálias -, o caminho me parece muito mais aberto a mano) - Pela sua disposição, já vejo que o brilho vai
um dos esteios maiores desta Comissão, que são os ser muito mais intenso do que se possa esperar nes-
depoimentos das pessoas. se trabalho.

Por outrq< lado, é preciso prudência - concordo Tem a palavra o Deputado Pedro Valadares.
com o Deput~do M.ar~os Rolim e p!incipalmente com O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES - Sr.
o Relato!, Miro.Telx~lra -, é precIso q~e tenhamos Presidente. Sr. Relator, Srs. membros da Mesa, srªs e
precauçoes ao "~aglnar q~e a exum~çao possa nos Srs. Deputados, senhoras e senhores, esta Comissão
trazer a co~pleta Informaçao a respeito do que possa talvez traga reparo _ e a História o merece - à ques-
ter acontecido. tão das mortes de João Goulart, Juscelino Kubits-

Com relação ao fato, reforço também a necessi- chek, Tancredo Neves e tantos outros que desapare-
dade de esta Comissão, dentre os vários depoimen- ceram de forma muito estranha.
tos que aqui ouviremos, obter um parecer técnico do Quando aconteceram essas tragédias, em
que poderfamos eventualmente esp,erar com um exa- 1976, eu tinha apenas 11 anos, e a História passou
me dess~s. . . . .. para todos nós que foi natural a morte de João Gou-

A história do BraSil ficará enriquecida com a Jart e uma fatalidade a morte de Juscelino Kubitschek.
noss~ 8:tuação. Temos a oportunidade hi~tó~ica de Do mesmo modo, em 1985, foi-nos passada como
contnbUlr bastante para que possamos eliminar de morte natural a morte do ex-Presidente Tancredo Na-
vez fatos ou períodos como esse dos nossos livros. ves, e por aí vai.

O SR. PRESIDENTE - (Deputado Reginaldo Então, a História merece que nelà façamos um
Germano) - Certamente, V. Exª vai colaborar - e mui- reparo, 'primeiro para que os nossos filhos e netos
to - com os trabalhos desta Comissão. possam saber a veracidade das atrocidades aconte-

Deputado De Velasco, tem V. Ex!! a palavra. cidas principalmente no regime militar no Brasil.
O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi- Conversei com o Deputado Miro Teixeira, por

dente, demais Srs. Vice-Presidentes, Sr. Relator Miro quem tenho o maior apreço, tenho S. Exa. como pro-
Teixeira, SrlBs e Srs. Deputados, marraio é um negócio 'fessor, e perguntei se havia alguma coisa delineada,
muito bom quando jogamos bola de gude, mas quan- algum plano para que nós possamos continuar com
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esta Comissão. S. Exl disse que não, que vamos ou- são pessoas mais experientes e conviveram naquela
vir os Deputados. E aqui estamos naturalmente para época, naturalmente poderão apresentar muito mais
trabalhar com muito vigor, a fim de que tenhamos a dados do que eu. Vou estar aqui mais como aluno.
elucidação desse caso. Os depoimentos serão impor- O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Um
tantrssimos para que elucidemos esses casos, prime- aparte, Deputado. Eu era menino naquele tempo. (Ri-
iro porque não vamos encontrar nenhum documento sos.)
assinado dizendo que João Goulart foi assassinado, O SR DEPUTADO PEDRO VALADARES _
que o acidente com o Juscelino Kubitschek foi progra- Não tenho dúvida. Podem contar V. Ex!!s com a pre-
mado ou esclarecendo o que aconteceu com TalJ,cre- missa de que Pedro Valadares do PSB vai estar
do Ne~es. Não vamos encontrar absolutamente atento a qualquer fato, a qualqu~r ato. Va~os procu-
nada, nao encontraremos o preto no branco. rar ajudar, a fim de que esta Comissão possa entrar

Com base em depoimentos, investigações por na História também.
parte desta Comiss~o e a ajuda de peritos capacita- Obrigado, Sr. Presidente.
dos, de renome nacional - talvez até, em outra opor- .
tunidade, com a exumação do cadáver de João Gou- O SR. PRESIDENTE (Deputado Reglnaldo Ger-
lart -, poderemos elucidar os fatos é esclarecer à po- m~no) - Nobre Deputado, t~nh..0 certeza.de que V. Ex!!
pulação do Brasil, à população da América do Sul e V~I fa~er parte ~e u~aComlssao que vai entrar ~ara a
do mundo de que forma aconteceram esses crimes. histÓria do BrasIl, seja e.ncontrando ~ulpados, seja es-

" . clarecendo, conforme fiCOU determinado, a morte de
Há depol~e~t~s Importantes, como o ~e Almlno João GOl(lart. Tenho certeza de que não vamos ser

Affonso, que ~Ol Ministro do Trabalho e convIVeu com mais um neste País ou mais uma Comissão. Seremos
Jango por mUitos anos - e~J~rnal do Bra~11esta se- a Comissão que certamente vai trabalhar para que
mana tro~xe u~a declaraçao Importantrsslf~a acerca esses fatos sejam elucidados. TenhO essa convicção.
da questao Joao Goulart -, o de Leonel Bnzola, que ,
era seu parente, seu cunhado; o de Waldir Pires, que T~m a palavra o nobre Deputado Jose Roberto
foi Ministro de João Goulart, e o do filho de Jango. Batochlo.

Quero que V. Exll, Sr. Presidente, desde já tome O SR. DEP~TADO JOSÉ ROBERTO
ciência de que vou entrar com alguns requerimentos, BA!OCHIO - Sr. Presidente, Srs. ":lembros da Mesa,
entre os quais um convidando o médico da família de e~.lnente Deputado Relator: Sr!!s ? Srs. Deputados,
Tancredo Neves, que poderá trazer informações para utilizo-me de uma prerrogativa. regImental para fazer
que possamos elucidar a morte de Tancredo Neves. uso da palavra, uma vez que nao pertenço a esta Co-

Então, quero que V. Exl , que com muito brilhan- missão, ma~ não ~e pod!~ f~rtar ao d~v~~ ~e .trazer
tismo trabalhou na CPI do Narcotráfico, possa já de breves conslderaç?es d~ J~bllo pela fehz InlClatl~a do
primeira mão anotar esses nomes a fim de convi. no~re Deputado ~Ir~ Teixeira, q~e redundou na Insta-
dá·los ' laça0 desta Comlssao, que esta fadada a prestar um

. . grande serviço à história do nosso País.
O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Perml- Sr. Presidente, Srfls e Srs. Deputados, conta a

te-me V. Ext um aparte, Deputado? história da humanidade que até num passado não
O SR. DE~UTADO PEDRC? VALADARES - V. muito remoto, quando os sistemas de governo eram

Exê sempre abrllhanta o nosso d,scurio. autocráticos, a história era um relato feito pelos ven-
O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Deputado cedores, que as suas virtudes eram exaltadas, as

Pedro Valadares, sugeriria que V. Exllesse a última suas qualidades negativas escondidas e as ~irtudes
Folha Universal, que em sua primeira página traz dos vencidos absolutamente ocultadas.
exatamente uma história contada por alguém que A democracia tem inúmeras virtudes, e a possi-
participou da trama. Sugeriria que V. ExI tivesse aces- bilidade da reconstrução, da revisão dessa história
so a essa publicação, que pode muito bem justificar para a reposição dos dados e dos fatos que ocorre-
os seus pedidos. ram nos s~us devidos lugares é uma delas.

O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES - Diria que esta Comissão, sem dúvida alguma,
Muito obrigado, Deputado De Velasco. iluminará um trecho da história do nosso País, colo-

Acredito, Sr. Presidente, que a minha contribui· cando a nu, na visibilidade, enfim, como dizem os itali-
ção será muito pequena, mesmo porque não tive con- anos, em uma zona di iluminabillitá, numa zona de
vivência alguma com os ex-Presidentes. Os Deputa- iluminação, fatos que até agora não chegaram ao co-
dos Miro Teixeira, De Velasco e Coriolano Sales, que nhecimento do público.



O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, o Deputado De Velasco revelou preocupação
que não havia me ocorrido. Seria o caso - pessoal
mente posso fazê-lo, assim como V. ExD, na qualidade
de Presidente da Comissão - de entrarmos em conta
to com a família, para evitarmos alguma forma de vio
lação do túmulo.

OSR. DEPUTADO DE VELASCO-É isso mesmo.

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - lsso
pode ser feito ou da maneira conhecida como agiam
os encapuzados do regime autoritário - e alguns ain
da andam por ar, sem dúvida -, ou até de boa-fé.
Alguém que requeira, com qualidade para tal, a exu
mação do corpo poderá estar ajudando a desfazer a
possibilidade da produção de provas.

. Com relação à exumação, repito, devemos ter
enorme cautela. É preciso que antes ouçamos depar
tamentos ultra-especializados das universidades bra-
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Sr. Presidente, quero fazer breves as minhas pa- ção do noticiário, mandado a ABIN iniciar as investi-
lavras, mas permito-me, atrevo-me e ouso, a título de gações sobre possíveis documentos. Concordamos,
colaboração, mencionar que, quando se trata da re- eu e ele, em que não haverá nenhuma confissão de
construção histórica de fatos remotos ou mais ou me- quem quer que seja de que participou da execução ou
nos remotos, parece-me que as possibilidades inves- do Presidente João Goulart ou de outro cidadão bra-
tigativas são de três ordens ou de três espécies: a pri- sileiro. Mas atesto a maneira gentil, lhana, cortês,
meira é de ordem científica, a pesquisa, por meio dos com que fui recebido pelo General Cardoso. E, por
dados, as buscas científicas, as pesquisas de compa- um dever também de cortesia, imagino necessário fa-
ração, de investigação; a segunda é uma documento- zer a comunicação da instalação da Comissão e pedir
logia, através de um levantamento criterioso de toda a formalmente a S. Ex~ o que lhe pedi verbalmente, ou
documentação que tenha sido originada no período seja, que nos encaminhasse cópia do que a ABIN pu-
que se investiga; em terceiro lugar, sem dúvida algu- desse apurar, mesmo que haja a necessidade de
ma, a reconstrução histórica por intermédio dos rela- transferir para esta Comissão o sigilo que envolve do-
tos dos que protagonizaram ou testemunharam os fa- cumentos protegidos por esta natureza.
tos sob investigação. Então, como a lei prevê a transferência de sigilo

POtfanto, se me permitido for, Sr. Presidente, para a Câmara dos Deputados, em qualquer hipótese,
ache,- que a Comissão poderia até dividir o trabalho fica assim o requerimento, e peço à Secretaria que o
gÓS seus membros nessas três vertentes e com uma encaminhe, caso V.~ concorde, Sr. Presidente.
pri~rização para a coleta da prov~ testemunhal em re- O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger-
laça0 às pessoas que protagonrzaram ou testemu- mano) _ Com a palavra o nobre Deputado De Velasco.
nha~am o~ fatos e reconstrução histórica, muitas das O SR DEPUTADO DE VELASCO - S . Presi-
quais em Idade avançada, o que, naturalmente, esta- • _. r
ria a aconselhar a urgência da medida. dente, secundando es:a q~estao q~e mUito bem le-

_ . . . • vantou o Sr. Relator, nao sei se valeria a pena que se
Sao pe~soas notorlas e Ilustres no nosso PaiS, levantasse a hipótese de uma medida cautelar, para

dentre as quais, para compl~tar a.l?mb~ança ?O ~obre evitar que se vá ao túmulo do ex-Presidente João
De~utado P~d.ro Valadares, InClUiria a f~gu.ra mcht~ do Goulart e se exume o seu corpo, aliás, o que sobrou
emlne~te !"11n1stro.~vandro Cavalc~ntl LinS .e Silva, dos seus restos mortais, e seja feita a troca ou a subs:
que fOI, ale~ de MInistro da~ R~la~oes Ext;rlores do tituição por qualquer outra ossatura ou outra coisa
Gov~rno Joad Goulart, amigo. In.tlmo, c~n Idente_do qualquer. Isso invalidaria absolutamente os trabalhos
Presl~ente, com que~ tro.cava Inumeras Informaçoes desta Comissão, se porventura viermos a admitir que
e copiosa correspondencla. seria uma medida interessante fazer o exame de

.PO! isso, Sr. Presidente, cumprimenta~do esta DNA, para até mesmo descobrir a causa mortis do
Comlssao, r~ssalto que a.presenç~ de V. Ex e de to- nosso ex-Presidente.
dos os demaiS membros e a garantia do sucesso e do
êxito. Cumprimento a Casa pela iniciativa que, sem
dúvida alguma, engrandece o Parlamento. Auguro o
melhor de todos os resultados para esta Comissão,
que vai resgatar a história do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger
mano) - Agradeço a V. ExD as palavras. Tenho certeza
de que o nobre Deputado, mesmo não fazendo parte
desta Comissão, vai poder, em muito, colaborar para
que possamos trabalhar de acordo com o pensamen
to do nobre Deputado Relator'Miro Teixeira, que é
chegar à verdade desses fatos.

Com a palavra o nobre Deputado Miro Teixeira.
O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Presi

dente, daqui a pouco vamos ser chamados a votar em
plenário. Antes, porém, deixarei um requerimento de
comunicação da instalação da Comissão, dirigido ao
General Alberto Cardoso, a quem relatei as minhas
preocupações. S. ExD me disse que já havia, em fun-
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sileiras e até estrangeiras. departamentos policiais de O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Exata-
outros pafses, como o da Inglaterra, que está muito mente, Excelência, essa notrcia vai ser divulgada.
avançada em todos esses tipos de exames. Portanto, considero extremamente importante

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Polrcia tomarmos providências por intermédio da Comissão.
de Nova Iorque. V. Ex' pode, na condição de Presidente, assim proce-

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - A polrcia der - Inclusive poderá colocar em votação. que será
de Nova Iorque. claro. Mas poderemos travar esse unânime -, pode imediatamente remeter um ot(cio ao
contato, até por e-mail, para sabermos que tipo de Departamento de Polrcia Federal, para que, a partir
substâncias podem ser detectadas. que não são to- deste momento, taça a segurança, resguardando a
das. São poucas as que podem ser detectadas... intocabilidade do lugar el11 que se encontra a ossada

O SR. DEPUTADO DE VELASCO _ Ainda mais do ex-Presidente da República.
vinte e quatro anos depois. O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - E ao Go-

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA _ ...para vernador do Rio Grande do Sul.
que façamos o requerimento da exumação. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E tam-

O SR. DEPUTADO DE VELASCO ~ Mas'a nos- bém ao Governador do Rio Grande do Sul, para que
sa preocupação... coloqu~ a Polrcia Mi~itar, para que amanhã não corr~-

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA _ A preo- ~os o rlSC~ de nos dizerem que é essa ou,aquela poll-
cupação de V, Exª é até impedir. CI~. OU seja, que se fa~a u~a guarda cO~J~nta ,d~ Po-

• , . Ircla Federal, da Polrcla MIlitar e da PoliCia CIvil da-
O SR. DEPUTADO DE VELASCO - E Impedir quele Estado para que possamos ficar tranqüilos

que se faça anteriormente, até para substituir. quanto ao resguardo, desde agora, do lugar onde se
O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Exata- encontra a·ossada. .

mente, Excelência, são todas essas cautelas que te- O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger-
mos de ter. mano) _ Esta Presidência, Deputado Robson Tuma, a

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- quem recebemos nesta Comissão, vai continuar com
dente, peço a palavra pela ordem. o trabalho que vrnhamos executando.na CPI do Nar-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- cotráfico, esperando que o sucesso que V. ExI alcan-
mano) - Tem V. Ex! a palavra. çou naquela Comissão seja aqui ratificado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- Acato a solicitação de V. Ex' no sentido de envi-
dente, mais ou menos na linha das palavras dos De- ar um otrcio para que seja resguardado o local onde
putados De Velasco e Miro Teixeira, particularmente está a ossada do ex-Presidente.
entendo que. se houve algum problema de agressão O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E tam-
na composição óssea, isso vai aparecer na exuma- bém de imediato entrar em contato com a famfJia do
ção. Só que ~ ~~putado, Relator, obviamente: até ex-p'residente, p~ra que ela também nos dê o focal
mesmo pe~o hlstorlco ~e VIda nesta Casa, te'!1 tido a exato onde está;.a ossada, para que amanhã não se
preoc~paçao ~ecess~rla, apesar de eu ac~ed.ltar que diga que mandaram guardar o lugar errado.
devera ser feita - e ISSO p_rovavelnl:nte ~als tarde Então, para·que não tenhamos problemas, é im-
será consenso - a exumaçao. Mas hao adianta fazer rt t r6 . f rI' d- I r -

-a exumação da ossada de um indivrduo que não é po an e ~ue a:p pna am la nos e.a oca Izaçao
aquele que queremos analisar. exata. ASSim como na CPl_do ~arcotráflco, quero que

_ . , cheguemos à verdade, nao so para que esta Casa
_ Pa~ que nao c?rramos e~se riSCO, se forJ~lta a dela tome conhecimento, mas para deixá-Ia para a
~xumaçao, antes tera de_ser feito um exa,me de.DNA História, para que nossos filhos possam ter a verdade
p~ra saber se a exumaçao está sendo feita no corpo dos momentos que este Pafs viveu.
'certo. Porém, para que não percamos a nossa iniciati- .
-\Ia de imediato devemos determinar à Polrcia· Federal O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Presl-
qU~ se preserve o lugar e que imediatamente, desde dente, há uma su~estão de nos reunirmos amanhã,
.hoje - porque essas coisas podem acontecer de re- às 10h, no PlenáriO 15, parece-me.
-pente -,já se faça uma guarda do lugar onde:está a O SR. DEPUTADO. ROBSON TUMA - O plená-
~s~ada do ex-Presidente. rio pode ser marcado depois.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - E essa no· O SR. DEPUTADO'MIRO TEIXEIRA - É melhor
trcia vai ser divulgada. comunicar logo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- reconstruí-Ia a partir da investigação de eventos do
mano) - Qual o plenário da reunião de amanhã? passado.

(Intervenção inaudível.) Desejamos a nós todos sucesso no empreendi-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- mento.

mano) - Está havendo a confirmação. Então, Deputa- Obrigada, Sr. Presidente.
do, na reunião de amanhã, poderemos discutir o re- O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger-
querimento que V. Ex!! observou. Faremos, então, mano) - Agradeço à brilhante Deputada a participação e
esse requerimento. espero a colaboração de S. Ex!! nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Isso. Fica, então, marcada para amanhã, às 10 horas,
(Intervenção inaudível.) no Plenário 5, reunião, cuja pauta será a aprovação
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reginaldo Ger- de requerimentos e discussão de interesses internos.

mano) - Exato, o ofício será feito hoje. Está encerrada esta reunião.
Como na CPI do Narcotráfico, da qual fazem parte COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

as Deputadas Laura Carneiro e Elcione Barbalho - sem ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N' 9.503, DE
comparação, claro -, temos aqui também a participação 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
de uma Deputada, a companheira Veda Crusius, que BRASILEIRO" (APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
abrilhantará ainda mais a Comissão. TRÂNSITO)

Tem V. Ex!! a palavra, nobre Deputada. Ata da 91 Reunião, Realizada Em 24 de maio
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Sr. Pre- de 2000.

sidente, com interesse tenho acompanhado a CPI do Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois
Narcotráfico e as valorosas presenças das Deputa- mil, às quatorze horas e quarenta e sete minutos, no
das Laura Carneiro e Elcione Barbalho, e sou teste- plenário número quinze do Anexo 11 da Câmara dos
munha do empenho com que S. Ex!!s têm apresenta- Deputados, reuniram-se, ordinariamente, os mem-
do seu trabalho em pé de igualdade em relação aos bros da Comissão Especial destinada a acompanhar
outros membros da Comissão. Sinto-me muito honra- a Aplicação da Lei nº 9.503, de 1997, que "Institui o
da, portanto, em ser às duas Deputadas comparada. Código de Trânsito Brasileiro". Presentes os Srs. De-

Cumprimento os membros desta Comissão, o putados Ary Kara, Presidente, Chico da/Princesa, Dr.
Sr. Presidente e os Vice-Presidentes, em especial o Hélio, Duilio Pisaneschi, Lincoln Portela, Pedro WiI-
nobre Deputado Miro Teixeira. son e Wellington Dias, titulares. Deixar~m de compa-

Quero dizer que não se trata apenas da investi- recer os Srs. Deputados Chiquinho FeiJosa, Corauci
gação sobre a morte de um cidadão que ocupou o Sobrinho, Coronel Garcia, Euler Morais, !Gonzaga Pa-
cargo de Presidente da República, mas, sim, da res- triota, Joaquim Francisco, Jorge Tadeu Mudalen,
tauração do limite de se tirar qualquer dúvida em rela- José Carlos Aleluia e Salatiel Carvalho./ATA: Abertos
ção ao que foi um evento traumático para a população os trabalhos, o Sr. Presidente colocou eh, apreciação
do Rio Grande do Sul, em especial os da fronteira, da a Ata da reunião anterior, cuja leitura féi dispensada,
qual o por solicitação do Sr. Deputado Pedro Wilson, tendo

Deputado Luis Carlos Heinze provém. O que em vista a distribuição antecipada d~ cópias aos
aconteceu na fronteira do Rio Grande do Sul marca memb~os da Comissão. Em discussãoi ~ votação, a
com certo misticismo o registro da história em relação Ata fOI aprovada. sem ressalvas. Expediente: O Sr.
à vinda do corpo do Presidente João Goulart a sua Presidente deu ciéncia das seguintes dorrespondên-
terra de origem. cias: I. Ofícios Expedidos - 1. Aos Se~hores: Presi-

Fico satisfeita de ver que, às 10 horas de ama- dente da República Federativa do Brasill, Senhor Fer-
nhã, vamos nos reunir, porque já estão chegando su- nando Henrique Cardoso; Vice-Presidente da Repú-
gestões .ao nosso gabinete, vindas do Rio Grande do blica Federativa do Brasil, Marco Anto~io de Oliveira
Sul, de pessoas que deveriam ser ouvidas e fatos que Maciel; Ministros membros do Contran; Governado-
deveriam ser averiguados. res; Prefeitos de Capitais; Presidentes dos Detran;

Cumprimento a Casa, em especial a Direção, o Membros das Câmaras Temáticas; Diretor do Depar-
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos tamento Nacional de Trânsito e ao Presidente da
Deputados, e o Deputado Miro Teixeira, pela instala- Associação Brasileira dos Departamentos de Trânsito
ção desta Comissão. Este Parlamento precisa, sim - - otrcios manifestando repúdio e rejeição às preten-
e sempre o fez -, não apenas construir a história, mas sões de mudanças de placas de identificação dos ver-
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cuJos; 2. Ofícios encaminhados aos Presidentes dos Encontram·se com V. Exªs cópias da ata da oita·
Detran, solicitando portarias elaboradas e que estão va reunião. Indago se há necessidade de sua leitura.
em vigor; 3. Ofícios solicitando informações de reali- O SR: DEPUTADO PEDRO WILSON - Sr. Pre-
za~ão. de ca~p~nhas educativas sobre o Código, de side~)e;'Já que foi feita a distribuição, solicito que seja
TranSito Brasileiro aos Srs. Governadores, Prefeitos disriensada a leitura da ata.
de Capitais, Preside~te dos Detra~, e Membros d~s O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Em
Contran. O Sr. P~esldente d~termlnou à Sec,retarra votação a proposta do Deputado Wilson. (Pausa.)
que fosse encaminhado OfrCIOS a todas as cidades A d
cadastradas no Sistema Nacional de Trânsito, soliéi- pr?v~ a. ,
tando informações sobre a realização de campanhas Esta dispensada a leitura da ata.
educativas sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Em discussão a ata. (Pausa.)
ORDEM DO DIA: A presente reunião destina-se à Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos
análise das proposições que foram apreciadas na Co- à votação.
missão de Viação e Transportes sobre o Código de Os Deputados que a aprovam permaneçam
Trânsito Brasileiro, num total,de vinte e um projetos como estão. (Pausa.)
de lei, cujas cópias estão em poder dos membros da Aprovada.
C~mi~são. Antes de iniciar a paut~ d,? reunião d~ Comunico que esta Presidência expediu, após
hOJe, mformou aos membros da Comlssao que os/pe- aprovação desta Comissão Especial, ofício de repú-
put~d?s ~onaldo Ce~,?r Coe!ho e Barbosa N,eJo.: que dio e rejeição às pretensões de mudança das placas
partlcl~arram da reu~lao, estao ausent~s ,~m razao de de identificação dos veículos das seguintes autorida-
um aCld~nte com o filho do Senador ~lJS' Rezende. O des: Presidente da República, Vice-Presidente da Re-
S~. Presld,ente entende~ por be~.::adÍar a Orde~ ~o pública, Ministros Membros do Contran, Governado-
Dia d~ hOJe para a próxima re!Jma~ desta Comlssao res, Prefeitos das Capitais, Presidentes dos Detran,
EspeCial: O Sr. Dep.utad~ y--eár,? Wilson, co~ a pala- membros das Câmaras Temáticas, Diretor do Depar-
yra, mamfestou ap~'~a ~ugestao d.o Sr., PreSidente ~ tamento Nacional de Trânsito e Presidente da Associ-
Informo~ ~ue. es~na ?el~an?o ~ tltuJarr~a,de e.a. VI- ação Brasileira dos Departamentos de Trânsito; ofíci-
ce-PresldencJa deste orgao tecmco, mas Ira partiCipar os solicitando aos Presidentes dos Detran de todo o
com~ ~emt5ro sup!en~e. Comunico~ que foi eleito País, portaria~ elaboradas e que estão em vigor; ofíci-
Prestdente da C,oml~sao de Educaç~? e De~porto e os solicitando informações de realização de campa-
gefe"ndeu a reahzaçao de uma reumao conJunta da nhas educativas sobre
Comissão de, Educação ,com esta ~om~ssão Espec~- o Código de Trânsito Brasileiro aos Srs. Gover-
a~ O Sr. PreSidente manJfe~tou satlsfaçao ~om a elel- nadores, Prefeitos das Capitais, Presidentes dos De.
çao do Deputado Pedro Wilson para PreSidente da- t b d C tA' f It ' S
quela Comissão técnica e apoiou a sua sugestão. ran e. mem ros ~, on ran. ~UI a a, e peç~ a ~-
Informou ainda, que tão logo o partido do Deputado cretana que anot~, a todas a~ cidades q~e 7s~~0 hOJe
Pedro Wilson fizer airdicação do segundo Vi- cadastradas no Slste~a Nac~onal de Tran.slto .
ce-Presidente, marcará a'eleição para preenchimen- . ~ present~ reunlao dest!na~se à a~áh~e das pro-
to do cargo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi- poslçoes apreclada~ na Coml~sa? de Vla~a? e Trans-
dente, Deputado Ary Kara, encerrou a reunião às portes sobre o Código ~e TranSito, Br~sllelro,. perfa-
quinze horas e cinqüenta e oito minutos, antes, po- z,.?ndo um total de 21 ~roJetos de lei, cUjas cópias es-
rém, convocou a próxima reunião para o dia trinta e tao em poder de V. Ex s.
um de maio. E, para constar, eu, José Maria Aguiar de E bo~ explicar que ~ín~amos hoje .u~r: reunião
Castro, Secretário substituto, lavrei a presente Ata com o PreSIdente da Comlssao de ConstltUlçao eJus-
que, depois de aprovada, será assinada pelo Presi- tiça e de Redação, Deputado Ronaldo Cezar
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ· Coelho, e com o Presidente da Comissão de Vi-
mara dos Deputados, juntamente com as notas ta- ação e Transportes, Deputado
quigráficas. Barbosa Neto. Infelizmente, parece que houve

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - De- um acidente em Goiás com o
claro abertos os trabalhos desta Comissão Especial sobrinho do Senador Iris Rezende e o rapaz
destinada a acompanhar a aplicação da Lei n!! 9.503, veio a falecer. Então, o Deputado
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro Barbosa Neto retornou ao seu Estado, Goiás, e
(Aplicação do Código de Trânsito). a reunião foi suspensa.
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Nessa reunião, iríamos discutir exatamente o Assim, coloco-me à disposição de V. Ex!! na Comis-
assunto a ser tratado nesta reunião de hoje, porque são de Educação, Cultura e Desporto. Possivelmen-
queremos formar uma subcomissão com membros te, no futuro, realizaremos em conjunto um seminário
das três Comissões - Comissão de Constituição e ou uma audiência pública para discutir a questão da
Justiça e de Redação, Comissão de Viação e Trans- educação para o trânsito.
portes e Comissão Especial que acompanha a aplica- Saúdo V. Ex!! e desejo muito sucesso a esta Co-
ção do Código ~e Trânsito Brasileiro - pa~a analisar missão, pois muita gente no Brasil, mais do que V. Ex!!
todas as proposituras em andamento na Cama~a dos imagina, nos tem acompanhado e quer ver o resulta-
Deputados antes de elas chegarem ao plenáriO. Fa- do dos nossos trabalhos.
ríamos um levantamento daquilo que realmente virá ,.
em benefício do Código de Trânsito Brasileiro. Essa MUito obrigado.
reunião foi adiada para a semana que vem. Portanto, O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) -
o que iríamos discutir nesta tarde fica totalmente pre- Cumprimento o Deputado Pedro Wilson pela sua pos-
judicado. se como Presidente de uma das Comissões mais im-

Pergunto ao Deputado Pedro Wilson se aceita portantes desta Casa, ~ Comissão de Educaç~o, Cul-
transferirmos para a semana que vem esta reunião tura e Desporto. Parabens, Deputado Pedro Wilson! V.
para discutirmos, após conversar com os dois Presi- Ex!!, sem d9vida algu~a, fará falta aos nossos ~eba-
dentes, a formação dessa subcomissão, a indicação teso Gostanamos que ficasse como suplente, a fim de
dos seus membros, para começarmos a debater as acompanhar os nossos trabalhos.
proposituras em andamento nesta Casa. V. Ex!! aprovou na sessão passada, e estamos

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Pois enviando a todos os Detran, às cidades que hoje inte-
não, Sr. Presidente. Saúdo V. Ex!! pelo esforço. Em gram o Sistema Nacional de Trânsito, aos Prefeitos
todo o Brasil muita gente espera muito desta Comis- das Capitais, um ofício para que eles enviem a esta
são. A aplicação do Código de Trânsito é uma realida- Comissão todas as campanhas educativas que estão
de em todo o País. A todo momento, Sr. Presidente, realizando sobre o Código de Trânsito Brasileiro.
temos recebido uma série de questões, reclamações, O Código estabelece em um artigo que o Minis-
reivindicações sobre a aplicação, o acompanhamento tério da Educação teria 240 dias, após a sua publica-
do Código de Trânsito Brasileiro. ção, para a elaboração de um currículo mínimo em

Dentre algumas visitas que realizamos, a que fi- toda a rede de escolas públicas e privadas, desde o
zemos a Goiânia foi muito proveitosa. Lamentamos só pré-primário até o nível universitário, para ser minis-
ter perdido a transcrição das notas. Mas quero saudar trada já neste ano de 2000.
V. Ex!! e concordar com a sua propositura. Infelizmente, até o momento não assistimos a

Antes, porém, comunico a V. Ex!! que a Lideran- isso e entendemos que através da educação, da cul-
ça do meu partido conversou comigo e ficou acorda- tura é que melhoraremos o nosso trânsito. Houve uma
da a transferência da titularidade para outro represen- melhora grande no trânsito, mas hoje estamos assis-
tante do PT. Possivelmente continuarei na suplência, tindo a um retrocesso do Código de Trânsito exata-
acompanhando os trabalhos. Como educador, inte- mente pela deficiência ou até pela má vontade das
ressa-me acompanhar esse assunto, principalmente autoridades municipais, estaduais e principalmente
no que se refere à educação de trânsito. Portanto, co- da área federal de cumprir o que está estabelecido
munico a V. Ex!! que possivelmente deixarei a Segun- nas leis que regem o Código de Trânsito Brasileiro.
da Vice:Pr~sidência e ta~bém a titulari~ade, fic~r:do Então, quando chegar a esta Comissão a res-
n~ suplencl~, t:ndo em vista_que assumi a Preslden- osta a esse ofício sobre as campanhas educativas
cla da Comlssao de Educaçao, Cultura e Desporto e P . . '
t

,. d' E t t t t' , inclUSive com exemplares, enviaremos a V. Ex!! naemos uma serre e a.azeres. n re an o, con rnuarer
ou como suplente ou como Comi~são de Educação,. ~ultura e Desp~orto

uma pessoa interessada, a par dos assuntos par~ n~s aJuda~ ~ cobr~r d.o MInistro da Educaçao a
debatidos nesta Comissão. Talvez possamos realizar, apllcaçao do CO~lgO, principalmente mandando ~ to-
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto em das as Se~r~tarJas de Estado um currfcuJo, ~fnlmo
conjunto com esta Comissão - inclusive já havia fala- p~ra ser mlnlst;ado em todas as escolas publicas e
do a respeito com V. Ex!! -, no segundo semestre ou pnvadas do Pais.
no final do ano, um seminário sobre educação para o O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Muito
trânsito, que verdadeiramente ajudará o Brasil. obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - ças os Deputados Abelardo Lupion, Gervásio Silva,
Agradeço ao Deputado Pedro Wilson a manifestação. Laura Carneiro, Lavoisier Maia, Wilson Braga, Hélio

Sobre o offcio do Deputado Pedro Wilson, ele já Costa, Marcelo Barbieri, Nair Xavier Lobo, Coronel
foi dito pelo mesmo, e já aceitamos. S. Exª passa a su- Garcia, Uno Rossi, Marcus Vicente, Moroni Torgan,
plente, e o partido nomeará outro titular que automati- Zulaiê Cobra, Marcos Rolim, Edmar Moreira e Pedro
camente será eleito Vice-Presidente desta Comissão. Corrêa. Havendo número regimental, o Senhor Presi-

Agradeço a todos os presentes e dou por encer- dente declarou abertos os trabalhos. ATA - Anuncia-
rada a presente reunião, convocando todos para da a distribuição, por cópias, da Ata da 21!! reunião, o
quarta-feira próxima, a fim de discutirmos, desde que Deputado Jorge Pinheiro solicitou dispensa de sua le-
haja a reunião com os Presidentes das Comissões de itura, o que foi aprovado. Não havendo quem quises-
Constituição e Justiça e de Redação e de Viação e se discuti-Ia, submetida a votação, a Ata deixou de
Transportes, os projetos que estiverem em tramitação ser aprovada, tendo em vista requerimento de verifi-
nesta Casa. cação de votação, formulado pelo Senhor Deputado

Peço ao Deputado Pedro Wilson que solicite ao Ricardo Barr~s - na quali~ade de Vice-U~er do Go-
seu partido que nos envie o novo titular para que jã na vemo, e defendo pelo PreSidente. Em segUida, com a
próxima quarta-feira possamos eleger o Segundo Vi- pal~vra, pela ordem, .0 ~e~hor Depu~adoAlberto Fr~-
ce-Presidente desta Comissão. ga Indagou da Presldencla se havia respaldo regl-

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON _ Pois mental par~ o pedido ~o .Deputado Rica.rdo_ Barros,
não Presidente. tendo em vista este nao I.ntegra~ a Comlssao. Re~-

, pondendo, o Senhor PreSidente Informou estar regl-
_ O SR. PR~SIDENTE ~Deputado Ary Kara} - mentalmente amparada a intervenção que fazia o

Nao havendo mais q~7m q~elra fazer uso da palavra, parlamentar. E, nada mais havendo'a tratar, às quin-
agradecemos a partlclpaçao de todos e declaramos ze horas e dezessete minutos declarou encerrada a
enc~rrados os tr~b~lhos, convo~an~o para re~nião a reunião, antes convocando ~ova reunião ordinária
reahzar-s: na proxlma quar~~-felra, as 14h30mln. para o dia vinte e cinco de maio corrente, às dez ho-

Esta enc~rrada a reumao. ras, no plenário n2 11 , do Anexo 11 da Câmara dos De-
COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A putados. E, para constar, eu, Ronaldo Alves da Silva,

~ROFERIR PAR~CER À PROPOSTA DE EMENDA Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e
A CONSTITUIÇAO_ Nl! 151-A, DE 1995, QUE aprovada, será assinada pelo Presidente e encami-
"ALTERA A, REDAÇAO DO INCISO" DO ART. 37 E nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
DO PARAGflAFO 7l! DO ART. 144 DA tados, juntamente com as notas taquigráficàs.
CONSTITUIÇAO, FEDERAL", E APENSADAS. O SR PRESIDENTE (D t d Ald' C b I)
(SEGURANÇA PUBLICA). " . epu a o Ir a ra -

._. • Havendo numero regimental, declaro aberta a pre-
Ata da 221! Reumao, realizada em 24 de maio sente reunião, convocada para a deliberação de re-

de 2000 querimentos apresentados nesta Comissão.
. Aos.vinte e quatro ~ias d~ mês de maio d7 do~s Devido à distribuição antecipada de cópias da

mil, às ~Ulnze horas e qUlnz~ minutos, no plenáno nu- ata da 21 !!reunião a todos os membros presentes, in-
m~ro OitO, d~ A~exo 11 da Camara d~speputados, re- dago da necessidade da sua leitura.
umu-se, ordInariamente, sob a presl~encla do Depu-
tado Aldir Cabral - Presidente, a Comissão Especial .O SR. DEPUTADO JOR~E .PI~HEIRO. - Sr.
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à PreSidente, uma vez que foram dlstnbuldas cópIas da
Constituição nl! 151-A, de 1995, do Sr. Gonzaga Patri- ata, peço a dispensa da sua leitura.
ota e outros, que "altera a redação do inciso" do art. O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) -
37 e do parágrafo 7º do art. 144 da Constituição Fede- Dispensada a leitura, coloco-a em discussão e em vo-
ral", e apensadas. Compareceram os Deputados Aldir tação.
Cabral, José Thomaz Nonô, Alberto Fraga, Jorge Pi- O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
nheiro, Paulo .Feijó, Geraldo ~agela" Jo~é Dirce~, Presidente, peço verificação do quorum.
Nelson Pellegnno, Arnaldo Farra de Sa, LUIz Antonio .
Fleury, Eurfpedes Miranda, Gonzaga Patriota, Cabo . ~ SR. PR~SIDENT.E (Deputad~ Aldrr Cabral) -
Júlio e Ayrton Xerez, titulares; IIdefonço Cordeiro, POIS nao. Atendido o pedido de V. Ex (Pausa:)
Mendés Ribeiro Filho, Carlos Santana e Wellington Sendo evidente a falta de quorum, vou encerrar
Dias, suplentes. Deixaram de registrar suas presen- a presente reunião, antes convocando para amanhã,



"

1- .
l-A - o Conselho Nacional de Justiça;

rio:

111 - de provimento, pelo Supremo Tri
bunal Federal, de representação do Procu
rador-Gerai da República, na hipótese do
art. 34, VII, e no caso de recusa à execução
de lei federal. (NR)

IV - Revogado

11 - processar e julgar os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conse
lho Nacional do Ministério Público, o Procu
rador-Gerai da República e o Advoga
do-GeraI da União nos crimes de responsa
bilidade; (NR)

X - julgamento do Prefeito, enquanto
no exercício do cargo, perante o Tribunal de
Justiça;(NR)

Art. 5!! É acrescentado ao art. 92 o inciso l-A e
dada nova redação ao seu parágrafo único:

"Art. 92. São órgãos do Poder Judiciá-

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garan
tam a celeridade de sua tramitação.

§ 39 Os tratados e convenções interna
cionais sobre direitos humanos aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

Art. 29 inciso X do art. 29 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 29 .

Art. 4º inciso li do art. 52 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

Art. 3º O inciso 111 do art. 36 passa a vigorar
com a seguinte redação, revogado o inciso IV:

"Art. 36. A decretação da intervenção
dependerá:

Está encerrada a reunião.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 96-D, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Redação para o Segundo Turno de
Discussão da proposta de Emenda à
Constituição n9 96-C, de 1992, que intro
duz modificações na estrutura do Poder
Judiciário.

*~roposta inicial publicada no OCO 1, do dia
1º-5-92

- Pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de R~dação e da Comissão Especial publi
cados.no Suplemento ao OCO nº 209, de 14-12-99

-< Redação do vencido em primeiro turno publi
cado no OCO do dia 16-5-2000 .

As Mesas da Câmara do_s· Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1º São acrescentados o inciso LXXVIII e o §
3º ao art. 5º:
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às 10 horas, reunião para deliberação dos requeri- "Art. 5º .
mentos apresentados.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) 
Pois não, Deputado Alberto Fraga, Relator desta Co
missão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, é regimental o pedido de verificação de
quorum por parte de Deputado que não seja membro
da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) 
Sendo o nobre Deputado Vice-Líder, S. Exa. pode fa
zê-Ia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - A per
gunta à Assessoria é se é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) 
É regimental por essa razão, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, uma vez-que há um requerimento aprova
do, solicito que seja marcada a data da visita do Sr.
Ministro José Gregori.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) 
Correto. Esta Presidência, logo que possível, estabe
lecerá a data a ser convocado o Sr. Ministro da Justi
ça.



Art. 6º O art. 93 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 93 ..
I - ingresso na carreira, cujo cargo ini

ciai será o de juiz substituto, mediante con
curso público de provas e títulos, com a par
ticipação da Ordem dos Advogados do Bra
sil em todas as fases, exigindo-se do bacha
rel em direito, no mínimo, três anos de ativi
dade jurídica e obedecendo-se, nas nomea
ções, à ordem de classificação; (NR)

11- ..

c) aferição do merecimento conforme
o desempenho e pelos critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da ju
risdição e pela freqüência e aproveitamento
em cursos reconhecidos de aperfeiçoamen
to; (NR)

d) na apuração de antigüidade, o tribu
nal somente poderá recusar o juiz mais anti
go pelo voto fundamentado de dois terços
de seus membros, conforme procedimento
próprio, e assegurada ampla defesa, repe
tindo-se a votação até fixar-se a indicação;
(NR)

e) não será promovido o juiz que, in
justificadamente, retiver autos em seu poder

--além do prazo legal, não podendo devol
vê-los ao cartório sem o devido despacho
ou decisão;

111 - o acesso aos tribunais de segundo
grau far-se-á por antigüidade e merecimen
to, alternadamente, apurados na última en
trância; (NR)

IV - previsão de cursos oficiais de pre
paração, aperfeiçoamento e promoção de
magistrados, constituindo etapa obrigatória
do processo de vitaliciamento a participação
em curso oficial ou reconhecido por escola
nacional de formação e aperfeiçoamento de
magistrados; (NR)

VII - o juiz titular residirá na respectiva
comarca, salvo autorização do tribunal, sob
pena de perda do cargo; (NR)
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............................. VIII - O ato de remoção, disponibilida-
Parágrafo único. O Supremo Tribunal de e aposentadoria do magistrado, por inte-

Federal, o Conselho Nacional de Justiça e resse público, fundar-se-á em decisão por
os Tribunais Superiores têm sede na Capital voto de maioria absoluta do respectivo tribu-
Federal e jurisdição em todo o território na- nal ou do Conselho Nacional de Justiça, as-
cional."(NR) segurada ampla defesa; (NR)

VIII-A - a remoção a pedido ou a per
muta de magistrados de comarca de igual
entrância atenderá, no que couber, ao dis
posto nas alíneas a, b e e do inciso 11;

IX - todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e funda
mentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença,
em determinados atos, às próprias partes e
a seus advogados, ou somente a estes, em
casos no quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não pre
judique o interesse público à informação;
(NR)

X - as decisões administrativas dos tri
bunais serão motivadas e em sessão públi
ca, sendo as disciplinares tomadas pela ma
ioria absoluta de seus membros." (NR)

XI - nos tribunais com número superi
or a vinte e cinco julgadores, poderá ser
constituído órgão especial, com o mínimo
de onze e o máximo de vinte e cinco mem
bros, para o exercício das atribuições admi
nistrativas e jurisdicionais delegadas da
competência do tribunal pleno, provendo-se
metade das vagas por antigüidade e a outra
metade por eleição pelo tribunal pleno; (NR)

XII - a atividade jurisdicional será inin
terrupta, sendo vedado férias coletivas ou
recesso nos juízos e tribunais de 2º grau,
funcionando, nos dias em que não houver
expediente forense normal, juízes em plan
tão permanente. Nos Tribunais Superiores,
haverá Órgão Especial de Férias para julgar
matérias urgentes;

XIII - o número de juízes na unidade
jurisdicional será proporcional à efetiva de
manda judicial e à respectiva população;

XIV - delegação aos servidores da
prática de atos de administração e atos de
mero expediente sem caráter decisório. 11

Art. 7º O art. -94 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 94. Um quinto dos lugares dos
Tribunais Regionais Federais, dos tribunais
dos Estados, e do Distrito Federal e Territó-
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rios será composto de membros do Ministé- 11 - negligência e desídia reiteradas no
rio Público, com mais de dez anos de efeti- cumprimento dos deveres do cargo, arbitra-
vo exercício, e de advogados de notório sa- riedade ou abuso de poder;
ber jurídico e de reputação ilibada, com 111 - procedimento incompatível com o
mais de dez anos de efetiva atividade profis- decoro de suas funções.
sional, indicados em lista tríplice pelo res- § 31! A competência do juiz em estágio
pectivo órgão de representação de classe probatório será limitada, na forma da lei.
ou instituição. (NR) § 41! A União e os Estados respondem

§ 1I! Recebidas as indicações, o Poder pelos danos que os respectivos juízes cau-
Executivo efetuará as nomeações no prazo sarem no exercício de suas funções jurisdi-
de vinte dias, findo o qual estas caberão ao cionais, assegurado o direito de regresso
Presidente do Tribunal." nos casos de dolo."

Art. 82 O art. 95 passa a vigorar com a seguin- Art. 92 O art. 96 passa a vigorar com a seguin-
te redação: te redação:

"Art. 95 ..
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau,

só será adquirida após três anos de exercí
cio, observado o disposto no art. 93, IV, de
pendendo a perda do cargo, nesse período,
de deliberação do tribunal a que o juiz esti
ver vinculado e, nos demais casos, de sen
tença judicial transitada em julgado ou de
decisão do Conselho Nacional de Justiça;
(NR)

111 - irredutibilidade de subsídio, ressal
vado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, §
4!!, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2!!, I, e a sus
pensão no caso de descumprimento injustifi
cado dos prazos processuais, na forma da
lei. (NR)

§ 1!! Aos juízes é vedado:

IV - revelar ou permitir indevidamente
que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou in
formações de que tenham ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a intimi
dade, a vida privada, a imagem e a honra
das pessoas;

V - receber, a qualquer Utulo ou pre
texto, auxílios ou contribuições de pessoas
físicas, entidades públicas ou privadas, res
salvadas as exceções previstas em lei;

VI - exercer a advocacia no juízo ou
tribunal do qual se afastou, antes de decorri
dos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

§ 22 O juiz perderá também o cargo por decisão
do Conselho Nacional de Justiça, tomada pelo voto
de três quintos de seus membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no parágrafo anterior;

"Art. 96 .
111 - aos Tribunais de Justiça julgar os

juízes estaduais e do Distrito Federal e Ter
ritórios, bem como os membros do Ministé
rio Público, nos crimes comuns, enquanto
no exercício do cargo, e de responsabilida
de, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral. (NR)

Parágrafo único. As ações de improbi
dade intentadas contra autoridades que go
zem de foro especial previsto nesta Consti
tuição serão apreciadas pelos órgãos judici
ais competentes para julgar essas mesmas
autoridades nos crimes comuns."

Art. 10. O art. 98 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 98 ..
I - juizados especiais, providos por juí

zes togados, ou togados e leigos, estes
exercendo função a título honorífico, sem
remuneração, competentes para a concilia
ção, o julgamento e a execução de causas
cíveis de pequeno valor ou menor complexi
dade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumarifssimo permitidos, nas hipóteses pre
vistas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro
grau, cuja indicação, por período fixo, obser
vará os critérios de merecimento e antigüi
dade, alternadamente; (NR)

11 - justiça de paz, remunerada, com
posta de cidadãos nomeados pelo presiden
te do Tribunal de Justiça, pelo período de
quatro anos, sem recondução, observado o
disposto no art. 37, § 11, com comp~tência

para, na forma da lei, celebrar casamentos,
verificar, de ofício ou em face de impugna-



27552 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

ção apresentada, o processo de habilitação, b) nas infrações penais comuns, en-
e exercer atribuições conciliatórias, sem ca- quanto no exercício do cargo, o Presidente
ráter jurisdicional, nas varas de família e nos da República, o Vice-Presidente, os mem-
juizados especiais ou fora deles. (NR) bros do Congresso Nacional, os membros

§ 1ºLei federal disporá sobre a criação do Conselho Nacional de Justiça e do Con-
de juizados especiais na Justiça Federal e selho Nacional do Ministério Público, seus
na Justiça do Trabalho. (NR) próprios Ministros e o Procurador-Geral da

§ 22 As custas e emolumentos serão República; (NR)
destinados exclusivamente ao custeio dos c) nas infrações penais comuns, en-
serviços afetos às atividades-específicas da quanto no exercício do cargo, e nos crimes
Justiça. de responsabilidade, os membros dos Tribu-

§ 32 A distribuição de processos será nais S~periores e os chefes de missão di-
imediata, em todos os graus de jurisdição. plomátlca de caráter permanente; (NR)

§ 42 Ressalvadas as entidades de dire- d) o habeas corpus, sendo paciente
ito público, os interessados em resolver qual~uer das pessoas referidas nas alrneas
seus conflitos de interesse poderão valer-se anteriores; o mandado de segu.rança e o ha-
de juízo arbitral na forma da lei. beas data contra atos do Presidente da Re-

, pública, das Mesas da Câmara dos Deputa-
Art. 11. São acrescentados ao art. 99 os se- dos e do Senado Federal do Procura-

guintes §§ 32 a 52: dor-Geral da República e do 'próprio Supre-
"Art. 99. mo Tribunal Federal; (NR)

§ 32 Se os órgãos referidos no pará
grafo anterior não encaminharem as respec
tivas propostas orçamentárias dentro do
prazo estabelecido na lei de diretrizes orça
mentárias, o Poder Executivo considerará,
para fins de consolidação da proposta orça
mentária anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente, ajustados de acordo
com os limites estipulados na forma do § 1SI

deste artigo.
§ 4º Se as propostas orçamentárias de

que trata este artigo forem encaminhadas
em desacordo com os limites estipulados na
forma do § 1l!, o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçamentária anual.

§ 52 Durante a execução orçamentá
ria do exercício, não poderá haver a reali
zação de despesas ou a assunção de obri
gações que extrapolem os limites estabe
lecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
exceto se previamente autorizadas, medi
ante a abertura de créditos supleméntares
ou especiais."

Art. 12. O art. 102 passa a vigorar com a se
guinte redação, revogada a atrnea h do seu inciso I:

Art. 102 .
1- .

1) as causas e os conflitos entre a
União e os Estados, a União e o Distrito Fe
deral, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas autarquias; (NR)

h) revogado.

q) o mandado de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República, do
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
dessas Casas Legislativas, de um dos Tri
bunais Superiores, ou do próprio Supremo

, Tribunal Federal; (NR)
r) as ações contra o Conselho Nacio

nal de Justiça e contra o Conselho Nacional
do Ministério Público.

111 - julgar, mediante recurso extraordi
nário, as causas, decididas em única ou últi
ma instância, por tribunal, quando a decisão
recorrida:

...............................................................
d) julgar válida lei local contestada em

face de lei federal.

§ 211 As decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e



Art. 15. É acrescentada ao Capítulo 111 do Títu
lo IV da Constituição Federal a seguinte Seção li-A:
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nas ações declamatórias de constitucionali- § 1º A súmula terá por objetivo a vali-
dade produzirão eficácia contra todos e efei- dade, a interpretação e a eficácia de normas
to vinculante, relativamente aos demais ór- determinadas, acerca das quais haja contro-
gãos do Poder Judiciário e à administração vérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
pública direta e indireta, nas esferas federal, esses e a administração pública que acarre-
estadual e municipal. (NR) te grave insegurança jurídica e relevante

§ 3º As medidas cautelares concedi- multiplicação de processos sobre questão
das nas ações diretas de inconstitucionali- idêntica.
dade terão eficácia por até cento e vinte § 2º Sem prejuízo do que vier a ser es-
dias, exceto se confirmadas pela maioria tabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
absoluta dos membros do tribunal. cancelamento de súmula poderá ser provo-

§ 4º No recurso extraordinário, o recor- cada por aqueles que podem propor a ação
rente deverá demonstrar a repercussão ge- direta de inconstitucionalidade.
ral das questões constitucionais discutidas § 3º Do ato administrativo ou decisão
no caso, nos termos da lei, a fim de que o judicial que contrariar a súmula aplicável ou
tribunal examine a admissão do recurso, so- que indevidamente a aplicar, caberá recla-
mente podendo recusá-lo pela manifestação mação ao Supremo Tribunal Federal que,
de dois terços de seus membros." julgando-a procedente, anulará o ato admi-

Art. 13. O art. 103 passa a vigorar com a reda- nistrativo ou cass~rá a decisão judi~ifll re-
ção seguinte, revogados os §§ 3º e 4º: cla.mada, e determinará ~ue ~utra seJ~a pro-

"Art 103 P d - d' t ferida com ou sem a aphcaçao da sumula,
. '.: o. em propor ~ açao Ire a conforme ocaso." '

de Inconstituclonahdade e a açao declarató-
ria de constitucionalidade:

IV - a Mesa de Assembléia Legislati
va ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal;

V - o Governador de Estado ou do
Distrito Federal;

§ 1º O Procurador-Geral da República
deverá ser prévia e obrigatoriamente ouvido
nas ações diretas de inconstitucionalidade.
(NR)

§ 3º - Revogado.
§ 4º - Revogado."

Art. 14. É acrescentado à Seção 11 do Capítulo
111 do Título IV o seguinte art. 103-A:

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Fede
ral poderá, de ofício ou por provocação, me
diante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre a
matéria, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação M imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação àos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração públi
ca direta e indireta, nas esferas federal, es-

'tadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma es
tabelecida em lei.

SEÇÃO li-A
Do Conselho Nacional de Justiça

Art. 103-8. O Conselho Nacional de
Justiça compõe-se de quinze membros com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e seis anos de idade, com mandato de dois
anos, admi~ida uma recondução, sendo:

I -' um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, indicado pelo respectivo tribunal;

11 - um Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;

111 - um Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, indicado pelo respectivo tribu
nal;

IV - um desembargador de Tribunal de
Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Fe
deral;

V - um juiz estadual, indicado pelo Su
premo Tribunal Federal;

VI - um juiz do Tribunal Regional Fe
deral, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça;

VII - um juiz federal, indicado pelo Su
perior Tribunal de Justiça;

VIII - um juiz de Tribunal Regional do
Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho;
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IX - um juiz do trabalho, indicado pelo xiliares, serventias e órgãos prestadores de
Tribunal Superior do Trabalho; serviços notariais e de registro que atuem

X - um membro do Ministério Público por delegação do Poder Público ou oficiali-
da União, indicado pelo Procurador-Geral zados, sem prejuízo da competência disci-
da República; plinar e correicional dos tribunais, podendo

XI - um membro do Ministério Público avocar processos disciplinares em curso,
estadual, escolhido pelo Procurador-Geral determinar a perda do cargo, a remoção,
da República dentre os nomes indicados determinar a disponibilidade ou a aposenta-
pelo órgão competente de cada instituição doria com subsídios ou proventos proporcio-
estadual; nais ao tempo de serviço e aplicar outras

XII - dois advogados, indicados pelo sanções administrativas, assegurada ampla
Conselho Federal da Ordem dos Advogados defesa;
do Brasil; IV - representar ao Ministério Público,

XIII - dois cidadãos, de notável saber no caso de crime contra a administração pú-
jurídico e reputação ilibada, indicados um blica ou de abuso de autoridade;
pela Câmara dos Deputádos e outro pelo V - rever, de ofício ou mediante provo-
Senado Federal. cação, os processos disciplinares de juízes

§ 12 Conselho será presidido pelo Mi- e membros de tribunais julgados há menos
nistro do Supremo Tribunal Federal, que vo- de um ano;
tará em caso de empate, ficando excluído VI - elaborar semestralmente relatório
da distrib~ição de processos e das votações estatístico sobre processos e sentenças
naquele tnbunal. prolatadas, por Unidade da Federação, nos

§ 22 Os membros do Conselho serão diferentes órgãos do Poder Judiciário;
nom~ados pelo Presidente da Repúb.IiC?, VII _ elaborar relatório anual, propondo
depoIs de aprovada a escolha pela maiona as providências que julgar necessárias, so-
absolutaodo ~enado Federal. bre a situação do Poder Judiciário no País e
. . § ~- Nao ~fetuadas, no p~azo legal, as as atividades do Conselho, o qual deve inte-
Indlcaçoes previstas n~ste artigo, caberá a grar mensagem do Presidente do Supremo
escolha ao Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal a ser remetida ao Congres-

§ 42
_Compe~e. ao ~onsel~o o c~ntrole 50 Nacional, por ocasião da abertura da

da atuaça~. ~?mlmstratlva ~ financeira do sessão legislativa.
Poder Judl~lan~ e do ~u,:"pnmento dos de- § 52 O Ministro do Superior Tribunal de
veres funcionais d?s .Ju~zes, cabendo-lhe, Justiça exercerá a função de Minis-
além ?e outras atnbUlçoes qu~ lhe fo.rem tro-Corregedor e ficará excluído da distribui-
confendas pelo Estatuto da ~aglstratura. ção de processos no Tribunal, competin-
.. ! - zelar pela a~tonomla do Poder Ju- do-lhe, além das atribuições que lhe forem

dlclárro e pelo cumprimento do Estatuto da conferidas pelo Estatuto da Magistratura as
Magistratura, podendo expedir atos regula- seguintes' '
mentares, no âmbito de sua~ompetência ou . _. .
recomendar providências; I - receber ~s reclamaçoes e ~enuncl-

II I I b •. d rt 37 as, de qualquer Interessado, relatIvas aos
- ze ar pe a o servancla o a. e . t d .. d' ., .

apreciar, de ofício ou mediante provocação, magls ra os e aos servlç~s JU IClan~s;

a legalidade dos atos administrativos prati- 11 - ex~rcer f_unçoes ~x:cutlvas do
cados por membros ou órgãos do Poder Ju- Conselho, de Inspeçao e correlçao geral.
diciário, podendo desconstituí-Ios, revê-los 111 - requisitar e designar magistrados,
ou fixar prazo para que se adotem as provi- delegando-lhes atribuições, e requisitar ser-
dências necessárias ao exato cumprimento vidores de Juízos ou Tribunais, inclusive
da lei, sem prejuízo da competência do Tri- nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
bunal de Contas da União; § 6!! Junto ao conselho oficiàrão o Pro-

1/1 - receber e conhecer das reclama- curador-Geral da República e o Presidente
ções contra membros Ol' órgãos do Poder do Conselho Federal da Ordem dos Advo-
Judiciário, inclusive contru seus serviços au- gados do Brasil.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 27555

§ 1º .
§ 2º Os Tribunais Regionais Federais

instalarão a justiça itinerante, com a realiza
ção de audiências e demais funções da ati
vidade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitárias. (NR)

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais
poderão funcionar descentralizadamente,
constituindo Câmaras regionais, a fim de as
segurar o pleno acesso do jurisdicionado à
justiça em todas as fases do processo. (NR)

"Art. 19. A alínea a do inciso I do art.
108 passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 108. .. ..
1- ..
a) os juízes federais da área de sua ju

risdição, incluídos os da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho, nos crimes comuns,
enquanto no exercício do cargo, e de res
ponsabilidade, e os membros do Ministério
Público da União, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral; (NR)

Art. 18. É dada nova redação ao caput do art.
107 e são acrescentados os §§ 2º e 3º, renumeran
do-se seu parágrafo único para § 1º.

"Art 107. Os Tribunais Regionais Fede
rais compõem-se ae, no mínimo, sete juí
zes, recrutados, quando possível, na res
pectiva região e nomeados pelo próprio Pre
sidente da República dentre brasileiros com
mais de trinta e menos de sessenta e cinco
anos, sendo: (NR)

I) a homologação de sentenças est
trangeiras e a concessão de exequatur às
cartas rogatórias;

111- .

Art. 17. O art. 105 passa a vigorar com a se-
guinte redação:

"Art. 105 ..
1- ..
a) nos crimes comuns, enquanto no

exercício do cargo, os governadores dos
Estados e do Distrito Federal, e, nestes, en
quanto no exercício do cargo, e nos de res
ponsabilidade, os Ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art.
52, I, os desembargadores dos Tubunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
membros do Tribunal de Contas da União,
os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federa', os dos Tribu
nais Regionais Federais, dos Tribunais Re
gionais Eleitorais e do Trabalho, os mem
bros dos Conselhos ou Tribunais de Contas
dos Municípios e os do Ministério Público da
União que oficiem perante tribunais; (NR)

b) os mandados de segurança e os
habeas data contra ato de Ministro de Esta
do, dos Comandantes da Marinha, do Exér
cito e da Aeronáutica, do Tribunal de Contas
da União ou do próprio Tribunal; (NR)

§ 79 A União, inclusive no Distrito Fe- b) julgar válido ato de governo local
deral e nos Territórios, criará ouvidorias de contestado em face de lei federal;
justiça, competentes para receber reclama- Parágrafo único. Funcionarão junto ao
ções e denúncias de qualquer interessado Superior Tribunal de Justiça: (NR)
contra membros ou órgãos do Poder Judi- I - a Escola Nacional de Formação e
ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re- Aperfeiçoamento de Magistrados, caben-
presentando diretamente ao Conselho Naci- do-lhe, dentre outras funções, regulamentar
onal de Justiça." os cursos oficiais para o ingresso e promo-

Art. 16. O parágrafo único do art. 104 passa a ção na carreira; (NR) .
vigorar com a seguinte redação: 11 - o Conselho da Justiça F~deral, ca-

" bendo-Ihe exercer, na forma da leI, a super-
Art., 104 : ..: : ..:.................... visão administrativa e orçamentária da Justi-

. jPar.agrafo UnlCO. ,Os MI~lstros do Su- ça Federal de primeiro e segundo graus,
penor Tn~unal de JustlÇ? ~erao nomeado~, como órgão central do sistema e com pode-
p~'o Preslden~e da ~epubh~a, dentre brasl- res correicionais, cujas decisões terão cará-
lelros com m~ls de tnnta e clnc? e menos ?e ter vinculante".
sessenta e CinCO anos, de notavel saber JU-

rídico e reputação ilibada, depois de aprova
da a escolha pela maioria absoluta do Sena
do Federal, sendo: (NR)



Art. 109 ..

Art. 20. O art. 109 passa a vigorar acrescido
de um inciso V-A e dos §§ 59 e 69, com a redação
abaixo:

V-A - as causas relativas a direitos hu
manos a que se referem o § 5º deste artigo;

§ 5º Nas hipóteses de grave violação
de direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de

_tratados internacionais de direitos humanos
dos quais o Brasil seja parte, poderá susci
tar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência
para a Justiça Federal.

§ 62 Brasil se submete à jurisdição de
Tribunal Penal Internacional a cuja criação
tenha manifestado adesão."

Art. 21. Ficam revogados §§ 19 a 3º do art.
111.

Art. 22. O art. 112 passa a vigorar com a se
guinte redação:

Art 112. O Tribunal Superior do Traba
lho compor-se-á de vinte e sete ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente da Repú
blica após aprovação pela maioria absoluta
do Senado Federal, sendo:

I - um quinto dentre advogados com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional e membros do Ministério Público do
Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício, observado o disposto no art. 94;
(NR)

I~- os demais dentre juízes dos Tribu
nais Regionais do Trabalho, oriundos da
magistratura da carreira, indicados pelo pró
prio Tribunal Superior. (NR)

§ 1g A lei disporá sobre a competência
do Tribunal Superior do Trabalho. (NR)

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Su
perior do Trabalho: (NR)

I - a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Traba
lho, cabendo-lhe, dentre outras funções, re
gulamentar os cursos oficiais para o ingres
so e promoção na carreira; (NR)
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.... 11 - O Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da
lei, a supervisão administrativa, orçamentá
ria, financeira e patrimonial da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus,
como órgão central do sistema, cujas deci
sões terão efeito vinculante:' (NR)

Art. 23. O art. 113 passa a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 113. Os Tribunais Regionais do
Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete
juízes, recrutados, quando possível, na res
pectiva região e nomeados pelo Presidente
da República dentre brasileiros com mais de
trinta e menos de sessenta e cinco anos,
sendo: (NR)

I - um quinto dentre advogados: com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional e membros do Ministério Público do
Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício, observado o disposto no art. 94;
(NR)

11 - os demais, mediante promoção de
juízes do trabalho com mais de cinco anos
de exercício, por antigüidade e merecimen
to, alternadamente. (NR)

§ 12 Os Tribunais Regionais do Traba
lho instalarão a justiça itinerante, com a rea
lização de audiências e demais funções de
atividade jurisdicional, nos limites territoriais
da respectiva jurisdição, servindo-se de
equipamentos públicos e comunitários. (NR)

§ 2º Os Tribunais Regionais do Traba
lho poderão funcionar descentralizadamen
te, constituindo Câmaras regionais, a fim de
assegurar o pleno acesso do jurisdicionado
à justiça em todas as fases do processo.
(NR)

Art. 24. O art. 114 passa a vigorar com a se
guinte redação, revogados seus §§ Iº a 3º.

Art. 114. A lei criará varas da Justiça
do Trabalho, podendo, nas comarcas não
abrangidas por sua jurisdição, atribui-la aos
juízes de direito, com recurso para o respec
tivo Tribunal Regional do Trabalho. (NR)

§ 1º Revogado. -
§ 2º Revogado.
§ 3º Revogado.

Art. 25. O art. 115 passa a vigorar com a seguin
te redação:

Art. 115. Compete à Justiça do Traba
lho processar e julgar:



Art. 28. O art. 120 passa a vigorar com a se-
guinte redação:

"Art. 120 .
§ 1º .

1- .
a) de um juiz dentre os desembarga

dores do Tribunal de Justiça;
b) de dois juízes dentre os juízes de di

reito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
(NR)

11 - de dois juízes dentre os do Tribu
nal Regional Federal com sede na capital do
Estado ou no Distrito Federal, ou, não ha
vendo, de ju ízes federais, escolhidos, em
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fede
ral respectivo; (NR)

111- - por nomeação, pelo Presidente
da República, de dois juízes dentre advoga
dos de notável saber jurídico e reputação ili
bada, indicados em lista tríplice, para cada
vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
(NR)

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral será
presidido pelo Desembargador. (NR)

Art: 29. O caput do art. 121 passa a vigorar com
a seguinte redação:
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I - as ações oriundas da relação de Art. 26. O art. 116 passa a vigorar com a se-
trabalho, abrangidos os entes de direito pú- guinte redação:
blico externo e da administração pública di- "Art. 116. A lei criará órgãos de concili-
reta e indireta da União, dos Estados, do ação, mediação e arbitragem, sem caráter
Distrito Federal e dos Municípios; (NR) jurisdicional e sem ônus para os cofres pú-

11 - as ações que envolvam o exercício blicos, com representação de trabalhadores
do direito de greve; (NR) e empregadores, que terão competência

111 - as ações sobre representação sin. para conhecer de conflitos individuais de
dical, entre sindicatos, entre sindicatos e tra- trabalho e tentar conciliá-los, no prazo legal.
balhadores, e entre sindicatos e emprega- (NR)
dores; (NR) Parágrafo único. A propositura de dis-

IV - os mandados de segurança, ha- sídio perante os órgãos previstos no caput
beas corpus e habeas data, quando o ato interromperá a contagem do prazo prescrici-
questionado envolver matéria sujeita à sua onal do art 7º, XXIX. (NR)

jurisdição; (NR) Art. 27. O art. 119 passa a vigorar com a se-
V - os conflitos de competência entre guinte redação:

órgãos com jurisdição trabalhista, ressalva- "Art. 119 .
do·o disposto no art. 102, I, o; (NR) 1_ .

VI- as a~ões.de indenização por dano 11 - por nomeação do Presidente da
~oral ou patrlmonral, decorrentes da rela- República, de dois juízes dentre advogados
çao de trabalho; (NR) de notável saber jurídico e reputação i1iba-

VII - as ações relativas às penalidades da, indicados em lista tríplice, para cada
administrativas impostas aos empregadores vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
pelos órgãos de fiscalização das relações .
de trabalho;

VIII - na forma da lei, outras controvér
sias decorrentes da relação de trabalho.
(NR)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva,
as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das par
tes à negociação coletiva ou arbitragem, é
facultado às mesmas, de comum acordo,
ajuizar dissídio coletivo de natureza econô
mica, podendo a Justiça do Trabalho decidir
o conflito, respeitadas as disposições míni
mas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Compete ainda à Justiça do Tra
balho julgar a reclamação para preservação
de sua competência e garantia da autorida·
de de suas decisões e executar, de ofício,
as contribuições sociais previstas no art.
195, I, a, e 11, e seus acréscimos legais, de
correntes das sentenças que proferir. (NR)

§ 4º Em caso de greve em atividade
essencial, com possibilidade de lesão do in
teresse público, o Ministério Público do Tra
balho poderá ajuizar dissídio coletivo, com
'petindo à Justiça do Trabalho decidir o con
flito. (NR)
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Art. 127 ..

§ 4º Se o Ministério Público não enca
minhar a respectiva proposta orçamentária
dentro do prazo estabelecido na lei de dire
trizes orçamentárias, o Poder Executivo
considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores
aprovados na lei orçamentária vigente, ajus
tados de acordo com os limites estipulados
na forma do parágrafo anterior.

§ 52 Se a proposta orçamentária de
que trata este artigo for encaminhada em
desacordo com os limites estipulados na for
ma do § 32 , o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçamentária anual.

Art. 33. São acrescentados ao art. 127 os §§ 4º a
62:

"Art. 121. A lei disporá sobre a organi- § 52 Compete aos juízes de direito do
zação da Justiça Eleitoral e a competência juízo militar processar e julgar, singularmen-
dos seus órgãos; (NR) te, os crimes militares cometidos contra civil

..........................................................." e as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, cabendo ao Conselho de Justiça,
sob a presidência de juiz de direito, proces
sar e julgar os demais crimes militares.

§ 62 O Tribunal de Justiça poderá fun
cionar descentralizadamente, constituindo
Câmaras regionais. a fim de assegurar o
pleno acesso do jurisdicionado à justiça em
todas as fases do processo.

72 O Tribunal de Justiça instalará a
justiça itinerante, com a realização de au
diências e demais funções da atividade ju
risdicional, nos limites territoriais da respec
tiva jurisdição, servindo-se de equipamentos
públicos e comunitários.

§ 82 Os Estados criarão ouvidorias de
justiça, competentes para receber reclama
ções e denúncias de qualquer interessado
contra membros ou órgãos do Poder Judi
ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re
presentando diretamente ao Conselho Naci
onal de Justiça.

Art. 32. O caput do art. 126 passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiári
os, o Tribunal de Justiça proporá a criação
de varas especializadas, com competência
exclusiva para questões agrárias.

"Art. 30. O art. 123 passa a vigorar com a se·
guinte redação:

"Art. 123. O Superior Tribunal Militar
compor-se-á de nove Ministros vitalfcios,
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pela maio
ria absoluta do Senado Federal, sendo dois
dentre oficiais-generais da Marinha, dois
dentre oficiais-generais do Exército e dois
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, to
dos da ativa e do posto mais elevado da
carreira, e três dentre civis. (NR)

Parágrafo único. Os Ministros civis se
rão escolhidos pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos, sendo:
(NR)

I - um dentre advogados de notório
saber jurídico e reputação ilibada, com mais
de dez anos de efetiva atividade profissio
nal; (NR)

1/ - dois, por escolha paritária, dentre
os juízes e membros do Ministério Público
Militar. (NR)

Art. 31. O art. 125 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 125 ..
§ 32 A lei estadual poderá criar, medi

ante proposta do Tribunal de Justiça, a justi
ça militar estadual, constituída, em primeiro
grau, pelos juízes de direito e pelos Conse
lhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
próprio Tibunal de Justiça, ou por Tribunal
de Justiça Militar nos Estados em que o efe
tivo militar seja superior a vinte mil integran
tes, cujos cargos de juiz serão preenchidos
pelos critérios adotados no Tribunal de Jus
tiça.

§ 42 Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados,
nos' crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares mili
tares, ressalvada a competência do juri
quando a vítima for civil, cabendo ao tribu
nal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da gradua
ção das praças. (NR)
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§ 22 As funções de Ministério Público
só podem ser exercidas por integrantes da
carreira, que deverão residir na comarca da
respectiva lotação, salvo autorização do
chefe da instituição, sob pena de perda do
cargo. (NR) -

§ 32O ingresso na carreira do Ministé
rio Público far-se-á mediante concurso pú
blico de provas e tftulos, assegurada a parti
cipação da Ordem dos Advogados do Brasil
em sua realização, exigindo-se do bacharel
em direito, no mínimo, três anos de ativida
de jurídica e observando-se, nas nomea·
ções, a ordem de classificação.

§ 42 Aplica-se ao Ministério Público o
disposto no art. 93.

§ 52 A distribuição de processos no Mi
nistério Público será imediata."

Art. 36. É acrescentado o art. 130-A;
"Art. 130-A. O Conselho Nacional do

Ministério Público compõe-se de treze mem
bros nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, depois de aprovada a escolha pela mai
oria absoluta do Senado Federal, para um
mandato de dois anos, admitida uma recon
dução, sendo:

I - o Procurador-Geral da República,
que o preside;

1\ - três membros do Ministério Público
da União, assegurada a representação de
cªda uma de suas carreiras;

11I - três membros do Mistério Público
dos Estados;

IV - dois juízes, indicados um pelo Su
premo Tribunal Federal e outro pelo Supre
mo Tribunal de Justiça;

§ 62 Durante a execução orçamentá- § 62Os membros do Ministério Público
ria do exercício, não poderá haver a reali- perderão também o cargo por decisão do
zação de despesas ou a assunção de obri- Conselho Nacional do Ministério Público, to-
gações que extrapolem os limites estabe- mada pelo voto de três quintos de seus
lecidos na lei de diretrizes orçamentárias, membros, nos casos de:
exceto se previamente autorizadas, medi- I - infração ao disposto no inciso 11 do
ante a abertura de créditos suplementares § 52;
ou especiais." 11 - negligência e desídia reiteradas no

cumprimento dos deveres do cargo, arbitra
riedade ou abuso de poder;

11I - procedimento incompatível com o
decoro de suas funções."

Art. 35. E acrescentado ao art. 129 o seguinte
§ 52 e dada nova redação aos seus §§ 22a 42:

Art. 129 ..

§ 12O Ministério Público da União tem
por chefe o Procurador-Geral da República,
nomeado pelo Presidente da República,
dentre integrantes da carreira, maiores de
trinta e cinco anos, após a aprovação de
seu nome pela maioria absoluta dos mem
bros do Senado Federal, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução. (NR)

§ 52 .
1 - .
a) vitaliciedade, após três anos de

exercício, não podendo perder o cargo se
não por sentença judicial transitada em jul
gado ou por decisão do Conselho Nacional
do Ministério Público; (NR)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de
interesse público; mediante decisão do ór
gão colegiado competente do Ministério PÚ
blico, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, assegurada ampla defesa; (NR)

c) irredutibilidade de subsídio, fixado
na forma do art. 39 § 42, e ressalvado o dis
posto nos arts. 37, X e XI, 150, 11, 153, 111,. §
22, I, e a suspensão no caso de descumpri
mento injustificado dos prazos processuais,
na forma da lei; (NR),,- .

e) exercer atividade político-partidária;
(NR)

f) receber, a qualquer título ou pretex
to, auxílios ou contribuições de pessoas físi
cas, entidades públicas ou privadas, ressal
vadas as exceções previstas em lei;

g) exercer a advocacia no âmbito da
respectiva área de atuação, antes de decor
ridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

Art. 34. O art. 128 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 128 .
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v - dois advogados, indicados pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil;

VI - dois cidadãos de notável saber ju
rídico e reputação ilibada, indicados um pela
Câmara dos Deputados e outro pelo Sena
do Federal.

§ 12 Os membros do Conselho onun
dos do Ministério Público serão indicados
pelos respectivos Ministérios Públicos, na
forma da lei.

. § 2º Não poderá ser nomeado para
cargo no Conselho Nacional do Ministério
Público aquele que, nos três anos anterio
res, tenha exercido manda.to eletivo ou ocu
pado cargo de Ministro de Estado, Secretá
rio de Estado, Procurador-Geral da Repúbli
ca, Procurador-Geral de Justiça, Advoga
do-Gerai da União, Presidente dos Conse
lhos da Ordem dos Advogados do Brasil e
seus respectivos Conselheiros.

§ 3º Compete ao Conselho Nacional
do Ministério Público o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério PÚ
blico e do cumprimento dos deveres funcio
nais de seus membros, cabendo-lhe:

I - zelar pela autonomia funcional e
administrativa do Ministério Público, poden
do expedir atos regulamentares, no âmbito
de sua competência, ou recomendar provi
dências;

\I - zelar pela observância do art. 37 e
apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos prati
cados por membros ou órgãos do Ministério
Público da União e dos Estados, podendo
desconstituí-Ios, revê-los ou fixar prazo para
que se adotem as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei~ sem prejuízo
da competência dos Tribunais de Contas;

111 - receber e conhecer das reclama
ções contra membros ou órgãos do Ministé
rio Público da União ou dos Estados, inclusi
ve contra seus serviços auxiliares, sem pre
juízo da competência disciplinar e correicio
nal da instituição, podendo avocar proces
sos disciplinares em curso, determinar a
perda do cargo, a remoção, determinar a
disponibilidade ou a aposentadoria com
subsídios ou proventos proporcionais ao
tempo de serviço e aplicar outras sanções
administrativas, assegurada ampla defesa;

IV determinar a instauração das
ações cabív~is, no caso de crime contra a
administração pública ou de abuso de auto
ridade;

V - rever, de ofício ou mediante prç'vo
cação, os processos disciplinares de mem
bros do Ministério Público da União ou dos
Estados julgados há menos de um ano;

VI - elaborar relatório anual, propondo
as providências que julgar necessárias so
bre a situação do Ministério Público no País
e as atividades do Conselho, o qual deve in
tegrar a mensagem prevista no incisó XI do
art. 84;

§ 4º O Conselho escolherá, em vota
ção secreta, um Corregedor nacional, den
tre os membros do Ministério Público que o
integram, vedada a recondução, competin
do-lhe, além das atribuições que lhe forem
conferidas pela lei, as seguintes:

I - receber reclamações e denúncias,
de qualquer interessado, relàtivas aos mem
bros do Ministério Público e de seus servi
ços auxiliares;

\I - exercer funções executivas do
Conselho, de inspeção e correição geral;

111 - requisitar e designar membros do
Ministério Público, delegando-lhes atribui
ções, e requisitar servidores de órgãos do
Ministério Público.

§ 5!! Junto ao Conselho oficiará o Pre
sidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

§ 62 Leis da União e dos Estados cria
rão ouvidorias do Ministério Público, compe
tentes para receber reclamações e denúnci
as de qualquer interessado contra membros
ou órgãos do Ministério Público, inclusive
contra seus serviços auxiliares, represen
tando diretamente ao Conselho Nacional do
Ministério Público."

Art. 37. O art. 132 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo se
gundo, renumerando-se o atual parágrafo único
como parágrafo primeiro:

"Art. 132 ..

§ 2º As Procuradorias Estaduais e do
Distrito Federal são asseguradas autonomia
funcional e administrativa, e a iniciativa de
sua proposta orçamentária dentro dos limi
tes estabelecidos na lei de diretrizes orça!.



Art. 38. O art. 133 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 133. O advogado é indispensável /
à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercrcio
da profissão, nos limites do estatuto do ad
vogado" (NR)

Art. 39. É acrescentado o § 22 ao art. 134, re
numerando-se o seu parágrafo único para § 1!l:

"(it.rt. 134 .
§ 19•••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2" Às Defensorias Públicas Estadua
is são asseguradas autonomia funcional e
administrativa, e a iniciativa de sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabeleci
dos na lei de diretrizes orçamentárias e su
bordinação ao disposto no art. 99,§ 2".n

Art. 40. O art. 168 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 168. Os recursos corresponden
tes às datações orçamentárias, compreendi
dos os créditos suplementares e especiais,
destinados aos órgãos dos Poderes Legisla
tivo e Judiciário, do Ministério Público, das
Procuradorias Estaduais e do Distrito Fede
ral e da Defensoria Pública, ser-Ihes-ão en
tregues até o dia 20 de cada mês, em duo
décimos, na forma da lei complementar a
que se refere o art. 165, § 9"." (NR)

Art. 41. A lei criará o Fundo de Garantia du
Execuções Trabalhistas, integrado pelas multas de
correntes de condenações trabalhistas e administra::
tivas oriundas da fiscalização do trabalho, além de
outras receitas.

Art. 42. Ficam extintos os Tribunais de Alçada,
onde houver, passando os seus membros a Integrar
os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, res
peitadas a antigüidade e classe de ongem.

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta
dias, contados da promulgação desta Emenda, os Trl·
bunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão
a integração dos membros dos tribunais extintos em
seus quadros, fixando-lhes a competência e remeten·
do, em igual prazo; ao Poder Legislativo; proposta de
alteração da organização e da divisão judiciária cor·
respondentes, assegurados os direitos dos inativos e
pensionistas e o aproveitamento dos servidores no
Poder Judiciário estadual.
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mentárias e subordinação ao disposto no art Art. 43. OConselho Nacional de Justiça eoCon-
99, § 2!l1l selho Nacional do Ministério Público serão instalados

no prazo de cento e oitenta dias a contar da promul
gação desta Emenda, devendo a indicação e escolha
de seus membros ser efetuada até trinta dias antes
do termo final. .

§ 1!l Não efetuadas as indicações e escolha dos
nomes para os Conselhos Nacional de Justiça e do
Ministério Público dentro do prazo fixado no caput
deste artigo, caberá ao Supremo Tribunal Federal re
alizá-Ias.

§ 2!l Até que entre em vigor o Estatuto da Magis
tratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante re
solução, disciplinará seu funcionamento e definirá as
atribuições do Ministro-Corregedor.

Art. 44. Ficam transformadas em varas da Justi
ça do Trabalho as atuais Juntas de Conciliação e Jul
gamento.

Art. 45. Até que entre em vigor a lei a que se re
fere o art. 98, § 1!l, as varás da Justiça do Trabalho
acumularão as atribuições dos juizados especiais de
causas trabalhistas, observado, no que couber, o dis
posto na Lei n!l 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 1!l Os juizes do trabalho integrantes do quinto
mais antigo da carreira, no primeiro grau de jurisdi
ção, comporão o órgão recursal nos juizados especia
is de causas trabalhistas.

Art. 46. Ficam extintos os cargos dos represen
tantes classistas, em todas as instâncias da Justiça
do Trabalho.

Art. 47. O Conselho Superior da Justiça do Tra
bafho será instalado no prazo de cento e oitenta dias,
cabendo ao Tribunal Superiordo Trabalho regulamen
tai seu funcionamento por resolução, enquanto não
promulgada a lei a que se refere o art. 112, § 2!l, 11.

Art. 48 Mantidos os já existentes, a lei somente
criar' novol TlbunalsTrlbunalsTribunais Regionais do
Trabalho quando demonstrada a efetiva necessidade
do 6rglo, considerando-se o número de habitantes e
de processos trabalhistas.

Art. 49. A composição do Superior Tribunal Mi
litar será adaptada à medida que ocorrerem as va·
gas, sendo extintos os cargos de Ministro at. que
se chegue ao número paritário entre •• Forças e
seja reduzido para três o número "de cargos de MI·
nlstro ocupados por civis, conforme estabelecido
por esta Emenda.

Art. 50. Ressalvados os créditos de natureza ali·
menUcla, os precatórios Judiciários pendentes de pa
gamento na data da promulgação desta emenda, In·
clurdo o de Juros e correção monetária. poderão ser
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EMENDA DE PLENÁRIO N!! 1 .

PL nº 1.01 O-A
Dispõe sobre o trabalho do menor aprendiz e dá

outras providências.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000.

*PROJETO DE LEI N2 1.01o-B, DE 1988
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o trabalho do menor
aprendiz e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. JAIRO CARNEIRO); da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação deste,
com emenda, e pela rejeição dos de n!!s
2.687/89 e 377/91, apensados, com voto
em separado do Deputado Messias Góis
(relator: DEP. PAULO ROCHA); e da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela rejeição deste e da emenda ado
tada na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público (relator: DEP.
CpNHA LIMA). PARECERES ÀS
EMENDAS APRESENTADAS EM
PLENÁRIO: da Comissão de Economia,
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pagos em moeda corrente, com atualização, em pres- Indústria e Comércio, pela rejeição (rela-
tações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo tor: DEP. RUBENS BUENO); da Comis-
de dez anos, por decisão editada pelo Poder Executi- são de Trabalho, de Administração e Ser-
vo até cento e oitenta dias da promulgação desta viço Público, pela aprovação da de n!! 1,
emenda. com 4 subemendas, e das de n!!s 3 e 4, e

pela rejeição das de n!!s 2 e 5, com refor
mulação de voto (relator: DEP.
HERCULANO ANGHINETTI); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: DEP.
DARCI COELHO).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Constituição Justiç~

e de Redação (Art. 54)) ,

* Projeto inicial publicado no DCN I de 21-9-88
- Pareceres a este projeto das Comissões de

Constituição e Justiça e de Redação, de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e de Economia,
Indústria e Comércio publicados no OCO de
19-3-96

§ 12 A requerimento do credor, os créditos ori
undos de precatórios judiciários poderão ser liquida
dos por meio de Utulos ou certificados da dívida pú
blica equivalentes à moeda, independentemente do
limite global para a respectiva dívida imobiliária, utili
záveis no pagamento da dívida ativa da entidade
devedora inscrita até 10 setembro de 1999.

Art. 51. O Congresso Nacional instalará, imedi
atamente após a promulgação desta Emenda Cons
titucional, comissão especial mista, destinada a ela
borar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei ne
cessários à regulamentação da matéria nela tratada,
bem como promover alterações na legislação fede
ral objetivando tomar mais amplo o acesso à Justiça
e mais célere a prestação jurisdicional.

Art. 52. As atuais súmulas do Supremo Tribu
na/ Federal somente produzirão efeito vinculante
após sua confirmação por dois terços de seus inte
grantes e publicação na imprensa oficial.

Art. 53. Ficam revogados o inciso IV do art.
36; a alínea h do inciso I do art. 102; o § 32 do art.
103; os §§ 12 a 32 do art. 111 e os §§ 12 a 3º do art.
114.
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SUBSTITUTIVO

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º É permitido o trabalho do menor de doze
anos como aprendiz, nos termos desta lei.

Art. 2º A jornada de trabalho do menor aprendiz,
em nenhuma hipótese, ultrapassará as 22 horas se
manais, proibida qualquer forma de prorrogação de
jornada.

Art. 3º O menor será considerado aprendiz e
seu horário de trabalho compatível com o da escola
que freqüente, comprovada a fremência periodica
mente, conforme determine a empresa.

Art. 4º Fica vedado o aprendizado do menor
em horário noturno e em locais insalubres ou peri
gosos, ou ainda em atividades consideradas peno
sas.

Art. 5º A empresa que mantiver trabalho de
menor aprendiz deverá fornecer a esta orientação
profissionalizante, através de técnicos ou professo
res com orientação pedagógica interna ou externa
à empresa.

Art. 6º Mediante julgamento de estabelecimento
escolar, o exercício do aprendizado do menor na em
presa pode ser usado como crédito junto ao mesmo e
capacitação pelo estabelecimento se extingue em
qualquer hipótese, no momento em que se completar
dois anos.

Art. 7º Cada empresa, exceto empresa escola
dedicada ao ensino técnico profissionalizante, só po
derá ter aprendizes correspondentes a vinte por cen
to de seu quadro de empregados efetivos.

Art. 8º O aprendiz receberá remuneração
compatível com a ajuda que proporcione aos em
pregados a que ajudem no aprendizado, sendo op
cional sua inserção no Regime de Previdência, mas
obrigatório o fornecimento de vale-transporte e aju
da-alimentação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrá
rio. Esta lei entra em vigor na d.ata de sua promulga
ção.

Justificação

Tudo o que se pretende é permitir que e"ipresas
possam auxiliar o Governo na sua obrigação:estatal
de educação, sem complicações burocráticas ~ traba
lhistas, remunerando o menor aprendiz cons?ante a
possibilidade de aporte do aprendizado também em
benefrcio da empresa.

Pretende-se também estimular o empregador a
receber menores para impedir sua manutenção nas
ruas, desocupados. Ao mesmo tempo dá-se mais re-

alidade ao aprendizado porque o treino dentro da in
dústria permite que o jovem já tenha mais facilidade
em obter o primeiro emprego, preparado que estará
em termos reais em vez de dispor apenas de um po
tencial teórico de aprendizado.

É nossa justificativa.

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - Ino
cêncio Oliveira.

Emenda de Plenário

EMENDA SUBSTITUTIVA Nl! 2

Substitua-se, no art. 2º do Projeto de Lei nº
1.010-A, de 1998, a expressão "22" por "20", ficando
assim a redação:

"Art. 2º A jomada de trabalho do me
nor aprendiz, em nenhuma hipótese, ultra
passará as 20 (vinte) horas semanais, proi
bida qualquer forma de prorrogação de jor
nada."

Justificação

A jornada semanal de 40 horas semanais vem
sendo uma permanente reivindicação da classe tra
balhadora, que viu sua jornada reduzida das longas
48 para as insatisfatórias 44 horas semanais. A pro
p.osição inicial de reduzir para 22 horas semanais
está, portanto, desatualizada, uma vez que, acompa
nhando a atual grita pela redução da jornada vigente,
nada mais justo que alterar o pleito no sentido de ado
tar a redução para 20 horas semanais para o traba
lhador adolescente aprendiz. Registre-se que o Brasil
tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo,
combinando-se com uma das mais baratas
mão-de-obra.

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - De
putado Paulo Paim.

Emenda de Plenário

EMENDA SUBSTITUTIVA N!! 3

Substitua-se, no Projeto de Lei nº 1.01O-A, de
1988, onde couber, a expressão "menor" por "adoles
cente".

Justificação
, '

A intenção da emenda é atualizar a proposição,
no sentido de acompanhar a terminologia, mais res
peitosa, adotada pelo Estatuto da Criança e do Ado
lescente.

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - De
putado Paulo Paim - Deputado Jair Meneguelli.
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11- Voto do Relator

Não poderíamos, ao iniciarmos nosso Voto, dei
xar de ressaltar a imensa relevância da matéria em
tela. Com efeito, nesta era onde a violência e delin
quência juvenis vêm a se somar a elevados níveis de
desempregoo estrutural, é mais do que nunca perti
nente e oportuno Projeto que busca firmar correta
mente os parâmetros para que os jovens, a um s6
tempo, saiam das ruas e tenham a oportunidade de
auferir renda, enquanto aprendem uma profissão e se
iniciam no mercado de trabalho. Com tal múltipla con
formação, poucas iniciativas legislativas terão no ime
diato curto prazo o efeito social e econômico positivo
que se pode esperar da Proposição ora em análise,
em fase de emendas de Plenário.

Do ponto de vista do mérito econômico, objeto de
apreciação por esta douta Comissão, ão nos parece,
contudo, que qualquer das emendas apresentadas,
com a devida vênia aos autores, mereça prosperar.

No caso da emenda nl! 1, a proposta de um limite
máximo de aprendizes por empresa pareceria, em prin
cípio, interessante, por diminuir margem para abusos
por parte de empresários inescrupulosos, mas a sua fi
xação rígida e linear em lei, sem maiores estudos, pare
ce-nos precipitada, podendo, no caso de alguns setores
econômicos, contribuir para tornar menos efetivo o Pro
jeto, enquanto, para outros, pode se demonstrar inefici
ente no combate à exploração de menores.

Outrossim, parecenos tão equivocado quanto
penicioso se tornar facultativa a incrição dos menores
no regime previdenciário - oiutra porposta chave da
emenda nl! 1 -, momente quando o País desenvolve
os mais difícies e dolorosos esforços, inclusive no
campo legislativo, para buscar o necessário equilíbrio
no caixa da Previdência.

Quanto à emenda nl:! 2, uqer-nos parecer que o
limite de 22 horas semanis é razoável, e mais ade
quado do que o proposto, porquanto congruente com
o limite máximo constitucional de 44 horas semanais
impostos para o trabalhador em geral.

Já no que se refere à emenda de nl! 3, deve-se
lembrar que, em se tratando de matéria trabalhista, a
compatibilidde terminológica a ser perseguida, em
prol da clareza legislativa, é para com a CLT, a qual,

Emenda de Plenário. valor mínimo de mil reais mensais, enquanto perdurar
descumprimento às determinações da Norma em
questão;

- n9 5, do ilustre Deputado arnaldo Faria de Sá,
estabelecendo valor de pelo menos aprendizes maio
res de 14 e de 16 anos.

É o Relatório.

EMENDA ADITIVA Ne 4

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. A empresa que descumprir as normas es

tabelecidas nesta lei, referente a jornada de trabalho,
idade e demais encargos sociais, incorrerá no paga
mento de multa de valor mínimo de R$ 1.000,00 (um
mil reais) mensais, enquanto perdurar o descumpri
mento, por empregado envolvido:'

Justificação

A intenção da emenda é ampliar o valor da mui·
ta ao empregador descumpridor do dispositivo, o que
corresponde a uma maior proteção ao trabalhador
adolescente.

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - De
putado Paulo Paim - Deputado José Machado.

-N2 5-
EMENDA AO PL N2 1.01O-A

Art. 79 O maior de 14anos terá direito no mínimo
a50% do salário mínimo, e o maiorde 16 anos, a 75%
do salário mínimo.

Justificativa

Quando era permitido o pagamento diferencia
do, havia um maior número de oportunidades para in
gresso no mercado de trabalho, e conseqüentemente
um menor número de menores abandonados.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. - De
putado Arnaldo Faria de Sá.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - Relatório

Indo a Plenário, o Projeto d Lei nº 1.01 OAlBB re
cebeu as seguintes emendas:

- nº 1, do ilustre Deputado Inocêncio Oliveira,
que, em forma de substitutivo, acrescenta basica
mente ao Projeto limite máximo para o número de
aprendizes, por empresa, em 20% do quadro de em
pregados além de tornar facultativa a inserção dos
aprendizes no regime previdenciário;

- n9s 2, 3 e 4, todas do Autor do Projeto, nobre
Deputado Paulo Paim, alterando, a de nl! 2, a jornada
máxima de trabalho do menor aprendiz de 22 para 20
horas semanais, substituindo, a de n] 3, a expressão
'menor" por "adolescente" - em alegada tentativa de
compatibilizar o texto com o Estatuto da Criança e do
Adolescente -, e, por fim, dispondo, a nl! 4, multa de



11- Voto do Relator

A matéria tramita na Câmara dos Deputados há
aproximadamente 11 (onze) anos e já tarda a sua
aprovação.

Otema em discussão é, antes de tudo o que se
diga, de alcance social inequívoco, merecendo, de to
dos os que integramos esta Casa toda atenção, dedi
cação e empréstimo de nosso melhor esforço no seno
tido de sua aprovação.

Oconteúdo em tela antes de estar afeto ao Dire
ito do Trabalho, primordialmente diz respeito à própria
cidadania!

Os menores brasileiros, basta visitarmos de re·
lance os noticiários diários, na sua expressiva maio
ria, não têm condições de vida dignas e pautadas
num padrão de excelência que todos nós desejamos.

Cotidianamente são submetidos a agressões de
toda sorte, faltando-lhes escola, saúde, segurança,
lazer, sem a pretensão de nessa lista esgotar o rol de
omissões praticadas não só pelo Estado, como, tam
bém, por toda a sociedade.

Nesse contexto, otemário ressalta em importância.
Corrobora esse entendimento o conjunto de traba

lhos já desenvolvidos pela Câmara no sentido de buscar
soluções para os problemas que alcançam essa imensa
parcela mais jovem da população nacional.

Todos recordamos as contudentes conclusões
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
apurar o extermínio de crianças e a exploração da
mão-de-obra infantil, sem falar na exploração da pros
tituição, que chega a alcançar seres humanos com
até 6 (seis) anos de idade.

Comove-nos transitar pelas ruas brasileiras e ver o
número cada vez mais crescente de crianças vagando
sem rumo, sem destino, sem nada no que se apoiarem.

Esse quadro deplorável tem de ser definitiva
.mente revertido, sob pena de alcançarmos, em breve
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tal como po Projeto, faz referência a "menor', e nlão a de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e
"adolescente", nos termos do Estatuto menorist~. contrária da Comisão de Economia, ind'sutria e Co-

A emenda nQ 4, por sua vez, estabelece, a nosso mércio.
entendimento, um regime de sanções que - ademais A divergência de pareceres das Comissões
de incorretamente proposto, já que fixa tão-sorrjente Técnics pôs fim à competência conclusiva das mes-
valor mínimo para a multa, e não os parâmetros inferi- mas, devovendo a discussão ao Plenário, momento
or e, principlamente superior, como se imporia em se em uqe a prposição recebeu 05 (cinco) Emendas de
tratando de norma penal- é inadequado e sumamen- Pleário, sendo a primeira delas da lavra Ilustre Depu-
te exagerado para espécie, podendo, se posto em tado Inocêncio Oliveira, em substituição total ao tex-
prática, trzer grandes dificuldades às pequena$ em- to original,a segunda e a quarta de autoria do ilustre
presas que se dispuseram a contratar aprendizes, ao Deputado Paulo Paim, autor do projeto, a terceira do
tempo que pouca eficiência teriam contra grandes ilustre Deputado Jair Meneguelli e, por fim, a última o
empresas no mesmo caso. ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

A emenda n9 5, por fim, cria uma limitação <tIe re- É o relatório.
muneração que não condiz com a prática de urtJ tra
balho em meio expediente e em regime de verdadeira
aprendizagem, inviabilizando, muito provavelmente,
pela via de alta exagerada nos custos, toda uma série
de possíveis iniciativas de contratação de aprendizes.
Seriam tão altruístas os empresários, a ponto de con
tratar menoreaprendizes, mesmo que, em era de
mercado aberto e forte competição, o custo de tal
mão-de-obra superasse 01 custo de um trabalhador
em regime normal?

Por todo exposto, nosso Voto é pela rejeição das
emendas de plenário nQ 1, 2, 3, 4 e 5.

Sala da Comissão, em 17 de maio de 1999. 
Deputado Rubens Bueno, Relator

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opnou unani
memente pela REJEIÇÃO das Emendas Ofrecidas
em Plenário ao Projeto de n!l 1.01 O-alBB, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Rubens Bueno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aloizio Mercadante - Presidente; José Machado,

Francisco Garcia e Emerson Kapaz - Vice-Presidnte;
ClementinoCoelho, Gerson Gabrielli, João Fassarella,
João Pizzolatti, José Militão, jurandil Juarez, Márcio For
tes, Maria Abadia, Paulo Octávio, Ronaldo Vasconcel
los, Rubem Medina e Rubens Bueno - Titulares - Antô
nio Combraia e Raimundo Colombo - suplentes.

Sala da Comisão, em 26 de amio de 1999. De
putado Aloizio Mercadante, Presidente.

I - Relatório '.

A matéria em epígrafe tem por escopo regula
mentar o trabalho do menor aprendiz, como faculta o

-art. 79 inciso XXXIII, in fine, da Constituição Federal.
Já há manifestações favoráveis ao projeto pelas

.Comissões de Constituição e justiça e de Redação e



SUBEMENDA SUBSTITUTIVA N5! 1

Substitua-se a redação do art. 1º da Emenda de
Plenário nº 1 pelo seguinte texto:

."Art. 1º É proibido o trabalho do menor de qua
torze anos como aprendiz, nos termos desta Lei."

Sala da Comissão, 29 de julho de 1999. - Depu
tado Herculano Anghinetti.

Subemenda nº 2 ao art 3º da Emenda
de Plenário nº 1.

XXXIII - proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezes
seis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;"

(Grifas nossos.)
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período de tempo, condições sociais irrespiráveis, Como se vê, o vigente ordenamento constituci·
que poderão asfixiar qualquer pretensa intenção de onal não permite qualquer trabalho a menores de 16
se atingir padrões almejáveis de paz social. (dezesseis) anos, 'Salvo em regime de aprendizado

O regime de trabalho do menor aprendiz pode a partir dos 14 (quatorze) anos.
se constituir num instrumento de política pública de Assim sendo, tanto o projeto de lei, quanto, nes-
largo espectro no sentido de minimizar esses trans- se aspecto, a Emenda de Plenário n2 1 a ele apresen-
tamos sociais. tada estão em descompasso com as orientações

De fato, é de boa indicação abrir oportunidades constitucionais.. .,.
para retirar das ruas menores que amanhã, se não tive- Nesse s~ntldo~ para salvar o mérito da materla
rem opção, serão marginais. Convém salientar que não em deb~te, é Impenoso apre~:nta: uma subemenda
existem "menores de rua" mas "menores na rua" e na ao art. 1- da Emenda de Plenarlo n- 1, para adequá-Ia
rua porque todos nos omitimos, remarque-sel' aos ditames da Constituição Federal.

O contrato de aprendizagem, além de permitir a . O~tra subemenda ~ necessária para me~hor li·
inserção de menores no mercado de trabalho, ainda ~It~r a Jornad'~Ade.aprendlzagem, de forma a nao pre-
que na especial condição de aprendizes, exige-lhes a Judlcar a frequencla escolar. . o

freqüência escolar' Ao art. 81! da Emenda de Plenário n- 1 também
'. . ... . . se deve fazer reparos, razão por que outra sube-

Resta-nos, pOIS, dlsc~tlr hmltes etárlo~ ao In- menda deve ser colocada, desta feita para fixar pa-
gresso de menores nesse sistema d~ ~~rendlzagem, râmetros quanto à remuneração dos que venham a
be~ c~mo o estabelecer de ou~ro~ c~ltenos, de~~e ~s se submeter ao regime de trabalho de aprendizado.
quais Jornada _de trabalho, eXlgencla de f.re_quencla . Aqui, no mérito, incorporou-se o teor da Emenda de
es~olar, vedaçoes ~uant~ a per~od?s, c?ndrçoes e 10- Plenário nl! 5, embora esta, formalmente, tenha de
caIs de tr~balho, orlentaçao profls~lonahzante, prazos ser rejeitada, para evitar que resultem obscurida-
de duraçao, multas por descumprimentos das deter- des ou dificuldade de redação no texto final a ser
minações legais, direitos e deveres. aprovado.

Passemos, então, à análise comparativa de Por fim uma última subemenda ao art. 92 da
c~da u~ d?s artigos do texto aprovadopelas Comis- Emenda de Plenário nl! 1 merece acolhida, para aten-
soes Te~~lcas e as Emend~s de PlenariO, para r:ne- der imposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de
Ihor explicitar o nosso entendimento sobre a matéria. fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre a elaboração, a

Pedimos vênia para incorporar ao nosso pare· redação, a alteração e a consolidação das leis, con·
cer, em anexo, um breve quadro comparativo para forme determina o parágrafo único do art. 59 da Cons-
melhor visualização de nossa proposta. tituição Federal, e estabelece normas para a consoli-

O texto original e nesse aspecto também a pri- dação dos atos normativos que menciona". /
meira emenda, ao fixarem a faixa etária de aprendiza- Ante o exposto, somos pela aprovação das
gem, coincidiram, ou seja, estabeleceram o limite de Emendas de Plenário nºs 1, esta com 4 (quatro) sube-
12 (doze) anos ou mais para o ingresso de menores mendas, 3 e 4, e pela rejeição das Emendas de Ple-
nesse sistema de trabalho. nário nºs 2 e 5.

Ocorre que posteriormente a essas iniciativas Sala da Comissão, 29 de julho de 1999. - Depu-
sobreveio a Emenda Constitucional"º 20, de 1999, tado Herculano Anghinetti, Relator.
que "Modifica o sistema de previdência social, esta- Subemenda n2 1 ao art. 12 da Emenda
belece normas de transição e dá outras providênci- de Plenário nº 1.
as", dando nova ordenação ao trabalho do menor
aprendiz, ao estabelecer nova redação ao inciso
XXXIII do art. 72 da Constituição Federal, in verbis:

"Art.7º ..



EMENDA SUBSTITUTIVA Ni 4

Substitua-se a redação do art. 9º da Emenda de
Plenário n9 1 pelo seguinte texto:

"Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
promulgação."

Sala da Comissão, 29 de julho de 1999. - De
putado Herculano Anghinetti.

SUBEMENDA ADITIVA Nº 3

Acrescente-se ao art. 8!! da Emenda de Plenário
nº 1 o seguinte parágrafo único:

"Art. 89 .

Parágrafo único. O maior de quatorze
anos receberá, a título de remuneração, no
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EMENDA SUBSTITUTIVA N9 2 mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do salã-
Substitua-se a redação do art. 3º da Emenda de rio mínimo, e o maior de dezesseis anos, no

Plenário nº 1 pelo seguinte texto: mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do
"Art. 3º O horário de aprendizado deve ser com- salário mínimo, em ambos os casos excluí-

patível com o período escolar. das as verbas referentes a transporte e aU-
Parágrafo único. A freqüência à escola deve ser mentação,"

periodicaTente comprovada, conforme determine a Sala da Comissão, 29 de julho de 1999. - De-
empresa. putado Herculano Anghinetti.

Sala da Comissão, 29 de julho de 1999. - Depu-
tado Herculano Anghinetti Subemenda nº 4 ao art. 9º da Emenda

. de Plenário nº 1.
Subemenda nº 3 ao art. 8º da Emenda

de Plenário nº 1.

ANEXO

PL nO 1.010-1\88 Emenda nO 01 Emenda n° 02 Emenda n° Dl Emenda nO M Emend&1I00S

Art. 1° É proibido o Art. I°É proibido o
IrabBlho do menor de trabalho do menor de doze
doze anos como II!IOS como aprendiz, nos
aprendiz, çonfonne termos desta lei.
faculta o BIt 7°, inciso Art. 2" Ajomada de
xxxm. lnlbalho do llIenor

Art. 2° Ajornada de Ar1. 2° Ajomarla de aprendiz, em nenhuma

trabalho do menor trabalho da menor hipótese ultrapassará as

aprendiz, em nenhuma aprendiz, em nenhuma 20 (vinte) horas Inclua-se, onde couber,

hipótese ul/rapassará hipótese ultrapassará as 22 semanais, proibida o seguinte artigo:

as 22 horas semanais, horas semanais, proibida qualquer fonna de

proibida qualquer qualquer forma de prorrogaçlo de jornada. Art. A empresa que

font\8 de prorrogação protTogaç!o de jorMda.
Substitua-se, nu Projeto descumprir as normas
de Lei n° I.OIO-A, ele estabelecidas netta lei.

dejarnada. 1988, onde couver. a referente ajornada de
Art 3° O menor, para Art JO O menor será expresdo "meno," por trabalho, idade e
ser considerado collSiderado aprendiz e "Idolescente" demais encargos
aprendiz, deverá estar seu horário de /rabalho sociais. incorresá no
reguJannellle compallveJ com o da paBllnento de multa de
Imatriculado na escola e escola que fteqüente, valor mínimo de R$
com fteQÜ&lcia comprovada a freqllencia. \.000.00 (mil reais)

comprovada. pl!riodicantenle, confonne mensais, enquanto
determine a empresa. perdurar o

Art. 4" Fica vedado O Art. 4° Fica vedado o
descumprimento, por

aprendizado do menor aprendizado do menor em
empregãdõenvolvido.

em IIOráriO IIO/umo e horário noturno e em
em locais ill5lllubres ou locais insalubres OU

pengOs.18, oU ainda em perigosas, ou ainda em
atiYid~de5 stividades consideradas
Ic:onsidendu penosu. peII0Slll.
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Art S· AeIJI}ll'CI& que Art. 5" AempfeIa que
mantiver trabalho de mantiver trabal110 de
menor aprendiz. menor aprendiz. deverá
deverá fornecer a este fomec:cr a este orientaçio
orientação profissionalizante. alIavá
profissionalizante, de técllicos ou professores
através de professores com oríentaçio
e orientadores pedagógica interna ou
capacitados. externa à empresa.

AIt. 6° O exercíc:io do Art. 6° Mediante
aprendizado do me'!~r julgamento de
se e:ctingue em estabelecimento escolar, o
~ualquer hipàtese. no exerc/cio do aprendizado
momento em que se do menor na empresa
!completar doill ano. na pode ser usado como
atividade profllSicma1. trédito junto ao mesmo e

capacitação pelo
estabelecimento se
extingue em qualquer
hipótese, no momento em
que se complecar dois
anos na empresa.

Art. 7" Omaior de 14
Art. 7" O maior de 14 Art. 7" Cada empresa, lIII01 teri direito no
(qUlltorze) anos nlo exceto empresa escola mlDimo a SO"ÁI do
será considerado como dedicada ao ensino téa1ic~ saIirio mlnimo, e o
menor apnmdiz. profissionaliZlUlte só maior de 16 BJIOI, a

poderá ter aprendi7.es 75% cio lllirio
correspondentes a vinte mfnimo.
por cento de seu quadro
do CIIIIJlIelJldClll c:fetivot.

Art. romenor Art. aoosprealÜ
~prendiz tem direito a receberá remuneraçlo
todos os beneficios e compatlv~ comaajuda
garantias a~gurado& que proporcione aos
ao trabalhador de uma empregados que ~udem
forma gera/I inclusive no aprendizado, sendo
0& da previdência opçional !lia inserçIo no
social. Regime dePrevidência,

mas obrigatório o
fornecimento de vale
transporteeajuda
alirnentaçlo.

Art. 9Q Revogam as Art. 9U Revogam as
d!sposiçàes em disposições em contrário;
~ontrário; esta lei entra esta lei entra em vigor 118

em vigor na data de data de sua promulgação.
!sua prolllUlgaçio.



SUBEMENDA Nl! 4 ADOTADA À EMENDA DE
PLENÁRIO Nl!1 - CTASP

Suprima-se do artigo 8º da Emenda de Plenário
n2 1 a expressão "sendo opcional sua inserção no re
gime de previdência".

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Jovair
Arantes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Cinco emendas foram apresentadas em Plená
rio ao Projeto de Lei nº 1.01 O-A, de 1988, sendo três
de natureza substitutiva e aditivas as demais.

A Emenda nº 1, firmada pelo ilustre Líder e no
bre colega Inocêncio Oliveira, apresenta substitutivo
integral ao projeto, enquanto a de nº 2, do próprio au
tor da matéria, Deputado Paulo Paim, substitui ex
pressão relativa ao tempo da jornada de trabalho.

Substitua-se a redação do art. 1º da Emenda de
Plenário nº 1 pelo seguinte texto:

"Art. 1º É proibido o trabalho do menor de qua
torze anos como aprendiz, nos termos desta lei:'

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Jovair
Arantes, Presidente.

SUBEMENDA N2 2 ADOTADA À EMENDA DE
PLENÁRIO Nº 1 - CTASP

Substitua-se a redação do art. 3º da Emenda de
Plenário nº 1 pelo seguinte texto:

"Art. 3º O horário de aprendizado deve ser com
patrvel com o perfodo escolar.

Parágrafo Único. A freqüência à escola deve ser
periodicamente comprovada, conforme determine a
empresa."

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Jovair
Arantes, Presidente.

SUBEMENDA N2 3 ADOTADA À EMENDA DE
PLENÁRIO N2 1 - CTASP

Substitua-se a redação do art. 9º da Emenda de
_ Plenário nº 1 pelo seguinte texto:

"Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
promulgação:'

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Jovair
Arantes, Presidente.

Parecer da Comissão
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REFORMULAÇÃO DE VOTO SUBEMENDA Nl! 1 ADOTADA À EMENDA DE
PLENÁRIO N2 1 - CTASPA Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em reunião ordinária realizada em
24 de maio de 2000, aprovou dois destaques às
emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei nº
1.010-A, de 1988, cujo teor passo a enumerar:

a) Destaque nº 1, da Bancada do PT, que "re
quer destaque para votação em separado da expres
são 'sendo opcional sua inserção no regime de Previ
dência', contida no artigo 82 da Emenda de Plenário
nl! 1 ao PL nº 1.010-Al88";

b) Destaque nº 2, da Bancada do PT, que "re
quer destaque para votação em separado da Sube
menda nll 3 ao artigo 8º da Emenda de Plenário nº 1
ao PL nll 1.010-Al88".

Em razão da aprovação do Destaque nº 1, fica
suprimida a expressão "sendo opcional sua inserção
no regime de Previdência", contida no artigo 8º da
Emenda de Plenário nº 1.

Da mesma forma, tendo em vista a aprovação
do Destaque n9 2, fica suprimida a Subemenda nº 3,
de minha autoria, ao artigo 8º da Emenda de Plenário
nº 1.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Herculano Anghinetti, Relator.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimimente, pela aprovação das Emendas
Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei nº
1.010-Al88 de nºs 1, com 4 (quatro) subemendas; 3 e
4; e pela rejeição das Emendas Oferecidas em Plená
rio de nºs 2 e 5, nos termos do parecer do Relator, De
putado Herculano Anghinetti, com reformulação de
voto.

Foram apresentados 2 (dois) destaques, os
quais foram aprovados.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Lafre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Wilson Braga, titulares; Edinho Bez, Eurfpedes Miran
da, José Militão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio
Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 4.304/93

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Sr. Presidente deter
minou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das a partir de 17-1-94, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 1994. - Ta
lita Veda de Almeida, secretária.

Excelentfssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Pelo presente, nos termos do artigo 1051, pará
grafo único do Regimento Intermo, requeiro o desar
quivamento do Projeto de Lei nº 4.304/93, de minha

11- Voto
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Propõe a Emenda Substitutiva de nº 3 substitu- representantes comercIaIs autônomos";
i(-se a expressão "menor" por "adolescente". tendo pareceres: da Comissão de Traba-

Ainda pelo autor do projeto, emenda aditiva foi lho, de Administração e serviço Público,
apresentada em Plenário estabelecendo multa ao . pela rejeição, contra o voto do Deputado
descumprimento de suas disposições. José Carlos Vieira, cujo parecer passou a

Finalmente, a Emenda de nº 5, do nobre Depu- constituir voto em separado (Relator: De-
tado Arnaldo Faria de Sá, estabelece critérios de pro- putado Laire Rosado); e da Comissão de
porcionalidade na remuneração do menor de 18 Economia, Indústria e Comércio, pela rejei-
anos, fixando-os em 50% do salário mínimo ao maior ção (relator: Deputado Gerson Gabrielli).
de 14 anos e 75% ao maior de 16 anos. (Às Comissões de Trabalho, de Admi-

E o Relatório. nistração e Serviço Público; de Economia,
Indústria e Comércio; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 5-1-94.Vejo presente os pressupostos de admissibilida
de, legalidade e juridicidade das Emendas de nº1 a 5,
aptas, por isso, a submeter-se a avaliação deste Ple
nário.

É o meu voto.
Sala da Comissão, 22 de abril de 1999. - Depu

tado Darci Coelho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimimente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa das emendas oferecidas em Plená
rio ao Projeto de Lei nº 1.01 O-A188, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Carlos Aleluia - Presidente, José Roberto

Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes; Antônio
Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jai
me Martins, Moreira Ferreira, Paulo Magalhães, ViI
mar Rocha, Cezar Schirmer, Freire Júnior, lédio
Rosa, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vi
anna, André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara,
Moroni Torgan, Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Zu
laiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, José Dirceu, Mar
celo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, Gerson Peres, Luiz
Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja,
José Antônio, Bispo Rodrigues, José Ronaldo, Luís
Barbosa. Paulo Marinho, Gustavo Fruet, Pedro Nova
is, Nelson Marchezan, Dr. Rosinha, Nelson Marque
zelli e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. - De
putado José Carlos Aleluia, Presidente.

·PROJETO DE LEI N9 4.304-8, DE 1993
(Do Sr. Max Rosenmann)

Dá nova redação à alínaa j, do artigo
27 da Lei n2 4.886 , de 9 de dezembro de
1965, q~::- "regula as atividades dos



PROJETO DE LEI N94.304/93
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autoria, que dá nova redação à alínea "j", do artigo 27, Não foram recebidas emendas no prazo regi-
da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que "re- mental.
gula as atividades dos representantes comerciais au- A Comissão de Trabalho, de Administr~ção e
tônomos". Serviço Público - CTASp, em reunião ordinária reali-

Nestes termos. zada em 24 de novembro de 1999, rejeitou unanime-
P. Deferimento mente o parecer do Relator e, nos termos do art. 57,

. XII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
Em 21 de fevereiro de 1995. Deputado Max Ro- fomos designados pelo Presidente essa Comissão

senmann, PDT/PR para elaborar o Parecer Vencedor, pela rejeição do

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS projeto.
Eo relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28/03/95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 1995. - Tatita
Veda de Almeida, Secretária.

Requer o desarquivamento de proposições,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex!! o desarquivamento dos Projetos de Lei, A se
guir relacionados, de minha autoria:

PL Nº 329/91

PL Nº 4.304/93

Sala das Sessões, Deputado Max Rosenmann.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 4.304/93

Nos termos do art. 24, § 1º, combinado com o
art. 166, e qo art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 12/04/99, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 19 de abril de 1999. - Ana
metia Ribeiro Correia de Araújo.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

o projeto submetido à nossa análise altera a lei
que dispõe sobre as atividades dos representantes
comerciais autônomos, a fim de permitir o acesso
desses profissionais ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.

11 - Voto do Relator

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS foi criado para substituir a indenização e esta.....
bilidade existentes anteriormente à sua instituição. E
constituído de depósitos realizados mensalmente
que formam um fundo que apenas pode ser levantado
nas hipóteses legalmente previstas, entre elas o m do
vinculo empregatfcio, sem justa causa.

Euma garantia ao empregado de que será inde
nização pela rescisão contratual

O FGTS por sua natureza atende ao empregado
e não aos trabalhadores autônomos. Há necessidade
de existência de vínculo empregatício.

Estender o FGTS a outros tipos de trabalhado
res, como representantes comerciais autônomos,
descaracteriza o Fundo, além de não se coadunar
com o tipo de prestação de serviço desses trabalha
dores que, no exercício de sua atividade profissional,
dispõem de maior liberdade e mobilidade do que os
empregados.

Tais profissionais não têm vínculo empregatício
e a forma de indenizar a ruptura do contrato de pres
tação de serviços já é prevista pera Lei, quanto ao va
Iar mínimo que pode ser majorado de acordo com a
vontade das partes.

Entendemos, dessa forma, que o projeto analisa
do não contribui para melhorar as condições de trabalho
dos representantes comerciais autônomos que, peja
forma como prestam serviços. dnicilmente poderiam ser
equiparados a empregados para efeitos fundiários.

Diante do exposto. votamos pela rejeição do PL
I nº 4.304/93.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado Lai
re Rosado.

Relator

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, ernreunião ordinária realizada hoje,



I - Relatório

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOSÉ
CARLOS VIEIRA

O Projeto de Lei nº 4.304. de 1993 de autoria do
Deputado Max Rosenmann tem por objetivo permitir
o acesso do representante comercial.

Em sua justificação, o Autor alega que. ao subs
tituir a indenização decorrente da rescisão contratual
a que tem direito o representante comercial autôno
mo pela inserção ao regime do FGTS, ganham o re
presentante e o representado. O primeiro fica res
guardado nos casos de falência e concordata: o se
gundo ao realizar os depósitos mensais fica livre de
desembolsar, de urna única vez, indenização às ve
zes, vultosa.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11- Voto

A Lei nº 8.036, de 11 de maio <te 1990, que dis
põe sobre o FGTS, determina que apenas o trabalha
dor com vinculo empregatício pode ser participante
do Fundo. Os autônomos e os eventuais não partici
pam de tal regime, bem como os domésticos, cuja in
serção poderá ser estabelecida em lei.

A presente iniciativa propõe a ampliação desse
quadro ao inserir o representante comercial como
participante do FGTS em substituição à indenização
a que ele teria direito, na hipótese de rescisão de con
trato sem justa causa.

Com isso, será criada uma nova fonte de recur
sos para o FGTS que vem sofrendo uma diminuição
em seu patrimônio com o aumento do desemprego e
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Rejeitou o Projeto de Lei nº 4.304/93, nos termos do da informalidade, além dos casos de mudança de re-
parecer vencedor do Deputado Laire Rosado, contra gime dos trabalhadores que passam de empregados
o voto do Deputado José Carlos Vieira, O parecer do a autônomos. -
Deputado José Carlos Vieira passou a constituir voto Em 1998, a arrecadação co Fundo foi da ordem
em separado., de 16,7 bilhões de reais, o que representou um au-

Estiveram presentes os senhores Deputados: mento nominal de 29.46% em relação a 1997. No en-
José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado, tanto os saques cresceram muito em 98. Aproximada-

Jair Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes; mente 14 milhões de trabalhadores sacaram 17,2 bi-
Paulo Rocha, Medeiros, Avenzoar Arruda, Eunício Ihões de reais de suas contas vinculadas, 26.47% a
Oliveira, José Carlos Vieira, Pedro Henry, Vanessa mais que no ano anterior, do que resultou um quadro
Grazziotin, Zaire Rezende, João Tota, Pedro Eugênio, negativo na ordem de 500 milhões de reais.
AJex Canziani, Júlio Delgado, Paulo Paim, Vivaldo Ora, essa situação deficitária tende a se agravar
Barbosa, Jovair Arantes, Luiz Antônio Fleury e Eduar- em vista do crescente desemprego. hoje na casa dos
do Campos. 8%. com perspectiva de crescimento de até 11 %. se a

Sala da Comissão, 8 de de~embro de 1999. - recessão anunciada for confirmada. Tal situação com-
Deputado José MÚcio Monteiro, Presidente promete um dos objetivos primordiais do Fundo, o in

vestimento em habitação popular.

Além disso, cada vez mais, vemos desemprega
dos que possuíam carteira assinada em busca de ou
tras formas de trabalho, tentando a sorte como autô
nomos, cooperados ou empresários, ocupações sem
vínculo empregatício e, conseqüentemente. fora do
regime do FGTS.

Urge que encontremos novas fontes de recur
sos para o FGTS. sob pena de tomá-lo um fundo resi
dual, como ocorreu com o Programa PIS/Pasep. Uma
das alternativas está na inserção de novas categorias
como participantes do Fundo. a exemplo dos repre
sentantes comerciais autônomos.

Outro ponto importante a considerar no presen
te projeto é a vinculação ao regime do FGTS como al
ternativa à indenização por rescisão de contrato sem
justa causa. Mensalmente, temos notícia do grande
número de decretação de falências e pedidos de con
cordata. situação que praticamente inviabiliza a inde
nização prevista na alínea j do art. 27 da Lei 4.886, de
9 de dezembro de 1965. Além disso, há o caso de for
ça maior, que independe da vontade das partes. Em
todos esses casos. o representante comercial pratica
mente tem frustrada a sua expectativa de direito à in
denização.

A Lei de Falências prevê que os créditos traba
lhistas e os de acidente do trabalho têm preferência
em relação a qualquer outro. Entretanto a indeniza
ção cor rescisão de contrato do representante comer
ciai autônomo, apesar de constituir parcelà decorren
te de trabalho realizado por pessoa física, não goza
de privilégio algum.

Assim, a presente proposta tem como objetivo
atender tanto ao representante comercial, que ficará
resguardado ce um possível insucesso da empresa,



COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.304-Al93

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

COMISSÃO ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 4.304, DE 1993

Dá nova redação à alínea "j", do art.
27, da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de
1965, que "regula as atividades dos repre
sentantes comerciais autônomos".

Autor: Deputado Max Rosenmann
Relator: Deputado Gerson Gabrielli

PROJETO DE LEI Nº 4.304/93

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 31 de maio de 1999. Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

§ 4º A conta vinculada no FGTS. de
que trata o § 1º desta lei poderá ser movi
mentada nas seguintes hipóteses:

I - pelo representante:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 4.304, DE 1993

Altera a Lei 4.886. de 9 de dezembro
de 1965, a fim de permitir o acesso do re
presentante comercial autônomo ao regi
medo FGTS.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A alínea j, e o § 1º do art. 27 da Lei nº 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, passam a vigorar com a se
guinte redação, acrescentando-lhe ainda o § 4º:

j) vinculação ao regime do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de
que trata a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990. (NR)

§ 1º Os depósitos na conta vinculada do
representante comercial no FGTS, previstos
no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, terão, como base de cálculo, o resultado
da soma das comissões mensais pagas ao re~

presentante comercial autônomo. (NR)"
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quanto ao contratante que não ficará obrigado a de- a) na rescisão sem justa causa do con-
sembolsar, de uma só vez, o valor da indenização. trato de representação:

Quanto aos aspectos formais, a viabilização da b) nos casos previstos nos incisos 11.
presente proposta está a exigir melhor detalhamento. 111. IV e XI do art. 20 da Lei 8.036, de 11 de
tendo em vista a especificidade da relação de traba- maio de 1990.
lho entre o representante e o representado. tais como: 11 - pelo representado nos casos pre-

• A base de cálculo dos depósitos será o o pro- vistos no art. 35 desta lei.
duto da soma das comissões pagas ao representante Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
no mês; publicação.

• As hipóteses de saque não podem ser as mes- Sala da Comissão 1º de maio de 1999. - Depu-
mas previstas no art. 20 da Lei 8.036/90. pois a vincu- tado José Carlos Vieira, Relator.

lação ao escopo de substituir a indenização por resci- COMISSÃO DE TRABALHO DE
são de cont~to sem justa causa. Fora disso, seguin- ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
do o espírito da Lei 4.886/65, o representado estará
isento de indenizar o representante. Entretanto, quan- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
do houver a ruptura do contrato por culpa do autôno
mo, trazendo consideráveis prejuízos à empresa. jus
to será o ressarcimento do dano com o levantamento
do saldo dos depósitos na conta vinculada do repre
sentante pelo representado.

Isso posto. somos pela aprovação de Projeto ce
Lei nº 4.304, de 1993, nos termos do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 1º de maio de 1999. - Depu
tado José Carlos Vieira, Relator
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I - Relatório

o projeto de lei em epígrafe objetiva integrar os
representantes comerciais autônomos ao regime do
fundo de garantia por tempo de serviço.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público opinou pela rejeição do Projeto.

Compete à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio opinar quanto ao mérito da Proposição,
que não recebeu emendas na atual fase de tramita
ção.

11 - Voto do Relator

O art. 27, letra Jda Lei n!! 4.886/65, estabelece a
obrigatoriedade de inclusão, nos contratos de repre
sentação comercial, de cláusula estabelecendo inde
nização devida ao representante pela rescisão do
contrato, em montante não inferior a 1/12 do total da
retribuição auferida durante o tempo da representa
ção.

A lei, portanto, fixou apenas um parâmetro míni
mo de indenização, a ser paga apenas no caso de
rescisão injustificada do contrato.

A indenização em questão variará em cada
caso, conforme o estabeleçam as partes em função
das características da representação, tais como; in
vestimentos exigidos do representante, tempo de ma
turação de tais investimentos, exigência de exclusivi
dade pelo representado, etc.

Como se vê, o simples estabelecimento de que
o representante passe a receber depósitos em conta
vinculada do FGTS, não tem condições de atender
aos interesses das partes envolvidas, pois a fixação
de uma indenização justa dependerá das especifici
dades de cada contrato.

Finalmente, como bem asseverou a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a
aprovação do projeto descaractezaria o FGTS, que é
concebido para os empregados e não para prestado
res de serviço.

Por todo o exposto, nosso parecer é pela rejei
ção do Projeto de Lei nll 4.304, de 1993.

Sala da Comissão 26 de abril de 2000. - Depu
tado Gerson Gabrielli, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanime
mente o Projeto de Lei n!! 4.304-A/93, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado Gerson Gabrielli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Antônio Cambraia, Armando Monteiro, Cle
mentino Coelho, Gerson Gabrielli, João Caldas, José
Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Lídia Qui
nan, Luiz Mainardi, Maria Abadia, Marisa Serrano,
Nelson Proença, Raimundo Colombo, Ricardo Ferra
ço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens
Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Enio Bacci, Presidente.

*PROJETO DE LEI NlI 4.483-A, DE 1994
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o artigo 30 da Lei nll 8.212, de
24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, insti
tui Plano de Custeio, e dá outras provi
dências; tendo Parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família pela rejeição
deste e do de nll 2.820/97, apensado (Re
latora: Deputada Jandlra Feghali).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e' de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

"Projeto inicial publicado no DCN1 de 17-5-94.

Parecer da Comissão
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1994
- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
~ parecer da Relatora
- Parecer da Comissão

COMISSÁODE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 4.483/94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1l1, I, da Resolução nll 10/91, o Sr. Presidente deter
minou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 16-5-94, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 30 de maio de 1994. - Mlri·
am Maria Bragança Santos, Secretária.
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OFíCIO Nº 18/95
ExmºSr.
Deputado Luis Eduardo Magalhães
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Brasília, 8 de fevereiro de 1995

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me

a Vossa Excelência para, nos termos do artigo 105,
parágrafo único, do Regimento Interno, para solicitar
o desarquivamento do Projeto de Resolução nº
145/93 e dos seguintes Projetos de Lei: 3.634/93,
3.653/93, 3.861/93, 3.990/93, 4.312193, 4.328/93,
4.479194, 4.483/94, 4.484/94, 4.540/94, 4.541/94,
4.559/94, 4.575/94, 4.595/94, 4.707/94, 4.765/94 e
4.766/94.

Atenciosamente, - Valdir Colatto, Deputado
Federal.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nll 4.483194

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1e, I, da Resolução nº 10/91, o Sr. Presidente deter
minou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17-3-95 por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 27 de março de 1995.
Atenciosamente, - Miriam Maria. Bragança

Santos, Secretária.

Defiro, nos termos do art. 105, do RICD,
o desaarquivamento das seguintes proposi
ções Ind. 324/95, PEC's: 371/96, 575/98, PL's:
4.111/93, 4.193, 4.193/93, 4.758/94, 182195,
2.786/97, 2.820/97, 2.847197, 3.374/97,
4.075//98, 4.141/98. Publique-se.

Em 26-2-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Brasília, 25 de fevereiro de 1999

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasrlia- DF

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, solicito seu especial favor,
em conformidade com o artigo 105, parágrafo único
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em

determinar o "desarquivamento" das proposições de
minha autoria, abaixo relacionadas:

Indicações

1. Indicação nº 324/95 - "Criação e implantação
da Comissão Permanente do Desenvolvimento Pes
queiro e Aqüicultura".

Propostas de Emendas à Constituição

2. PEC nº 371/96 - "Altera o parágrafo 3º do art.
183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição
Federal".

3. PEC nº 575/98 - "Altera os incisos IV do art.
20 e 11 e IV do art. 26 da Constituição Federal.

Projetos de Lei

4. PL nº 4.111/93 - "Altera o inciso 111 do art. 106
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991".

5. PL nº 4.193/93 - "Insenta do Imposto de Ren
da produtos industrializados a Aquisição de motor
para Barco de uso de pescador artesanal".

6. PL nº 4.758/94 - "Assegura preferência dos
idosos nos julgamentos de processos em tramitação
no Poder Judiciário".

7. PL nº 182/95 - "Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990, que dispõe sobre a proteção do con
sumidor".

8. PL nº 2.786/97 - "Dispõe sobre a determina
ção da base de cálculo do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídi
cas que se dedicam a atividades sazonais".

9. PL nº 2.820/97 - "Altera o art. 30, inciso I,
alínea b, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
modificado pela Lei n9 9.063, de 14 de junho de
1995".

10. PL nº 2.847/97 - "Dispõe sobre incentivos
fiscais ao desporto de rendimento."

11 . PL nº 3.374/97 - "Dispõe sobre a antecipa
ção da comemoração de feriados".

12. PL nº 4.075/98 - "Estabelece limite par aos
juros de-financiamentos habitacionais da carteira hi
potecária, no âmbito ao Sistema Brasileiro de Pou
pança e Empréstimo:'

13. PL nº 4.141/98 -"Institui o exame toxicológi
co em alunos."

Na expectativa da decisão de Vossa Excelência,
antecipo sinceros agradecimentos.

Cordialmente. - Edson Andrino, Deputado
Federal.



A Comissão de Seguridade Social e Famrlia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei nll 4.483, de 1994, e o de n2

2.820/97, apensado, nos termos do parecer da Rela
tora, Deputada Jandira Feghali.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Giglio,

Jorge Alberto e Remi,Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chin.aglia, Armando Abflio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcf
sio Perondi, Djalma P,~es, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbo-sa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço 6órdeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Lalre

11 - Voto da Relatora
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS em grande maioria pessoas jurídicas, com tal obriga-

PROJETO DE LEI N24.483194 ~::.a manter registro contábil das operações realiza-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento A introdução da emissão do duplo pagamento-
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente e em cheque - em nada pode assegurar a diminuição
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do da sonegação. Nada impede o comprador e o vende-
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de dorde se conluiarem, diminuindo o valor da operação
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco e dividindo o resultado da sonegação entre si.
sessões. Esgotado o prazo, não' foram recebidas Por outro lado, o procedimento proposto traz,
emendas ao projeto. implrcito, a obrigação da operação ser liquidada medi-

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloi· ante cheque bancário. Esta obrigação é evidente-
zlo Neves Guimarães, Secretário. mente injurfdica, não pode uma lei ordinária retirar do

cidadão o direito de pagar suas obrigações em moe
da legal (por isso denominada de curso forçado),
como não é Ifcito a ninguém recusá-Ia em pagamento.
Este aspecto inviabiliza totalmente o acolhimento da
proposição.

Embora não seja competência da Comissão se
pronunciar sobre a juridicidade da matéria, nada im
pede que o parecer levante a questão remetendo-a,
no entanto, a decisão da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.

Desse modo, por não ser possfvel assegurar
que o novo procedimento proposto possa minorar o
atual estado de sonegação, e por julgar que o mesmo
padece de injuridicidade insanável, consideramos
não ser possfvel acolher o projeto.

Pelos motivos acima expostos, o parecer é pela
rejeição do PL nll 4.483/94 e do PL nll 2.820/97 a ele
apensado.

É o voto.

Sala da Comissão, 11 de Agosto de 1999. - De
putada Jandlra Feghali, Relatora.

m- Parecer da Comissão

I - Relatório

O presente projeto de autoria do nobre Deputa
do Valdir Colatto, tem por objetivo alterar o artigo 30
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio".

Em sua justificativa o nobre autor destaca como
principal objetivo que o recolhimento da contribuição
social sobre comercialização da produção seja reco
lhida pelo produtor rural.

É o relatório.

Atualmente a responsabilidade de recolhimento
das contribuições previdenciárias dos agricultores
pessoas ffsicas e dos contribuintes especiais é do ad
quirente, do consignatário ou da cooperativa. O autor
pretende transferir para os contribuintes a responsa
bilidade desse recolhimento.

Estabelece para isso que o adquirente, o con
signatário ou a cooperativa ao efetuarem a operação
de compra da produção entregará à pessoa física,
agricultor ou ao segurado especial, dois cheques, um
destinado ao pagamento da compra e outro destina
do ao INSS para o recolhimento da contribuição devi
da.

O autor alega que a prática atual está propician
do o desvio e a sonegação dessas contribuições pre
videnciárias. Segundo a justificação, a adoção do pro
cedimento proposto evitaria tal perda de arrecada
ção.

Em que pese as boas intenções do autor, não
vemos como a mudança de procedimento/proposta
possa melhorar a sonegação atual. O problema prin
cipal da sonegação é o difícil controle que a fiscaliza
ção tem sobre o registro de tais operações de aquisi
ção de mercadorias agrfcolas, quando elas envolvem
pessoas físicas. Por isso a Lei n9 8.212191"optou·por
tornar responsável pelo recolhimento o comprador,



COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Parecer Vencedor

I - Relatório

1. O Projeto de Lei nº1.721 , de 1996, de autoria
da nobre Deputada Teima de Souza, propõe que os
jornais e as emissoras de radiodifusão sonora e de
sons e imagens divulguem, obrigatoriamente, em pe
rfodos determinados, os nomes e imagens de crian
ças desaparecidas, conforme relação fornecida por
entidades que se dedicam à procura de crianças de
saparecidas e pelos órgãos da Justiça que cuidam da
investigação do assunto. A essa proposição foram
apensados os Projetos nº2.128, de 1996, do Deputa
do Murilo Domingos, e o de nº2.193, de 1996, do De
putado Hermes Parcianello, ambos com os mesmos
objetivos.

Argumentam os autores com os resultados alta
mente positivos alcançados pela experiência levada a
efeito por uma rede de televisão que, em paralelo à te
mática de uma novela, divulgou nomes e fotos de cri
anças desaparecidas, ensejando a localização e de
volução de várias delas aos familiares.

Não foram apresentadas emendas aos projetos.
O Relator da matéria, nobre Deputado Luiz Pia

uhylino"ofereceu parecer pela aprovação da proposi
ção principal e seus apensados, na forma de substitu
tivo:·

Ao examinar mais profundamente as proposi
ções" em razão do deferimento do pedido de vista que
formulei, verifiquei que esta Comissão é competente
para examinar o mérito apenas das obrigações im
postas às empresas de comunicação social, quanto à
veiculação das mensagens. Não nos cabe, pois, opi
nar sobre o mérito do parágrafo único do art. 12•

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28-5-96, por cinco sessões; es
gotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 5 de junho de 1996. - Maria
Ivone de Espírito Santo, Secretária.

*PROJETO DE LEI N!! 1.721-B, DE 1996
(Da srª Teima de Souza)

Obriga os meios de comunicação a
fazer campanha para encontrar crianças
desaparecidas; tendo pareceres: da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comuni
Cação e Informática pela aprovação deste
e dos de n2s 2.128196 e 2.193/96, apensa
dos, com substitutivo, contra o voto do
Deputado Luiz Piauhylino, cujo parecer
passou a constituir voto em separado
(Relator: Dep. Luiz Moreira); e da Comis
são de Seguridade Social e Família pela
aprovação- deste e do substitutivo da Co
missão de·Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática e rejeição dos de n2s
2.128/96 e 2.193/96, apensados (Relatora:
Deputada Tetê Bezerra).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Seguri
dade Social e Famfiia; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11.)

*Projeto inicial publicado no DCD de 24-4-96
Projetos apensados: PL nº 2.128/96 (DCD de

16-7-96) - PL nº 2.193/96 (DCD de 26-7-96)

SUMÁRIO

Parecer da Comissão DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado do Deputado Luiz Piauhylino

Parecer da Comissão
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- Parecer da Comissão
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Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Guer~a, Raimundo G~mes de Matos, ?araiva Felip~, TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Seraflm Venzon, Sérgio Carvalho, Tete Bezerra, Ursl-
cino Queiroz e Vicente Caropreso. PROJETO DE LEI N2 1.721/96

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.



"Dispõe sobre a divulgação, pelos
meios de comunicação, dos nomes e
imagens de crianças desaparecidas".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É obrigatória a veiculação, pelos jornais e

emissoras de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, dos nomes e imagens de crianças e adolescen
tes desaparecidos, em conformidade com as caracte
rrsticas de cada meio.

Parágrafo único. Os verculos de transportes co
letivos, as estações rodoviárias, aeroportos e outros
recintos de grande concentração ou circulação de
pessoas, ficam obrigados a, permanentemente, fixar
cartazes em suas dependências com os nomes e as
fotografias das crianças e adolescentes desapareci
dos, segundo disposições das autoridades estaduais,
distritais ou municipais.

Art. 2º Cada emissora ou jornal divulgará o(s)
números(s) da(s) linha(s) telefônica(s) destinada(s) a
receber informações sobre crianças e adolescentes
desaparecidos.

Art. 32 Os nomes e as fotografias das crianças e
adolescentes, bem como os cartazes previstos no pa
rágrafo único do artigo 1!l, serão fornecidos por enti·
dades relacionadas com a procura de pessoas desa
parecidas e pelos órgãos da Justiça que cuidam do
assunto.

Art. 42 A divulgação das mensagens, nos jornais
de circulação diária e nas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, será realizada, no mrni
mo, uma vez por semana, no caso das emissoras
sempre no mesmo dia e horário, preferencialmente
aos domingos.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, determinando o tempo,
o espaço e a forma das veiculações e as penalidades
pelo não-cumprimento da lei.
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Em 5 de novembro de 1997, apresentei voto em ca(s) destinada(s) a receber informações
separado, propondo modificações nos arts. 2º e 4º do sobre as crianças e adolescentes desapare-
substitutivo oferecido pelo relator, o qual foi aprovado cidos.
por unanimidade. Art. 411 A divulgação das mensagens,

Fui então designado para redigir o parecer ven- nos jornais de circulação diária e nas emis-
cedor. soras de radiodifusão sonora e de sons e

imagens, será realizada no mfnimo uma vez
por semana, sempre no mesmo dia e horá
rio, preferencialmente aos domingos.

Sala da Comissão, 5 de novembro, de 1997. 
Lufs Moreira, Deputado Federal.

Anexo: Substitutivo aprovado pela Comissão.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

11 - Voto do Relator

Atendo-me apenas ao campo temático desta
Comissão, considero as iniciativas dos autores de
alto alcance social e muito bem aperfeiçoadas pelo
substitutivo oferecido pelo relator. Tenho, porém, a
apresentar duas discordâncias. A primeira se refere à
imposição constante do art. 211, no sentido de que
"cada emissora ou jornal manterá pelo menos uma li·
nha telefônica destinada a receber-informações sobre
as crianças e adolescentes desaparecidos". Isto acar
retará um ônus adicional às empresas, que, a meu
ver, não lhes deveria ser imposto. Observe-se que as
empresas, além de cederem gratuitamente o seu es
paço, teriam que disponibilizar pelo menos uma linha
telefônica e conseqüentemente custear a contratação
de um operador para realizar um serviço que em tese
fugiria da sua atividade-fim. Julgo que caberia às em
presas a obrigação de divulgar o(s) número(s) do(s)
telefone(s) destinado(s) a receber ãs informações,
sendo porém este(s) da responsabilidade ou da pro
priedade das entidades e dos Órgãos da Justiça que
se dedicam à procura de pessoas desaparecidas. So
mente no caso de julgar conveniente é que as empre
sas manteriam uma linha própria para esse fim. A lei,
portanto, deveria ser facultativa nesse ponto e não im·
perativa.

O segundo aspecto de divergência é quanto à
periodicidade diária imposta às emissoras de radiodi
fusão para divulgação das mensagens. Creio que ela
deveria ser a mesma estabelecida para os jornais,
qual seja, de pelo menos uma vez por semana, toda
via sempre no mesmo dia e horário, I fim de que os
interessados possam criar o hábito da audiência. A di
vulgação diária geraria repetição exagerada das
mensagens, o que poderia resultar em desatenção
dos espectadores e leitores, com repercussão desfa
vorável principalmente nos fndices de audiência das
empresas de radiodifusão, com conseqüentes perdas
comerciais.

Desta forma, voto pela aprovação do projeto e
dos apensados, mas na forma do substitutivo que ora
apresento, modificando os arts. 22 e 42 da proposta
do relator que passam a ter o seguinte teor:

Art. 2!l Cada emissora ou jornal divul
gará o(s) número(s) da(s) Iinha(s) telefôni-



I - Relatório

A ilustre Deputada Teima de Souza apresentou
o Projeto de Lei n' 1.721 , de 1996, propondo que os
jornais e as emissoras de radiodifusão sonora e de
sons e imagens divulguem, coercitivamente, os no
mes e as fotos de crianças desaparecidas. A ele fo
ram apensados o Projeto de Lei nº2.128, de 1996, do
Deputado Murilo Domingos, e o Projeto de Lei n2

2.193, de 1996, do Deputado Hermes Parcianello, to
dos com os mesmos objetivos.

Em defesa de seus projetos, os autores apon
tam a experiência de uma rede de televisão que, em
paralelo à temática de uma novela, divulgou nomes e
fotos de crianças desaparecidas, com resultados ex
tremamente positivos, isto é, muitas crianças foram
localizadas e devolvidas a seus familiares.

No prazo regulámentar não foram apresentadas
emendas aos projetos.

11- Voto

A vida cada vez mais complexa da sociedade
vai tornando mais freqüente o desaparecimento de

"Dispõe sobre a divulgação, pelos
meios~de comunicação, dos nomes e
iníã9éns de crianças desaparecidas."

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

rio.
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Art. 6ª Esta lei entra em vigor após a sua regula· dos, segundo disposições das autoridades estaduais,
mentação. distritais ou municipais. .

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrá- Art. 2º Cada emissora ou jornal divulgará o(s)
núrnero{s) da{s) linha{s) telefônica{s) destinada{s) a
receber informações sobre crianças e adolescentes
desaparecidos.

Art. 3º Os nomes e as fotografias das crianças e
adolescentes bem como os cartazes previstos no pa
rágrafo único do artigo 1º serão fornecidos por entida
des relacionadas com a procura de pessoas desapare
cidas e pelos órgãos da justiça que cuidam do assunto.

Art.4º A divulgação das mensagens, nos jornais
de circulação diária e nas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, será realizada no míni
mo uma vez por semana, no caso das emissoras
sempre no mesmo dia e horário, preferencialmente
aos domingos.

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, determinando o tempo,
o espaço e a forma das veiculações e as penalidades
pelo não-cumprimento da lei.

Art. 6!! Esta lei entra em vigor após a sua regula
mentação.

Art. 7!! Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 1997. 

Deputado Maluly Netto, Presidente.

VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, 'em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o PL nº 1.721/96, e seus apensos, o
PL n' 2.128/96 e o PL nº2.193/96, com substitutivo,
nos termos db pareçe~v~ncedordo Deputado Luiz
Moreira, contra o voto em separado do Deputado
Luiz Piauhylino.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Maluly Netto - Presidente; César Bandeira - Vi
ce-Presidente; Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
José Jorge, José Rocha, Luiz Moreira, Paulo Bornha
usen, Ivandro Cunha Lima, Nan Souza, Roberto Vala
dão, Alberto Goldman, José de Abreu, Koyu lha, Luiz
Piauhylino, Nelson Marchezan, Octávio Elísio, Rober
to Santos, Salvador Zimbaldi, Dércio Knopp, Eurípe
des Miranda, Inácio Arruda, João Paulo, Udson Ban
deira, Walter Pinheiro, Ary Kara, Laprovita Vieira, Mu
rilo Domingos, Paulo Cordeiro e Welinton Fagundes
(titulares) e José Lourenço, Paulo Lima, Moacir Mi
cheletto, Pinheiro Landim, Antônio Carlos Pannunzio,
Eduardo Coelho, Luciano Castro. Odílio Balbinotti,
Welson Gasparini, Ivan Valente, Nelson Meurer, Pau
lo Lustosa e Romel Anízio (suplentes).

Sala da Comissão, 5 de novembro de 1997. 
Deputado Maluly Netto, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Eobrigatória a veiculação, pelos jornais e
emissoras de radiodifusão sonora de sons e imagens,
dos nomes e imagens de crianças e adolescentes de
saparecidos, em conformidade com as característi
cas de cada meio.

Parágrafo único. Os veículos de transportes co
letivos, as estações rodoviárias, aeroportos e outros
recintos de grande concentração ou circulação de
pessoas, ficam obrigadas a, permanentemente, fixar
cartazes em suas dependências com os nomes e as
fotografias das crianças e adolescentes desapareci-

Sala das Sessõe~, 5 de novembro de 1997. 
Deputado Luiz More~r~~,PFUBA.

111 - Parecer da Comissão



Sala das Sessões, 18 de junho de 1996. - Depu
tado Luiz Piauhylino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!1.721/96

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20-6-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1997. - Maria
Ivone do Espirito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 1.721-Al96

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30 de março de 1998, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1998. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.721-Al96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
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pessoas, especialmente de crianças e adolescentes. Art. 4!l A divulgação, nas emissoras de radiodifu-
Somente os familiares desses desaparecidos é que são sonora e de sons e imagens, será diária, e nos
podem avaliar a dor e o sofrimento que um fato des- jornais de circulação cotidiana, no mínimo uma vez
tes acarreta. por semana, aos domingos.

Assim, consideramos que todas as iniciativas Art. 5!! O Poder Executivo regulamentará esta lei
que podem auxiliar no encontro de pessoas desapa- no prazo de 90 (noventa) dias, determinando o tempo,
recidas, como é o caso do projeto de lei em causa, de- o espaço e a forma das veiculações e as penalidades
vem ser apoiadas. pelo não cumprimento da lei.

O projeto principal, no entanto, padece de diver- Art.6!! Esta lei entra em vigor após a sua regula-
sos vícios de redação, motivo pelo qual apresenta- mentação.
mos o substitutivo anexo, no qual respeitamos inte- Art.7!! Revogam-se as disposições em contrá-
gralmente o mérito do projeto, adequando .riO.
tão-somente a sua redação.

Por estes motivos, nosso voto é pela aprovação
do Projeto de Lei n·1.721, de 1996, e de seus apensa
dos n!! 2.128, de 1996, e 2.193, de 1996, na forma do
substitutivo que apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de junho de 1997. - De
putado Luiz Piauhylino.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N!! 1.721, DE 1996

(Apensados PL n!! 2.128, de 1996,
e PL n!! 2.193, de 1996.)

Dispõe sobre a divulgação, pelos
meios de comunicação, dos nomes e
imagens de crianças desaparecidas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É obrigatória a veiculação, pelos jornais e

emissoras de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, dos nomes e imagens de crianças e adolescen
tes desaparecidos, em conformidade com as caracte
rísticas de cada meio.

Parágrafo único. Os veículos de transportes co
letivos, as estações rodoviárias, aeroportos e outros
recintos de grande concentração ou circulação de
pessoas, ficam obrigados a, permanentemente, fixar
cartazes em suas dependências com os nomes e as
fotografias das crianças e adolescentes desapareci
dos, segundo disposições das autoridades estaduais,
distritais ou municipais.

Art. 22 Cada emissora ou jornal manterá pelo
menos uma linha telefônica destinada a receber infor
mações sobre as crianças e adolescentes desapare
cidos.

Art. 32 Os nomes e as fotografias das crianças e
adolescentes, bem como os cartazes previstos no pa
rágrafo único do artigo 1!! serão fornecidos por entida
des relacionadas com a procura de pessoas desapa
recidas e pelos órgãos da justiça que cuidam do as
sunto.



·PROJETO DE LEI Nl! 1.827-C, DE 1996
(Do Sr. Inácio Arruda)

"Regulamenta os serviços de distri
buição de gás combustível canalizado na
forma dada ao § 29 do art. 25 da Constitu
ição Federal pela Emenda Constitucional
n2 5, de 1995; tendo pareceres: da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, pela rejeição, contra os votos
dos Deputados Antônio Brasil, Neif Jabur
e do Deputado João Paulo, cujo o pare
cer passou a constituir voto em separado
(Relator: Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio); da Comissão"de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela re-

11 - Voto do Relator
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emendas, a partir de 5 de maio de 1999, por cinco ças legislativas, tornando mais adequada e oportuna
sessões. Esgotado a prazo, não foram recebidas a formulação.
emendas ao projeto. Face ao exposto, votamos pela aprovação do Pl

Sala da Comissão, 13 de maio de 1999. - Eloí- n9 1.721/96, na forma do substitutivo apresentado
zio Neves Guimarães Secretário. pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-

, ção e Informática, e pela rejeição dos Pl de n9s
I - Relatório 2.128/96 e 2.193/96.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1999. - De
putada Teté Bezerra, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente o Projeto de Lei n9 1.721-A, de 1996, na forma
do substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e rejeitou os
de nºs 2.128 e 2.193, de 1996, apensados, nos ter
mos do Parecer da Relatora, Deputada Teté Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gfglio,

Jorge Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcf
sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire
Rosado, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia,
Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe,
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi
cino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

Projeto de lei, de autoria da nobre Deputada TeI
ma de Souza, estabelece a obrigatoriedade de os
meios de comunicação fazerem campanha para en
contrar crianças desaparecidas.

Foram apensadas ao PL, nos termos regimenta
is, os PL n9s 2.128/96 do Sr. Murilo Domingos, e
2.193/96, do Sr. Hermes Parcianello, todos com dis
posições semelhantes.

Os PL foram apreciados pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática que
apresentou substitutivo; votou em separado o Depu
tado Luiz Piauhylino.

Nesta Comissão não foram oferecidas emendas
aos projetos.

É o relatório.

A esta Comissão compete, nos termos regimen
tais, analisar o mérito dos projetos e dos substitutivos.

Sabemos todos que o tratamento dispensado às
crianças, principalmente nos pafses do 39 mundo, as
sume aspectos catastróficos; recente reportagem da
TV Globo mostrou, na Tailândia, os pais ofertando em
venda a filhinha de cerca de 12 anos por R$200,00
(duzentos reais); suspeita-se que em vários pafses,
inclusive no Brasil, ocorra subtração de menores para
retirada de órgãos. Também, já por diversas vezes, se
noticiou o "furto" de crianças para serem adotadas
por pessoas do exterior.

Também é certo que os jovens desaparecidos
são as presas ideais de traficantes e redes de prosti
tuição.

Os projetos apresentados, que guardam entre si
fundamentais elementos de identidade, são de toda
oportunidade porque procuram facilitar a divulgação
da noHcia do desaparecimento do menor; e nestes
casos, sabemos, a velocidade com que a notfcia do
desaparecimento do menor é divulgada pode ser de
cisiva para sua localização.

O substitutivo aprovado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, ao
apreciar o PL nll 1.721/96 e seus apensos, aperfeiço
ou e consolidou as normas constantes daquelas pe-



PARECER VENCEDOR

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

I - Relatório

O Projeto de Lei nº1.827, de 1996, de autoria do
nobre Deputado Inácio Arruda, propõe regulamentar
os serviços de distribuição de gás combustível canali
zado, na forma dada ao § 2º do art. 25 da Constituiçao
Federal pela Emenda Constitucional nº5, de 1995. No
bojo do projeto, propõe a extinçao do Departamento
Nacional de Combustíveis - DNC, órgao do Ministério
das Minas e Energia e a recriação, no âmbito do mes
mo Ministério, do Conselho Nacional do Petróleo.

Foi designado Relator do projeto, nesta Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, o Deputa
do João Paulo Cunha, o qual apresentou parecer fa
vorável ao mesmo, na forma de substitutivo.

O Deputado Eliseu Moura pediu vistas ao proje
to, apresentando voto em separado pela sua rejeição.

Tendo a Comissão, na sessão do dia 17 de se
tembro de 1997, rejeitado o parecer do Relator, fomos
designados pelo Senhor Presidente para redigir o Pa
recer Vencedor, pela rejeição, quanto ao mérito, dI)
projeto.

11 - Voto do Relator

Analisando-se tanto o Projeto de Lei nº 1.827,
de 1996, como o Substitutivo oferecido pelo Relator, o
ilustre Deputado João Paulo Cunha, no que se refere
ao mérito, conclui-se facilmente serem os mesmo inó
cuos, em razão da nova dimensão dada ao assumo
pela Constituição Federal. O texto constitucional, não
só retirou do monopólio da Petrobras a distribuição de
gás combustível, como também transferiu para a
competência da esfera político-administrativa estadu
al o poder de concessão de tais serviços.

São também extemporâneos o projeto em análi
se e o substitutivo proposto pelo Relator, em face da
nova redação dada ao § 2º do art. 25 da Constituição
Federal por meio da Emenda Constitucional n2 5, de
1995. A emenda acrescentou àquele dispositivo
constitucional que as concessões seriam dadas "na
forma da lei", isto é, em consonância com a Lei Fede-

*Projeto inicial publicado no OCO de 21-5-96.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
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jeição, contra os votos dos Deputados determinou a abertura - e divulgaçao na Ordem do
Jair Meneguelli, José Pimentel e Paulo Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Rocha (Relator: Deputado Jovair Aran- emendas, a partir de 24-5-96, por cinco sessões.
tes); e da Comissão de Minas e Energia, Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
pela aprovação com substitutivo, contra ao projeto.
os votos dos Deputados José Carlos Ale- Sala da Comissão, 3 de junho de 1996.- Ronal-
luia, Félix Mendonça e Nicias Ribeiro. O do de Oliveira Noronha, Secretário.
parecer do Deputado B. Sá passou a
constituir voto em separado (Relator: De
putado Luiz Sérgio).

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Trabalho, de Adminis
traçào e Serviço Público; de Minas e Ener
gia; de Finanças e Tributação (Art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11, g)

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- voto em separado
- exposição do Deputado Eliseu Moura

Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (6)
- parecer reformulado
- Parecer da Comissão

Parecer da Comissão DE MINAS E ENERGIA

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- substitutivo oferecido pela relator
- Parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.827í96 .

Nos termos do art. 119, caput,'I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente



II - Voto do Relator

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO JOAO PAULO

1- Relatório

O Projeto de Lei nll 1.827, de 1996, proposto
pelo Deputado Inácio Arruda, objetiva regulamentar a
prestação de serviços locais de gás canalizado, em
face da aprovação da Emenda Constitucional n9 5, de
1995, que alterou o § 211 do art. 25.

O Autor embasa a sua proposição na necessi
dade de desenvolvimento do gás natural no espectro
da matriz energética brasileira, considerando as van
tagens desta matriz, considerando o aspecto econô
mico relativo à produção de energia elétrica, proces
sos industriais, transportes, além do consumo do
méstico. Por outro lado, justifica também tal desenvol
vimento pela diminuição dos impactos ambientais por
se tratar de combustível menos poluente, por conse
guinte, diminuindo a produção de externalidades am
bientais, preservando a qualidade de vida e diminuin
do os gastos públicos, e eventualmente privados, com
a prevenção elou correção destas externalidades pro
duzidas.

Em anexo, o PL traz um comparativo relativo à
produção e à disponibilidade de gás natural no Brasil,
a oferta interna bruta de energia; a relação de con·
cessionárias de gás canalizado no Brasil, além da le-
gislação pertinente ao tema. .

A importância deste projeto de lei é inquestioná
vel. A redefinição da matriz energética, hoje discus
são presente no processo de reforma pela qual passa
o Brasil diante da evolução tecnológica, aumento do
consumo de energia proveniente do processo de de
senvolvimento, e o que pode representar o insumo
energético enquanto vantagem competitiva à produ
ção brasileira frente aos mercados globalizados, não
pode prescindir tanto da produção, quanto da distribu
ição do gás canalizado. Portanto, nos parece consen
sual a necessidade de aumentar a participação do
gás natural na matriz energética brasileira, que hoje
responde tão somente' por 2,5% da demanda por
energia primária, enquanto que nos EUA equivale a
27%, na Inglaterra30% e naArgentina chega a49%.1

O atraso na regulamentação do setor tanto no
que diz respeito a suprimento, que envolve produção,

. importação e transporte, quanto a distribuição, repre
senta um dos grandes entraves para a maior penetra-

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o
Projeto de Lei n9 1.827/96, nos termos do parecer
vencedor do Relator, Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio, contra os votos dos Deputados Antônio Brasil,
Neif Jabur e, em separado, do Deputado João Paulo,
primitivo relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Simão Sessim, Presidente; Antônio Carlos Pan

nunzio, Fernando Zuppo e Neif Jabur, Vi
ce-Presidentes; César Bandeira, Simara Ellery, Muri
lo Pinheiro, Emilio Assmar, Antônio Brasil, Aírton
Dipp, Raimundo Gomes de Matos, João Paulo, Wel
son Gasparini, Antônio Geraldo, Eduardo Coelho e
João Mendes.
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ral n9 3.987, de 1996, que regula a matéria relativa às Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997.-
concessões e permissões de natureza pública. Deputado Simão 8essim, Presidente. .

Outrossim, é de se observar que o sábio e cons
ciente posicionamento legislativo quando da elabora
ção da referida Emenda Constitucional n9 5, não dei
xou também de afixar, no final do novo texto dado ao §
29 do art. 25, o derminante e conclusivo axioma legal
''vedada a edição de Medida Provisória para a sua re
gulamentação". Esta providência decorreu, provavel
mente, por entender-se melhor assim definir a vonta
de representativa do Congresso Nacional quanto à
cessão da prerrogativa concessionária às unidades
federadas.

Observe-se que, caso não se tivesse acrescido
ao supramencionado § 29 do art. 25, o texto conclusivo
a que nos referimos, o desejo expresso do Legislador,
isto é, a vontade representativa do Congresso Nacio
nal, poderia vir aser frustrado com aedição de Medida
Provisória oriunda do Poder Executivo Federal.

Por outro lado, a distribuição de gás canalizado,
porser um serviço voltado para as áreas urbanas me
tropolitanas e municipais, tem características que in
teressam prioritariamente a escala estadual. Este é,
portanto, um assunto estreitamente relacionado com
políticas de desenvolvimento urbano e industrial, afe
to à órbita de interesse imediato dos estados.

Nada mais lógico, portanto, que, como já diz o
texto constitucional, seja reservada aos estados a
prerrogativa de regulamentar a matéria nos seus as
pectos técnicos e administrativos.

Assim sendo, decidimos pela rejeição, quanto
ao mérito, do Projeto de Lei n9 1.827, de 1996.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997.
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Relator do
Voto Vencedor.
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ção do gás no atendimento ao consumo energético abranger outras atividades entendidas como princi-
do Pafs. pais, tais como produção, importação e transporte,

Os aspectos relacionados a produção, importa- portanto para além"dos limites desta proposição, bem
ção e exportação e ainda ao transporte da fonte pro- como para evitar a inconstitucionalidade, já que ao
dutora ou importadora até à distribuição já estão sen- Poder Executivo cabe a proposição da sua própria or-
do devidamente tratados no âmbito da Comissão ganização, sendo competência do Legislativo, discu-
Especial destinada a dar parecer aos projetos que tra- tir e realizar as alterações no âmbito desta proposta.
tam da regulamentação das atividades da indústria Nestes termos, nos ausentamos deliberada-
petrolffera no Brasil, originada pelo Projeto de Lei nl! mente de dispor mais detalhadamente em relação ao
1.210/95, de autoria do Deputado Luciano Zica (PT - órgão regulador, sem contudo deixar de estabelecer
SP), ao qual foi apensado o Projeto de Lei originário os parâmetros gerais e remeter à instância regulado-
do Poder Executivo de nl! 2.142/96, além de outros. ra seja no nfvel federal ou estadual.

Assim, resta ao presente projeto traçar diretri- O Substitutivo que ora apresentamos está divi-
zes gerais à atividade de prestação de serviço local dido entre: disposições preliminares, onde além de
de gás canalizado, a ser explorado pelos estados di- estabelecer aspectos gerais, chegando a incluir a
retamente ou por meio de concessões, conforme pre- possibilidade de delegação do serviço pelo estado
ceitua o art. 25 § 21! da Constituição Federal, alterada aos municfpios, tratamos dos conceitos básicos; polr-
pela Emenda Constitucional nl! 5/95. tica nacional de gás canalizado, que traça os parâme-

O nosso Relatório, em concordância com o mé- tros para assegurar ao Pafs a adoção de um modelo
rito do projeto original de autoria do Deputado Inácio de expansão para o consumo de gás natural, no qual
Arruda, buscará, por meio de substitutivo atualizar o se tenha como requisitos fundamentais, sua ampla
texto original em face da conjuntura legislativa, ou disponibilidade, a máxima abrangência de sua utiliza·
seja, tratará tão-somente da atividade de prestação ção, garantia de fornecimento e qualidade, o planeja-
de serviço local de distribuição de gás canalizado, mento, assegurar o regime de competitividade, etc; a
1entando buscar sintonia com as disposições direcio- caracterização do serviço adequado; papel, compe-
nadas-quãndo da-discussão do processo de produ- tência e limites do poder concedente; a concessioná-
ção, importação e transporte do petróleo em suas di- ria; direitos do usuários; aspectos peculiares à distri-
versas formas, notadamente no que diz respeito ao buição de gás natural e complementares às legisla-
insumo básico da atividade - qual seja, o gás natural. ções existentes relativas à licitação; parâmetros para

Por outro lado, três preocupações ainda carac- o contrato de concessão; condições em que é permiti-
terizam o Substitutivo que estaremos a apresentar: do a opção de compra de gás por parte dos consumi-

a) elaborar diretrizes que venham a assegurar dores; aspectos de polrtica tarifária; possibilidades,
bases para a organização dos serviços de gás canali- condições e parâmetros para. a intervençã.o pelo p~-
zado nos diversos estados de forma semelhante ou der concedente na gestao direta do serviço; condl-
compatível em termos de tecnologia, arranjo instituci- ções de extinção da concessão; e, por fim, as disposi-
orial, suprimento aos diversos segmentos, destacan- ções transitórias.
do claramente o caráter de serviço público essencial; Neste contexto, votamos pela aprovação do pre-

b) respeitar a autonomia dos estados federados s(ilnte projeto de lei, na forma do Substitutivo que ora
no que diz respeito à organização ~opriamente dita apre~en~a~os, o qual pretendemos contar c?m as
da prestação dos serviços locais de gás canalizado; contnbUlçoes dos nob~es_Pares, para por fim ser

aprovado por esta Comlssao temática.
1. Fonte: CEDIGAZ e BRITISH PETROLEUM. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.

c) enfatizar o processo descentralizador, ex
pressamente desejado pela Emenda Constitucional
n2 5, em paralelo com a participação da sociedade,
seja enquanto usuário, ou enquanto fiscalizador.

Com relação ao projeto do Deputado Inácio
Arruda, buscando aprimorá-lo, sugerimos a retirada
dos dispositivos relativos à criação do Conselho Naci
onal do Petróleo, órgão regulador no âmbito da União
seja porque uma organização desta natureza deve

LEI Nl! 1.827, DE OUTUBRO DE 1995

Regulamenta a prestação dos servi·
ços locais de gás canalizado.

CAPfTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1!lA prestação de serviço local de gás cana
lizado compreende a movimentação, por sistemaS de
distribuição e comercialização desse produto, até o



CAPfTULO 11
Da Política Nacional de Gás Canalizado

Art. 49 A presente lei vincula a atividade de dis
tribuição à Política Nacional de Gás Canalizado, em
especial no que se refere a:

I - assegurar ao País a adoção de um modelo
de expansão para o consumo de gás natural, no qual
se tenha como requisitos fundamentais, sua ampla
disponibilidade, a máxima abrangência de sua utiliza
ção, sua garantia de fornecimento e sua qualidade;

11 - promover, em cada estado e no Distrito Fe
deral, avaliações contínuas quanto aos impactos da
penetração do gás natural em sua matriz energética,
de forma a melhor equacionar o uso de energéticos,
com base em princípios de eficiência e redução de
custos; ,

11I- planejar a oferta de gás natural, de maneira
a garantir maior segurança ao abastecimento energé
tico do País;

IV - aprimorar os níveis de eficiência energética
no consumo de combustíveis e na melhoria da quali-

o dade ambiental, por meio do uso do gás natural, do
desenvolvimento tecnológico de suas atividades e da
conservação de energia;

V - assegurar o regime de competição na aloca
ção de capitais e na execução dos serviços descritos
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medidor de consumo, em áreas de concessão geo- canalizado, na forma das legislações estaduais espe-
graficamente delimitadas. cJficas;

§ 12 A exploração da prestação do serviço local VIII- Concessão da Prestação de Serviço Local
de gás canalizado poderá ser efetuada diretamente de Gás Canalizado: a concessão da prestação deste
pelos estados e pelo Distrito Federal ou, mediante serviço a empres.as, outorgada pelos estados e pélo
concessão, por pessoas jurídicas, denominadas dis- Distrito Federal, na forma da lei;
tribuidoras, que atendam aos requisitos dispostos IX - Qualidade do Gás: a sua adequação ao
nesta lei. uso, medida por suas características físico-químicas,

§ 29 O estado poderá delegar aos municípios a resultantes basicamente da composição química e da
exploração da prestação do serviço local de gás ca- presença de substâncias na condição de impurezas,
nalizado, direta ou indiretamente. conferindo determinado padrão para sua medição;

§ 32 A área de concessão compreenderá fração X - Qualidade do Fornecimento: é a sua ade-
ou a totalidatte do território de cada município, obser- quação às necessidades do consumidor, avaliada por
vadas as peculiaridad~s das regiões metropolitanas e meio de parâmetros físicos relacionados ao gás for-
das aglomerações urbanas que poderão abranger a necido, tais como sua pressão, temperatura, velocida-
área de mais de um município. de e vazão, independentemente de outros que ve-

§ 49 É considerada de utilidade pública a ativida- nham a ser fixados;
de de prestação de serviço local de gás canalizado. XI - Poder Concedente: os estados da Federa-

Art. 211 As atividades relacionadas com a presta- ção, o Distrito Federal ou municípios por delegação
ção de serviços locais de gás canalizado serão regu- daqueles; o

ladas pelo órgão regulador federal e pelo poder con- XII - Serviço Interruptível: aquele prestado de
cedente, por meio da instância administrativa de re- acordo com contrato que preveja e permita interrup-
gulação de cada estado federado ou Distrito Federal, ções mediante o aviso por parte da concessionária ao
no limite das respectivas competências. consumidor.

Art. 311 Para efeitos do disposto nesta lei, consi
dera-se:

1-Gás: a denominação genérica para o produto
comercial ou não, processado ou não, que se apre
senta no estado gasoso nas condições atmosféricas;

11 - Gás Natural: todo hidrocarboneto que per
maneça em estado gasoso nas condições atmosféri
cas normais, extraído diretamente a partir de reserva
tórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo gases úmi
dos, secos, residuais e gases raros;

11I - Gás Canalizado: o gás movimentado por
meio de sistema de distribuição e próprio para consu
mo;

IV - Sistema de distribuição: conjunto de tubula
ções e instalações de movimentação, regulagem e
medição destinados à conduzir o gás desde o seu
ponto de recepção até o usuário ou consumidor;

V - Ponto de Recepção: é o ponto de intercone
xão no qual o gás é recebido pelo distribuidor no sis
tema de distribuição;

VI - Política Nacional de Gás Natural: o resulta
do do estabelecimento de princípios gerais e regras
básicas para o desenvolvimento do sétor de gás natu
ral, como alternativa energética para o País;

VII - Distribuidor: os estados da Federação e o
Distrito Federal ou, por concessão destes, as empre
sas que exploram a prestação do serviço local de gás



CAPfTULO IV
Do Poder Concedente

Art. 7º Os estados federados e o Distrito Federal
que explorem ou v~nllam a explorar direta ou indireta
mente os serviços locais de gás canalizado, de que
trata o art. 1º, deverão ser dotados de instância admi
nistrativa de regulação.

Art. 8º Incumbe à instância administrativa de re
gulação dos estados e do Distrito Federal, além de
outras que a lei venha a estabelecer:

J- regulamentar o serviço concedido;

CAPfTULO 111
Do Serviço Adequado

Art. 52 Toda concessão ou permissão pressupõe
a prestação de serviços adequados ao pleno atendi
mento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei,
nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 12 Serviço adequado é o que satisfaz as condi
ções de regularidade, continuidade, eficiência, segu
rança, atualidade, generalidade, cortesia na presta
ção e modicidade das tarifas.

§ 22 A atualidade compreende o uso da melhor
tecnologia na prestação do serviço, nos equipamen
tos, instalações e sua conservação, bem como a me
llioria e expansão do serviço.

§ 32 Não se caracteriza como descontinuidade
do serviço a sua interrupção em situações de emer
gência ou, após prévio aviso, quando:

- 1- motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações; e

11- por inadimplemento do usuário, considerado
o interesse da coletividade.
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no artigo 12 desta lei. estimulando a competitividade e XV - Garantir a oferta de gás natural ao País,
a livre concorrência. visando a melhoria constante na seja pela sua maior produção interna ou pela sua im-
qualidade dos serviços e redução de seus custos; portação;

VI - elaborar. por intermédio da instância admi- XVI - Propiciar condições para a oferta de gás
nistrativa reguladora. e em curto prazo. normas técni- natural, a custos razoáveis e competitivos. nas re-
cas específicas que abranjam todas as atividades re- giões de difícil acesso deste combustível. incentivan-
lativas aos serviços locais de gás canalizado. permi- do o estabelecimento de empresas regionais que in-
tindo. assim. a adoção de procedime'ntos compatíveis crementem as atividades de gás natural. gerando em-
entre si. em todo o território nacional; pregos e desenvolvimento para o Pars;

VII - Os projetos de importação de gás natural XVII - Evitar a superposição de atribuições re-
devem envolver discussões técnicas entre os impor- gulatórias em organismos ou entidades federais e es-
tadores e as empresas concessionárias estaduais de taduais envolvidas com a Política Nacional de Gás
gás canalizado das regiões a serem atendidas. bem Canalizado;
como discussões de caráter de política energética XVIII - Incentivar o uso racional do gás natural
com a participação d~ G~verno Federal e dos Gover- como opção de melhoria da qualidade de vida nos
nos Estaduais e do Distrito Federal; grandes centros urbanos.

VIII - O gás natural deve, preferencialmente.
substituir os derivados de petróleo críticos para o
País. atualmente óleo diesel e gás Iiqüefeito de petró
leo. bem como o óleo combustfvel. onde indicado pela
necessidade de melhoria ambiental. de maior eficiên
cia dos processos industriais e de melhoria da quali
dade de produtos;

IX - A expansão do uso do gás natural no País
deverá basear-se em um modelo onde sua utilização
segura e eficiente. a garantia de fornecimento e a
qualidade ,do combustível sejam requisitos funda
mentais para sua consolidação;

X - O uso de gás natural. como matéria prima,
em setores que vêm requerendo mecanismos de via-
bilização, não deve onerar: .

a) os preços dos derivados de petróleo e do gás
natural. destina~os a outros uS9s;

. - b) os segmentos de produção, transporte e dis-
tribuiÇão do gás natural; .

XI- A política de preços de gás natural 'visará o
desenvolvimento autônomo e auto-sustentado do se
tor;

XII- Zelar pela proteção aos direitos dos usuári
os e consumidores, conforme estabelecidos nesta lei,
nos, termos das Leis n!ls 8.078/90 e 8.987/95 onde
couber. e demais legislações pertinen~es;

XIII - Ampliar a participação do gás natural na
matriz energética do País, propiciando maior diversifi
cação das fontes de energia;

XIX - Planejar a oferta de gás natural, minimi
zando a dependência nacional do petróleo importado
de regiões sujeitas a periódicos conflitos e crises in
ternacionais, de maneira a garantir maior segurança
ao abastecimento energético do Pars; -



11 - manter em dia o inventário e o registro dos
bens vinculados à concessão;

111 - prestar contas da gestão do serviço à ins
tância admininistrativa de regulação e aos usuários
nos termos definidos no contrato;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do servi
ço e as cláusulas contratuais da concessão;

V - zelar pela integridade dos bens vinculados à
prestação do serviço, bem como segurá-los adequa
damente; e

VI - prpmover o desenvolvimento do mercado e
das redes d~ distribuição em sua área de concessão,
em consonância com as diretrizes e prioridades defi
nidas pela Política Nacional de Gás Canalizado, con
forme orientação contida no artigo 4º desta lei.

Art. 13. A concessão do serviço local de gás ca
nalizado será objeto de prévia licitação, nos termos
da legislação própria e com observância dos princípi
os dá legalidade, moralidade, publicidade, igualdade,
do julgamento por critérios objetivos e da vinculação
a um instrumento convocatório.

§ 1!! A empresa concessionária de distribuição
de gás canali,zado não poderá explorar serviços ou
executar atividades que não estejam diretamente li
gadas à operação de distribuição de gás, vinculado
àquela co~ce~são.

§ 2!! A empresa concessionária de distribuição
de gás canalizado poderá participar societariamente
de empreendimentos relacionados com o desenvolvi
mento do mercado de gás ou outra atividade econô-

CAPrTULOV
Da Concessionária'

Art. 10. A concessionária do serviço local de gás
canalizado, obriga-se a atender a todos os consumi
dores situados dentro de sua área de concessão, nos
termos da legislação estadual, do disposto no edital
de licitação e do contrato de concessão.
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11 - proceder licitações e celebrar os contratos Parágrafo único. Ao atendimento a todos os con-
de concessão; sumidores, de que trata o caput, deve-se observar as

111 - fiscalizar a prestação do serviço local de condições de fornecimento não intermitente, previs-
gás canalizado; tas expressamente em contrato.

IV - cumprir e fazer cumprir as disposições re- Art. 11. Somente poderão prestar o serviço local
gulamentares do serviço e as cláusulas contratuais de gás canalizado à pessoa jurídica ou o consórcio de
da concessão; empresas que demonstre capacidade técnica para

V - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, seu de~empenho, por sua conta e risco e por prazo
apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuá- determinado.
rios' Parágrafo único. A demonstração da capacida-

, de técnica de que trata o caput poderá se dar porVI - aplicar as penalidades regulamentares e
contratuais; meio de tecnologia de que disponha ou por meio de

aquisição de terceiros, mediante pré-contrato ou
VII- intervir na prestação do serviço, nos casos compromisso equivalente.

e condições previstos em lei ou contrato; Art. 12. Incumbe à concessionária de distribui-
VIII- extinguir a concessão, nos casos previstos ção de gás canalizado, sem prejuízo de outras res-

nesta lei e na forma prevista no contrato; ponsabilidades estabelecidas em lei, regulamento ou
IX - homologar reajustes e proceder à revisão contrato:

das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes _ I - prestar serviço adequado, na forma prevista
e do contrato; nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contra-

X - declarar de utilidade pública os bens neces- to;
sários à execução do serviço ou obra pública, promo
vendo as desapropriações, caso em que será da con
cessionária a responsabilidade pelas indenizações
cabíveis;

XI- declarar de necessidade ou de utilidade pú
blica, para fins de instituição de servidão administrati
va, os bens necessários à execução do serviço ou
obra pública, promovendo-a, caso em que será da
concessionária a responsabilidade pelas indeniza
ções cabíveis;

XII- estimular o aumento da qualidade, produti
vidade e conservação ambiental;

XlII - incentivar a competitividade; e

XIV - estimular a formação de conselhos de
consumidores para a defesa de interesses relativos
ao serviço, com poderes para examinar reclamações
e fazer recomendações às instâncias reguladoras es
tadual e federal.

Art. 9!! No exercício da fiscalização, a instância
administrativa de regulação terá acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos téc
nicos, econômicos e financeiros da concessionária.



fas;
IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâ

metros a serem utilizados no julgamento técnico e
econômico-financeiro da proposta;

X- a indicação dos bens reversíveis;
XI- as características dos bens reversíveis e as

condições em que estes serão postos à disposição,
nos casos em que houver sido extinta a concessão
anterior;

XII - a expressa indicação do responsável pelo
ônus das desapropriações necessárias à execução
do serviço ou para a instituição de servidão adminis
trativa;

XIII - as condições de liderança da empresa
responsável, na hipótese em que for permitida a parti
cipação de empresas em consórcio;

XIV - nos casos de concessão, a minuta do res
pectivo contrato.

CAPrTULO VIII
Do Contrato de Concessão

Art. 17. São cláusulas essenciais dos contratos
de concessão as relativas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da.concessão;
11- ao modo, forma e condições de prestação do

serviço;
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mica, a serem contabilizados pelo regime de equiva- Art. 16. O edital de licitação será elaborado pelo
lência patrimonial, desde que: poder concedente, observados, no que couber, os cri-

a) proceda os lançamentos de custos exclusiva- térios e as normas gerais da legislação própria sobre
mente na empresa que possui o interesse econômico licitações e contratos e conterá, especialmente:
ou financeiro na despesa incorrida; e I - o objeto, metas e prazos da concessão;

b) tenha o seu caixa utilizado exclusivamente no 11 - a descrição das condições necessárias à
interesse da empresa prestadora do serviço de distri- prestação adequada do serviço;
buição de gás canalizado. 11I - os prazos para recebimento das propostas,

CAPrTULO VI julgamento da licitação e assinatura do contrato;
Dos Usuários IV - prazo, local e horário em que serão forneci-

dos aos interessados os dados, estudos e projetos
necessários à elaboração dos orçamentos e apresen
tação das propostas;

V - os critérios e a relação dos documentos exi
gidos para a aferição da capacidade técnica, da ido
neidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

VI- as metas a serem atingidas no atendimento
a cada tipo de usuário em termos percentuais do volu
me total do gás distribuído;

VII - os direitos e obrigações do poder conce
dente e da concessionária em relação a alterações e
expansões a serem realizadas no futuro, para garantir
a continuidade da prestação do serviço;

VIII - os critérios de reajuste e revisão das tari-

Art. 14. Sem prejuízo do disposto na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obri
gações dos usuários:

I - receber serviço adequado;
11 - obter do poder concedente e da concessio

nária informações para a defesa de interesses indivi
duais e coletivos;

11I - obter e utilizar o serviço, com liberdade de
escolha, observadas as normas do poder conceden
te;

IV - levar ao conhecimento do Poder Público e
da concessionária as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V - comunicar às autoridades competentes os
atos irregulares e ilícitos praticados pela concessio
nária na prestação do serviço;

VI - contribuir para a permanência das boas
condições dos bens públicos por meio dos quais lhes
são prestados os serviços.

CAPrTULO VII
Da Licitação

Art. 15. No julgamento da licitação, além de ou
tros fixados pelo poder concedente, será considerado
um dos seguintes critérios:

I - o menor valor da tarifa do serviço público a
ser prestado;

11 - a maior oferta, nos casos de pagamento ao
poder concedente pela outorga de concessão;

11I- a combinação dos critérios referidos nos in
cisos I e 11 deste artigo.

§ 1li A aplicação do critério previsto no inciso 11I
somente será admitida quando previamente estabe
lecida no edital de licitação, inclusive com regras e
fórmulas precisas para avaliação econômi
co-financeira.

§ 22 O poder concedente recusará propostas
manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente in
compatíveis com os objetos da licitação, na forma dos
critérios estabelecidos no edital de licitação.



CAPíTULO XI
Da Intervenção

Art. 25. O poder concedente poderá intervir na
concessão, com o fim de assegurar a adequação na
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento
,das normas contratuais, regulamentares e legais per
tinentes.

CAPíTULO X
Da Política Tarifária

Art. 23. As tarifas poderão ser diferenciadas em
função das características técnicas e dos custos es
pecíficos provenientes do atendimento aos distintos
segmentos dos usuários.

Art. 24. Os governos federal, estadual e do Dis
trito Federal poderão estabelecer, para setores indus
triais de relevante interesse estadual e nacional, pre
ços de gás natural e do serviço de distribuição favore
cidos, devendo tais subsídios serem explicitados em
orçamento e cobertos por fontes exteriores à cadeia
econômica do setor de gás natural.
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111 - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâ- Art. 21. Excetuados os consumidores residenci-
metros definidores da qualidade do serviço; ais, todos os demais consumidores de gás canaliza-

IV - ao preço do serviço e aos critérios e proce- dos deverão celebrar contratos de fornecimento com
dimentos para o reajuste e revisão das tarifas; a concessionária de distribuição de gás canalizado,

V - aos direitos, garantias e obrigações do po- sendo o~rigatória a cláus~la que ~specific~ o regime
der concedente da concessionária, inclusive os rela- de atendimento, a saber, firme ou Interruptlve!.
cionados as previsíveis necessidades de futura alte- Art. 22. O consumidor ou grupo de consumido-
ração e expansão do serviço e conseqüente moderni- res, poderá contratar o fornecimento de gás direta-
zação, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamen- mente do produtor ou importador quando:
tos e das instalações; I - a concessionária distribuidora descumprir

VI- aos direitos e deveres dos usuários para ob- suas obrigações contratuais que inviabilize o supri-

tenção e utilização do serviço; mento; . A' ••• ~
VII- à forma de fiscalização das instalações, dos 11-a '"~ta~c'a adm,"lstr~tlva de regula~ao. esta-

métodos e práticas de execução do serviço, bem como dual ou do Dlstrl.to Fe.der~1 o.btl~er a ~oncordancla for-
a indicação dos órgãos competentes para exercê-Ia; mal da concessionária distribuidora,

, .". 111- a concessionária distribuidora não demons-
VIII - às p~~ahdades con.trat~~ls e admlnlstratl- trar interesse, capacidade técnica ou financeira para

va~ a q~e se sUjeita a conceSSlonarla e sua forma de realizar, no prazo necessário, a critério da instância
aphcaçao; administrativa de regulação estadual ou do Distrito

IX - aos casos de extinção da concessão; Federal;
X- aos bens reversíveis; IV - na implementação de empreendimento que
XI- aos critérios para o cálculo e a forma de pa- comprovadamente somente seja viável por meio de

gamento das indenizações devidas à concessionária, suprimento direto, na forma definida pela instância
quando for o caso; administrativa reguladora estadual ou do Distrito Fe-

XII- às condições para prorrogação do contrato; deral; _ ~
XIII _ à obrigatoriedade, forma e periodicidade V - nao h?uver conce~sao outorgada na áre'a

da prestação de contas da concessionária ao poder e~ que se localiza o consumidor ou grupo de consu-
concedente' mldores; e

: • A' • _ VI - o preço definido pela concessionária agre-
~ ~IV - a. eXlgen~!a ,da pubhcaçao d.e der,n0nstra- gar custo incompatível com o investimento.

çoes financeiras perlodlcas da concessionária; e
XV - ao foro e à alternativa extrajudicial de solu

ção das divergências contratuais.

Art. 18. Em caso de descumprimento, por parte
da distribuidora, das obrigações contratuais, o poder
concedente poderá autorizar a subconcessão do ser
viço de distribuição de gás canalizado ou acesso dire
to de um usuário ou grupo de usuários à rede de dis
tribuição.

Art. 19. A concessionária responderá por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, ficando vedado ao poder con
cedente excluir ou atenuar essa responsabilidade.

Art. 20. A aquisição de gás natural pelo consumi
dor poderá ser efetuada diretamente junto ao produtor
ou importador, na hipótese de não fornecimento pela
concessionária, havendo capacidade de movimenta
ção na rede de distribuição operada pela mesma.

CAPíTULO IX
Das Opçõeslde Compra de Gás

Por Parte dos Consumidores



rio.

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!21.827/96

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17-3-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao substitutivo.

Sala da Comissão, 18 de março de 1997. - Ro
naldo de Oliveira Noronha, Secretário.

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO ELlSEU MOURA

Voto do Deputado Eliseu Moura

Solicitamos ''vistas'', para uma análise mais acu
rada, ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.827, de
1996, sugerido pelo Relator nesta Comissão, o ilustre
Deputado João Paulo Cunha, cujo conteúdo podería
mos recomendar como importante subsídio a quem,
de direito, vier a elaborar a regulamentação das con
cessões dos serviços de gás canalizado. Esta regula
mentação estará a cargo dos Poderes legislativos
dos estados concedentes, conforme entendemos de
terminar o § 2º do art. 25 de nossa Carta Magna.

Inicialmente, como não poderia deixar de ser,
analisamos a propositura em causa pelo aspecto de
seu mérito, por entendermos ser este o ponto funda
mentai a ser deliberado nesta Comissão.

Em assim sendo, ao analisarmos o que dispõe
sobre o tema a Constituição Federal, após revisão fei-
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Parágrafo único. A intervenção far-se-á por de- termos da regulamentação expedida pela instância
ereto do poder concedente, que conterá os objetivos administrativa de regulamentação competente.
e limites da medida, a designação do interventor e o Art. 30. A instância administrativa de regulação
prazo da intervenção. federal deverá, até 12 (doze) meses da publicação da

Art. 26. Declarada a intervenção, o poder conce- presente lei, definir metas percentuais de consumo
dente deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar de gás, por região ou por estado, a partir de propostas
procedimento administrativo para comprovar as cau- da instância administrativa de regulação dos estados
sas determinantes da medida e apurar responsabili- ou do Distrito Federal, com base em seus perfis do
dades, assegurando o direito de ampla defesa. mercado consumidor.

Art. 27. Cessada a intervenção, se não for extin- Parágrafo único. Os estados e o Distrito Federal
ta a concessão, a administração do serviço será de- deverão apresentar suas propostas até 9 (nove) me-
volvida à concessionária, precedida de prestação de ses da publicação desta lei, para o seu mercado con-
contas pelo interventor, que responderá pelos atos sumidor.
praticados durante a sua gestão. Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrá-

CAPíTULO XII·
Da Extinção da Concessão

Art. 28. Extingue-se a concessão por:
I - advento do termo contratual;
11 - encampação;
111 - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação; e
VI- falência ou extinção da empresa concessio

nária.
§ 1º Extinta a concessão, retomam ao poder

concedente todos os bens reversíveis e direitos trans
feridos ao concessionário conforme previsto no edital
e estabelecido no contrato.

§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata as
sunção do serviço pelo poder concedente, proceden
do-se aos levantamentos, avaliações e liqüidações
necessárias.

, § 3º A assunção dos serviços autoriza a ocupa
ção das instalações e a utilização, pelo poder conce
dente, de todos os bens reversíveis e outros indispen
sáveis à operação do sistema.

CAPíTUO XIII
Das Disposições Transitórias

Art. 29. Todos os contratos de concessão anteri
ores à vigência desta lei, não celebrados por meio de
licitação pública, deverão ser objeto de licitação para
concessão do serviço.

Parágrafo único. Poderá a concessão se esten
der pelo prazo de até 15 (quinze) anos da vigência
desta lei, independentemente de nova licitação, nos
casos que haja o efetivo oferecimento do serviço ou
em execução de cronograma para este oferecimento,
a critério do poder concedente, visando garantir a
continuidade do atendimento aos consumidores, nos



"Art. 25 ..

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26-9-97, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1997.- Leila
Machado Campos de Freitas, Secretária.

I - Relatório

§ 22 Cabe aos estados explorar direta
mente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, na forma da lei,
vedada a edição de medida provisória para
sua regulamentação." (Grifo nosso.)

Deste modo, Senhor Presidente e demais Pa
res desta Comissão, expresso o meu voto pela não
aprovação da propositura em questão, por não ha
ver encontrado, na análise do seu mérito, motivos
que justifiquem a superposição legislativa ordinária
ao desejo maior da Constituição Federal.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 1997. 
Deputado ElIseu Moura.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nlt 1.827-A/96
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ta pelo Congresso Nacional com a edição da Emenda matéria pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995,
Constitucional n2 5, em 1995, concluímos que ali está que estendeu a sua concessão, antes restrita apenas
mais adequadamente definido "onde, como e a as empresas estatais, para as demais empresas. A
quem" caberia a exploração e efetuar a regulamenta- proposta busca assegurar o aumento da participação
ção dos serviços locais de gás canalizado. do gás natural na matriz energética brasileira, hoje de

Desta análise, concluímos facilmente que o apenas 2,4%, por se tratar de uma solução simples,
substitutivo proposto pelo ilustre Relator é inoportuno, barata e ambientalmente mais correta, face às dema-
em face da matéria relativa a "concessão" já haver is alternativas atualmente disponíveis. Para atingir tal
sido delegada, constitucionalmente, aos estados, in- objetivo, prevê a adoção de uma política de preços
cluindo o poder para regulamentar a matéria. Isto de- subsidiados para os segmentos de interesse nacional
corre do fato de que a única "brecha legal" para con- e determina que o abastecimento seja feito de forma
tradizer o desejo legislativo foi fechada com a redação eficaz e regular a todos os segmentos de consumido-
dada no final do texto do § 22 do art. 25 da Constitui- res, impedindo qualquer tipo de privilégio. Prevê, ain-
ção Federal, conforme pode-se observar na transcri- da, mecanismos para coibir a formação de monopólio
ção seguinte, tendo em vista que somente uma medi- de uma empresa concessionária em um estado e, no
da de natureza executiva (Medida Provisória) poderia caso da empresa não demonstrar interesse na co-
contrariar a vontade deste Poder representativo da mercialização, o produtor ou transportador poderá
sociedade brasileira. vender o gás diretamente ao consumidor.

O autor destaca dois aspectos que considera
fundamentais em seu projeto. O primeiro, determi
nando que as empresas concessionárias terão pelo
menos 51 % do capital votante pertencente a pessoas
físicas brasileiras, para assegurar o controle nacional
de um setor que julga estratégico para o desenvolvi
mento do País. O outro é a exigência das empresas
concessionárias aplicarem pelo menos 1% de seu fa
turamento bruto em pesquisa e desenvolvimento tec
nológico e formação e capacitação de especialistas,
para possibilitar o surgimento de novos equipamen
tos, materiais, serviços e tecnologias.

Adicionalmente, a propositura estabelece ~

composição do Conselho Nacional do Petróleo 
CNP, e extingue o DepartamentO' Nacional de Com
bustíveis - DNC.

Examinado inicialmente pela Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior, o primitivo Relator vo
tou pela sua aprovação nos termos do substitutivo que
apresentou. Entretanto, o Plenário da Comissão rejei
tou o projeto no seu mérito, por entenderque o assunto
está estreitamente relacionado com políticas de de
senvolvimento urbano e industrial, interessando priori
tariamente às áreas urbanas metropolitanas e munici
pais, devendo, por isso, ser regulado na esfera estadual.

Na presente Comissão, não foram apresenta
das emendas no prazo regimental. A proposição será
apreciada, em seguida, pelas Comissões de Minas e
Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição e
Justiça e de Redação.

11 - Voto do Relator

O projeto em pauta regulamenta os serviços lo
cais de gás canalizado, em vista da orientação dada à

As fontes tradicionais de energia apresentam
vários problemas. Por exemplo, o petróleo está se



Suprima-se o art. 10 do projeto.
Sala da Comissão, 15 de janeiro de 1998. - De

putado Jovair Arantes, Relator.

Suprima-se o art. 72 do projeto.
Sala da Comissão, 15 de janeiro de 1998. - De

putado Jovãir-Arantes, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA N2 3

Suprima-se o art 2º do projeto.
Sala da Comissão, 15 de janeiro de 1998. - De·

putado Jovair Arantes, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA N2 2
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exaurindo rapidamente e é poluente; a capacidade hi- do Petróleo, e dá outras providências", e criou a
dráulica já está próxima do esgotamento em várias Agência Nacional do Petróleo - ANP, e extingue o
regiões; a lenha e o carvão vegetal causam sérios Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, a
problemas de desequilíbrio ambiental; a energia nu- partir da implantação da ANP.
clear, caríssima, é potencialmente perigosa. Nesse Modificação do art. 11. Ao CNP estão atribuí-
quadro, o gás tem importante papel a desempenhar. das diversas outras atividades que extrapolam os Ii-
Enquanto no nosso País ele é subutilizado, respon- mites dessa proposição. Por esse motivo, Iimita-
dendo por apenas 2,4% da demanda, nos Estados mo-nos tão-somente ao assunto em pauta, determi-
Unidos a sua participação corresponde a 27%, na nando a inclusão, entre seus membros, de represen-
Inglaterra, a 30% e na Argentina, a 49%. tantes da associação que congregue em nível nacional

É louvável e oportuna, portanto, a apresentação as empresas distribuidoras de gás canalizado, dos tra-
do presente projeto, traçando diretrizes gerais à ativida- balhadores nas empresas distribuidoras de gás canali-
de de prestação de serviço local de gás canalizado, a zado e dos consumidores de gás canalizado.
ser explorado diretamente pelos estados ou por meio de Supressão do § 2!! do art. 12. Dando ao CNP o
concessões, assegurando as bases para a sua organi- poder de cancelar ou criar outras prioridades, todo o
zação de forma semelhante ou compatível em termos artigo perderia sentido.
de tecnologia, arranjo institucional, suprimento aos di- Modificação do art. 14. Entendemos que o ob.
versos segmentos. A autonomia dos estados federados jetivo de aumentar a participação do gás natural na
é respeitada quanto à organização propriamente dita matriz energética brasileira deverá contemplar o sub.
desses serviços, em obediência ao expressado pela sídio não só para os segmentos de relevante interes-
Emenda Constitucional nº5, de 1995. se nacional, mas também devem ser considerados os

Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar alguns interesses locais, e estender-se a sua distribuição.
pontos do projeto, apresentamos emendas, com as Por outro lado, para evitar que tais subsídios sejam
justificativas que se seguem. pagos pelos demais segmentos de usuá~ios do gás

Supressão do art. 251
• A exigência das conces- natural, propomos que tais valores sejam explicitados

sionárias terem pelo menos 51 % do seu capital votante em orçamento e cobertos por fontes exteriores à ca-
em poder de pessoas físicas brasileiras limita a partici- deia econômica desse setor.
pação dos concorrentes. A Lei de Licitações, em seu art Conforme relatàdo anteriorm-ente, a Comissão
3!!, determina que seja garantida "a observância do prin- precedente rejeitou o projeto na íntegra. Entretanto,
cípio constitucional da isonomia e a selecionar a pro- no âmbito dos campos temáticos sobre os quais régi-
posta mais vantajosa para a Administração (...)", en- mentalmente cabe a essa Comissão se manifestar,
quanto na Lei de Concessões, art. 2!!, a exigência é que entendemos que as razões expostas são bastantes
a concessão seja outorgada a ''pessoa jurídica ou con- para recomendar a aprovação do Projeto de Lei nl!
sórcio de empresas que demonstre capacidade para 1.827, de 1996, com as seis emendas anexas.
sua realização, por sua conta e risco (...)". Em ambas as Sala da Comissão, 15 de janeiro de 1998. _ De-
leis, há dispositivos que favorecem empresas brasilei- putado Jovair Arantes, Relator.
ras, porém unicamente em caso de igualdade de condi-
ções. Entretanto, a promulgação da Emenda Constituci- EMENDA SUPRESSIVA N5I 1
onal n!! 6, de 1995, revogando todo o art. 171, que per·
mitia tal distinção, lançou sobre tais dispositivos a sus
peita de serem inconstitucionais.

Supressão do art. P. As concessões outorga
das até a data de vigência desta lei, seja ela qual for,
já estarão enquadradas numa das regras estabeleci
das pela Lei n!!8.987f95, art. 23, XII, ou art. 42, confor
me o caso.

Supressão do art. 10. Esse dispositivo ficou
prejudicado em função da recente edição da Lei nº
9.478, ocorrida em 6 de agosto de 1997, que "dispõe
sobre a polftica energética nacional, as atividades re
lativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional



No exame da presente matéria, apesar de pro
curarmos I)os ater apenas aos campos temáticos so
bre 08 quais regimentalmente cabe a essa Comissão
18 manifestar, foi inevitável resvalar, por vezel, Im
questões relacionadas a possfveis inconltltuclonall
dades, cuja apreciação ,final compete à douta Comls
elo de Constituição e Justiça e de Redaçlo.

Ao exigIr das concessionárias pelo menol 51%
do seu capital votante em poder de peSloas frelcse
braellelras, a proposição limita a partlclpaçio dos
concorrentes, dimInuindo a competitlvidade, além de
li chocar com a Emenda Constitucional na 6. de

PARECERREFORMULADO

EMENDA MODIFICATIVA Ng 5

Sala da Comissão, 15 de janeiro de 1998. - Deputa
do Jovalr Arantes, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA NI 6
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EMENDA SUPRESSIVA Ng 4 mentos consumidores, impedindo qualquer tipo de
privilégio. Estabelece, ainda, mecanismos para coibir
a formação de monopólio de uma empresa concessi
onária em um Estado e, no caso da empresa não de
monstrar interesse na comercialização, o produtor ou
transportador poderá vendér o gás diretamente ao
consumidor.

O Autor destaca dois aspectos que considera
fundamentais em seu projeto. O primeiro, determi
nando que as empresas concessionárias terão pelo
menos 51 % do capital votante pertencente a pessoas
ffsicas brasileiras, para assegurar o controle nacional
de um setor que julga estratégico para o desenvolvi
mento do país. O outro é a exigência das empresas
concessionárias aplicarem pelo menos 1% de seu fa
turamento bruto em pesquisa e desenvolvimento tec
nológico e formação e capacitação de especialistas,
para possibilitar o surgimento de novos equipamen
tos, materiais, serviços e tecnologias nesta área.

Adicionalmente, a propositura estabelece a
composição do Conselho Nacional do Petróleo 
CNp, e extingue o Departamento Nacional de Com
bustrveis - DNC.

Examinado inicialmente pela Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior, oprimitivo relatorvo
tou pela sua aprovação nos termos do substitutivo
que apresentou. Entretanto, o plenário da Comissão
rejeitou o.projeto no seu mérito, por entender que o
assunto está estreitamente relacionado com polfticas
de desenvolvimento .urbano e industrial, interessando
prioritariamente às áreas urbanas. metropolitanas e
municipais, devendo, por isso, ser regulado na esfera
estadual. '

Na presente Comissão, não foram apresenta
das emendas no prazo regimental. A proposição será
apreciada, em seguida, pelas Comissões de Minas e
Energia, de Finanças eTributação e de Constituição e
JUltlça e de Redação.

11- Voto do Relator

Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte redação,
suprimido o seu parágrafo único:

"Art. 11. O Conselho Nacional do Pe
tróleo deverá incluir, na sua composição, re
presentantes:

I - da associação que congregue em
nível nacional as empresas distribuidoras de
gás canalizado;

11 - dos trabalhadores nas empresas
distribuidoras de gás canalizado; e

11I - dos consumidores de gás canali
zado."

Suprima-se o § 22 do art. 12 do projeto.
Sala da Comissão. 15 de janeiro de 1998. - De

putado Jovair Arantes, Relator.

Dê-se ao art. 14 do projeto a seguinte redação:

"Art. 14. A União, os Estados e o Dis
trito Federal poderão estabelecer, para (lS

segmentos de relevante interesse estadual
ou nacional, preços favorecidos para o gás
natural e sua distribuição, devendo tais sub
sídiós serem explicitados em orçamento e
cobertos por fontes exteriores à cadeia eco-

,nêmica do setor de gás natural."

Sala da Comissão, 15 de janeiro de 1998. - De
putado Jovair Arantes, Relator.

I - Relatório

O projeto em pauta regulamenta os serviços lo
cais de gás canalizado, em vis~a da orientação dada l
matéria pela Emenda Constitucional n!l 5, de 1996,
que estendeu a sua concessão, antes restrito apenai
às empresas estatais, para as demais empresas. A
proposta busca assegurar o aumento da participação
do gás natural na matriz energética brasileira, hoje de
apenas 2,4%, por entender que trata-se de uma solu
ção simples, barata e ambientalmente mais correta
em face das demais alternativas atualmente disponf
veis. Para atingir tal objetivo, prevê a adoção de uma
potrtica de preços subsidiados para os segmentos de

-interesse nacional e determina que o abastecimento
seja feito de forma eficaz e regular a todos os seg-
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PARECER VENCEDOR

1- Relatório
Foi o projeto de lei em epígrafe apresentado

pelo ilustre Deputado Inácio Arruda, no intuito de re
gulamentar a prestação dos serviços locais de distri-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente d~
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 16-4-99, por cinco sessões. Esgo
tado oprazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Saia da Comissão, 27 de abril de 1999. - Lenl
valda D. S. A. Lobo, Secretária.

1995, que revogou todo o art. 171 que permitia tal dis- REQUERIMENTO NlI 199
tinção. Ao dispor sobre prorrogação de concessões, (Do Sr. Inácio Arruda)
imiscui-se em assunto pertinente à I,.ei nº 8.987/95, Senhor Presidente,
que tra~a da~ c?ncessões e permi~sõe~ da p~es~ação Nos termos do art. 105, paragrafo único, do Re-
de ~ervlço pu.bllco. Cons!at~-se, ainda, Ingerencla em gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
entidades CUjas competenclas extrapolam o assunto a V. Exª o desarquivamento das seguintes proposi-
que o presente projeto pretende regular, ao estatuir ções a seguir relacionadas, que são de minha autoria:
sobre o Conselho Nacional de Petróleo - CNP, inclu- Projeto de lei: PL nº 717/95; PL nº 1.827/96: PL
sive sua composição, e extinguir o Departamento Na- nº 2.030/96; PL nº 2.031/96; PL nº 2.854/97; PL n2

cional de Combustíveis - DNC. Na questão dos Sub- 3.101/97; PL nº 3.783/97; PL Nº 3.793/97; PL n2

sídios, a filosofia do atual modelo econômico propug- 3.833/97; PL nº3.842; PL nº3.864/97; PL nº3908/97;
na a extinção dos já existentes, não se justificando a PL nº 3.909/97; PL n2 3.931/97; PL nº 4.093/97; PL n2

criação deste. 4.307/98; PL nº 4.515/98; PL nº 4.861/98.
Não bastassem essas questões, o projeto ficou Projeto de Decreto Legislativo: nº 426/97; nº

bastante prejudicado em função da edição da Lei nº 429/97; nº 447/97; nº 480/97; nº 528/97; nº 613/97.
9.478, de 6 de agosto de 1997, que "dispõe sobre a Projeto de Resolução: nº 55/95.
política energética nacional, as atividades relativas Proposta de Emenda Constitucional: nº 231/95.
ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacio- Proposta de Fiscalização e Controle: nº 071/97;
nal de Política Energética e a Agência Nacional do nº 080/97.
Petróleo e dá outras providências", criou a Agência Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999.-
Nacional do Petróleo - ANP, e extinguiu o Departa- Deputado Inácio Arruda, PCdoB - CE.

m,ento .Nacion?1 ?e Combustí~eis. - D~C. A re- Defiro, nos termos do art. 105 do RICD,
cem-cnada agencia te~ como flnahd~de, Ju~ta~en- o desarquivamento e seguintes proposições:
te, promover a regulaçao, a contrataçao e a flscallza- PL' 717/95' 1827/96 2030/96 2031/96
ç~o ~as ativid~des econômicas integrantes da in- 2e54/97, 31 Ó1/97, 3783Í97, 3793/97, 3833197:
dustna do petroleo. 3842197,3864197,3908/97,3909/97,4093197,

Conforme relatado anteriormente, a Comissão 4307/98, 4515/98, 4861/98, PDC: 426/97,
precedente rejeitou o projeto na íntegra. E, no âmbito 429/97 447/97 480/97, 528/97, 613197, PR
da presente Comissão, constata-se, igualmente, que 55/95, PEC: 231/95, PFC 71/97, 80/97. Publi-
as razões apresentadas são bastantes para reco- que-se.
mendar a rejeição do Projeto de Lei nº1.827, de 1996. Em 24-9-99. - Michel Temer, Presi-

Sala da Comissão, 21 de maio de 1998. - Depu- dente.
tado Javair Arantes, Relator. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

111 - Parecer/da Comissão TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A Comissão de Trabalho, de Administração e PROJETO DE LEI N2 1.827/96
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n!! 1.827-A/96, contra os vo
tos dos Deputados Jair Meneguelli, José Pimentel e
Paulo Rocha, nos termos do parecer reformulado do
Relator, Deputado Jovair Arantes.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Pedro Henry, Presidente; Jovair Arantes e Jair Mene
guelli, Vice-Presidentes; Noel de Oliveira, Agnelo Qu
eiroz, Sandro Mabel, José Pimentel, Marcus Vicente,
Paulo Rocha, José Carlos Aleluia, Arnaldo Faria de
Sá, Valdomiro Meger, Luciano Castro, Wigberto Tar
tuce, Benedito Guimarães e Mendonça Filho.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998. 
Deputado Pedro Henry, Presidente.



o Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48,
61 e 66 da Constit~ição Federal, decreta: ___

CAP[TULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 19 A prestação de serviço local de gás cana
lizado compreende a movimentação, através de siste
mas de distribuição, e comercialização desse produ
to, até o medidor de consumo, em áreas de conces
são geograficamente delimitadas.

§ 19 A exploração da prestação do serviço local
de gás canalizado poderá ser efetuada diretamente
pelos Estados e pelo Distrito Federal ou mediante
concessão, por pessoas jurídicas, denominadas dis
tribuidoras, que atendam aos requisitos dispostos
nesta Lei.

§ 29 O Estado poderá delegar aos municípios a
exploração da prestação do serviço local de gás ca
nalizado direta ou indiretamente.

§ 39 A área de concessão compreenderá a fra
ção ou a totalidade do território de cada município,
observadas as peculiaridades das regiões metropoli
tanas e das aglomerações urbanas que poderão
abrang~r a área de mais de um município.

§ 49 Éconsiderada de utilidade pública aativida
de de prestação de serviço local de gás canalizado.

Art. 29 As atividades relacionadas com a presta
ção'de serviços local de gás canalizado serão regula
das pelo órgão regulador federal e pelo poder conce
dente, através da instância administrativa de regula
ção de cada estado Federado ou Distrito Federal, no
limite das respectivas competências.

Art. 39 Para efeitos do disposto nesta Lei consi
dera-se:

1-Gás - a denominação genérica para o produ
to comercial ou não, processado ou não, que se apre
senta no estado gasoso nas condições atmosféricas;

" - Gás Natural - todo hidrocarboneto que per
maneça em estado gasoso nas condições atmosféri
cas normais, extraído diretamente a partir de reserva
tórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo gases úmi·
dos, secos, residuais e gases raros;
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buição de gás canalizado, tendo em vista as disposi- pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.827-8, de 1996,
ções constantes do § 2º do art. 25 da Constituição Fe- na forma do Substitutivo aqui apresentado.
deral, após a promulgação da Emenda Constitucional Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu-
nº 5, de 1995. tado Luiz Sérgio Relator.

Tendo sido inicialmente designado Relator do .,
projeto, formulou o Deputado B. Sá seu voto contrário SUBSTITUTIVO AO
à aprovação, quanto ao mérito, da proposição ora PROJETO DE LEI N!! 1.827-B, DE 1996
examinada.

Manifestando-se o Plenário da Comissão de Mi
nas e Energia, em sua reunião do dia 17 de maio de
2000, de forma contrária ao voto do Relator, fomos
designado pelo Presidente para a redação do Parecer
Vencedor, pela aprovação do projeto supracitado.

I) - Voto do Relator

Desde a promulgação da Emenda Constitucio
nal n9 5, de 1995, pouco se tem alterado o panorama
da participação do gás natural na matriz energética
brasileira, a despeito da criação de várias companhi
as distribuidoras desse combustível em várias unida
des da Federação, muitas delas, inclusive, já perten
centes à iniciativa privada, condição que, segundo as
declarações sempre prestadas pelos formuladores da
política econômica do atual Governo, seria a garantia
de inesgotáveis re'cursos investidos no desenvolvi
mento das atividades do setor.

Muito da imobilidade reinante nessa área de
ve-se principalmente à ausência de regras claras e
bem definidas para o setor energético, em especial no
que diz respeito ao aproveitamento do gás natural,
pois o Governo tem-se preocupado apenas em regu
lamentar as atividades relacionadas à produção edis
tribuição de petróleo e seus derivados.

Tal atraso na regulamentação apropriada dos
serviços de gás canalizado em todo o País tem sido
um entrave para o aumento do consumo desse com
bustível no País; prova disso é que, enquanto no Bra
sil a participação do gás na matriz energética não
chega a atingir os 3%, em outros países, tal cifra che
ga a níveis bastante expressivos, como, por exemplo,
na Inglaterra, com 30% ou mesmo na Argentina, onde
o gás se aproxima de50% do total da energia ofertada.

O que se nos impõe, portanto, neste momento,
éa busca de soluções que definam diretrizes gerais à
atividade de prestação dos serviços de gás canaliza
do e para o estabelecimento de uma política nacional
para o uso do gás natural, deixando as regras quanto
às concessões a cargo dos estados, em cumprimento
aos mandamentos constitucionais.

Assim sendo, em virtude de tudo o que aqui se
expôs, e por representar a opinião da maioria da Co
missão de Minas e Energia, decide-se este órgão
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111 - Gás Canalizado - o gás movimentado atra
vés de sistema de distribuição e próprio para consu
mo;

IV - Sistema local de distribuição - Conjunto de
tubulações e instalações de movimentação, regula
gem e medição destinados a conduzir o gás desde o
seu ponto de recepção ate o usuário ou consumidor
final;

V - Ponto de Recepção - É o ponto de interco
nexão no qual o gás é recebido pelo distribuidor no
sistema de distribuição;

VI- Política Nacional de Gás Natural-o resulta
do do estabelecimento de princípios gerais e regras
básicas para o desenvolvimento do setor de gás natu
ral, como alternativa energética para o País;

VII- Distribuidor - os Estados da Federação e o
Distrito Federal ou, por concessão destes, as empre
sas que exploram a prestação do serviço local de gás
canalizado, na forma das legislações estaduais espe
cíficas;

VIII - Consumidor final - aquele que adquire o
gás para uso final, excluídos os consumidores que o
utilizam para conversão e comercialização na forma
de energia;

IX - Concessão da Prestação de Serviço Local
de Gás Canalizado - a concessão da prestação deste
serviço a empresas, outorgada pelos Estados e pelo
Distrito Federal na forma da Lei;

X- Serviço local de gás canalizado - a comerci
alização do gás natural junto a consumidores finais
através de um sistema local de distribuição;

XI - Qualidade do Gás - a sua adequação ao
uso, medida através de suas características físi
co-químicas, resultantes basicamente da composi
ção química e da presença de substâncias na condi
ção de impurezas, conferindo determinado padrão
para sua medição;

XII- Qualidade do Fornecimento - é a sua ade
quação às necessidades do consumidor, avaliada
através de parâmetros físicos relacionados ao gás
fornecido, tais como sua pressão, temperatura, velo
cidade e vazão, independentemente de outros que
venham a ser fixados;

XIII- Poder Concedente - os Estados a Federa
ção, o Distrito Federal ou municípios por delegação
daqueles;

XIV - Serviço Interruptível- aquele prestado de
acordo com contrato que preveja e permita interrup
ções mediante o aviso por parte da concessionária ao
consumidor.

CAP[TULO 11
Da Política N~cional de Gás Canalizado

Art. 4g A presente lei vincula a atividade de dis
tribuição à Polftica Nacional de Gás Canalizado, em
especial no que se refere a:

I - assegurar ao País a adoção de um modelo
de expansão para o consumo de gás natural, no qual
se tenha como requisitos fundamentais sua ampla
disponibilidade, a máxima abrangência de sua utiliza
ção, sua garantia de fornecimento e sua qualidade;

11 - promover, em cada Estado e no Distrito Fe
deral, avaliações contínuas quanto aos impactos da
penetração do gás natural em sua matriz energética
de forma a melhor equacionar o uso de energéticos,
com base em princípio de eficiência e redução de
custos;

111- planejar a oferta de gás natural, de maneira
a garantir maior segurança ao abastecimento energé
tico do País;

IV - aprimorar os níveis de eficiência energética
no consumo de combustíveis e na melhoria da quali
dade ambiental através do uso do gás natural, do de
senvolvimento tecnológico de suas atividades e da
conservação de energia;

V- assegurar o regime de competição na aloca
ção de capitais e na execução dos serviços descritos
no artigo 1g desta lei, estimulando a competitividade e
a livre concorrência, visando a melhora constante na
qualidade dos serviços e redução de seus custos;

VI- elaborar através da instância administrativa
reguladora, e em curto prazo, normas técnicas espe
cíficas que abranjam todas as atividades relativas aos
serviços locais de gás canalizado, permitindo, assim,
a adoção de procedimentos compatíveis entre si em
todo o território nacional;

VII - os projetos de importação de gás natural
devem envolver discussões técnicas entre os impor
tadores e as empresas concessionárias estaduais de
gás canalizado das regiões a serem atendidas, bem
como discussões de caráter de política energética,
com a participação do Governo Federal e dos Gover
nos Estaduais e do Distrito Federal;

VIII - o gás natural deve, preferencialmente,
substituir os derivados de petróleo críticos para o
País, atualmente óleo diesel e gás liquefeito de petró
leo, bem como o óleo combustível, onde indicado pela
necessidade de melhora ambiental, de maior eficiên
cia dos processos industriais e de melhora da quali
dade de produtos;

IX - a expansão do uso do gás natural no País
deverá basear-se num modelo onde sua utilização
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segura e eficiente, a garantia de fornecimento e a rança, atualidade, generalidade, cortesia na presta-
qualidade do combustível sejam requisitos funda- ção e modicidade das tarifas.
mentais para sua consolidação; § 2º A atualidade compreende o uso da melhor

X - o uso de gás natural, como matéria-prima, tecnologia na prestação do serviço, n,os equipamen-
em setores que vêm requerendo mecanismos de via- tos, instalações e sua conservação, bem como me-
bilização, não deve onerar: Ihoria e expansão do serviço.

a) os preços dos derivados de petróleo e do gás § ?º Não se. caracter~za com? de~continuidade
natural destinados a outros usos' do serviço a sua Interrupçao em sltuaçoes de emer-

b)' t d d ~ t rt d' gência ou, após prévio aviso, quando:os segmen os e pro uçao, ranspo e e IS- . _ • .
tribuição do gás natural' I - motlva~a por r~zoes de ordem tecnlca ou de

, ,segurança das Instalaçoes; e
XI - ~ política d~ preços de gás natural Visará o 11_ por inadimplemento do usuário considerado

desenvolvlmAnto autonomo e auto-sustentado do se- . t d I t' 'd d '
t

T o In eresse a coe IVI a e.or;

XII- zelar pela proteção aos direitos dos usuári
os e consumidores conforme estabelecidos nesta lei,
nos termos das Leis nºs 8.078/90 e 8.987/95, onde
couber, e demais legislações pertinentes;

XIII - ampliar a participação do gás natural na
matriz energética do País, propiciando maior diversifi
cação das fontes de energia;

XIV - planejar a oferta de gás natural, minimi
zando a dependência nacional do petróleo importado
de regiões sujeitas a periódicos conflitos e crises in
ternacionais, de maneira a garantir maior segurança
ao abastecimento energético do País;

XV - garantir a oferta de gás natural ao País,
seja pela sua maior produção interna ou pela sua im
portação;

XVI - propiciar condições para a oferta de gás
natural, a custos razoáveis e competitivos, nas re
giões de difícil acesso deste combustível, incentivan
do o estabelecimento de empresas regionais que in
crementem as atividades de gás natural, gerando em
pregos e desenvolvimento para o País;

XVII - evitar a superposição de atribuições re
gulatórias em organismos ou entidades federais e es
taduais envolvidas com a Política Nacional de Gás
Canalizado;

XVIII - incentivar o uso racional do gás natural
como opção de melhoria da qualidade de vida nos
grandes centros urbanos.

CAPrTULO 111
Do Serviço Adequado

Art. 52 Toda concessão ou permissão pressupõe
a prestação de serviços adequados ao pleno atendi
mento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 19 Serviço adequado é o que satisfaz as condi
ções de regularidade, continuidade, eficiência, segu-

CAPfTULO IV
Dos Usuários

Art. 62 Sem prejuízo do disposto na Lei n2 8.078,
de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações
dos usuários:

I - receber serviço adequado;
11 - obter do poder concedente e da concessio

nária informações para a defesa de interesses indivi
duais e coletivos;

'li - obter e utilizar o serviço, com liberdade de
escolha, observadas as normas do poder conceden
te;

IV - levar ao conhecimento do poder público e
da concessionária as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V - comunicar às autoridades competentes os
atos irregulares e ilícitos praticados pela concessio
nária na prestação do serviço;

VI - contribuir para a permanência das boas
condições dos bens públicos através dos quais lhes
são prestados os serviços.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Sérgio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, aprovou, com Substitutivo, o
Projeto de Lei nº 1 .827-8/96, contra os votos dos De
putados José Carlos Aleluia, Félix Mendonça e Nicías
Ribeiro, nos termos do parecer do Deputado Luiz Sér
gio, designado relator do vencedor. O parecer do De
putado B. Sá passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antônio Fleury Filho - Presidente, Airton Dipp,
Airton Roveda, Antônio Feijão, Antônio Jorge, Betinho



IV - Sistema local de distribuição - conjunto de
tubulações e instalações de movimentação, regula
gem e medição destinados a conduzir o gás desde o
seu ponto de recepção ate o usuário ou consumidor
final;

V - Ponto de Recepção - é o ponto de interco
nexão no qual o gás é recebido pelo distribuidor no
sistema de distribuição;

VI- Política Nacional de Gás Natural- o resulta
do do estabelecimento de princípios gerais e regras
básicas para o desenvolvimento do setor de gás natu
ral, como alternativa energética para o País;

VII- Distribuidor - os Estados da Federação e o
Distrito F,ederal ou, por concessão destes, as empre
sas que ,exploram a prestação do serviço local de gás
canalizado, na forma das legislações estaduais espe
cíficas; "

VIII - Consumidor final - aquele que adquire o
gás para uso final, excluídos os consumidores que o
utilizam para conversão e comercialização na forma
de energia;

IX - Concessão da Prestação de Serviço Local
de Gás Canalizado - a concessão da prestação deste
serviço a empresas, outorgada pelos Estados e pelo
Distrito Federal, na forma da Lei;

X - Serviço local de gás canalizado - a comerci
alização do gás natural junto a consumidores finais
através de um sistema local de distribuição;

XI - Qualidade do Gás - a sua adequação ao
uso, medida através de suas características físi
co-químicas resultantes basicamente da composição
química e da presença de substâncias na condição
de impurezas, conferindo determinado padrão para
sua medição;

XII - Qualidade do Fornecimento - é a sua ade
quação às necessidades do consumidor, avaliada
através de parâmetros físicos relacionados ao gás
fornecido, tais como sua pressão, temperatura, velo·
cidade e vazão, independentemente de outros que
venham a ser fixados;

XIII- Poder Concedente - os Estados da Fede·
ração, o Distrito Federal ou Municípios por delegação
daqueles;

XIV - Serviço Interruptível- aquele prestado de
acordo com contrato que preveja e permita interrup-
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Rosado, Edinho Bez, Félix Mendonça, Gervásio SiI- tórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo gases úmi-
va, Gilberto Kassab, José Carlos Aleluia, Juquinha, dos, secos, residuais e gases raros;
Lincoln Portela, Luiz Piauhylino, Luiz Sérgio, Nicias 111- Gás Canalizado - o gás movimentado atra-
Ribeiro, Olímpio Pires, Pedro Pedrossian, Professor vés de sistema de distribuição e próprio para consu-
Luizinho, Ricardo Barros, Romel Anízio e Vadão Go· mo;
mes.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Luiz
Antônio Fleury Filho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CME

O Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48,
61 e 66 da Constituição Federal, decreta:

CAPrrULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1ºA prestação de serviço local de gás cana
lizado compreende a movimentação, através de siste
mas de distribuição, comercialização desse produto,
até o medidor de consumo, em áreas de concessão
geograficamente delimitadas.

§ 1!! A exploração da prestação do serviço local
de gás canalizado poderá ser efetuada diretamente
pelos Estados e pelo Distrito Federal ou mediante
concessão, por pessoas jurídicas, denominadas dis
tribuidoras, que atendam aos requisitos dispostos
nesta Lei.

§ 2º O Estado poderá delegar aos municípios a
exploração da prestação do serviço local de gás ca
nalizado direta ou indiretamente.

§ 3º A área de concessão compreenderá a fra
ção ou a totalidade do território de cada município,
observadas as peculiaridades das regiões metropoli
tanas e das aglomerações urbanas que poderão
abranger a área de mais de um município.

§ 4º É considerada de utilidade pública a ativida·
de de prestação de serviço local de gás canalizado.

Art. 2º As atividades relacionadas com a presta
ção de serviço local de gás canalizado serão regula
das pelo órgão regulador federal e pelo poder conce·
dente, através da instância administrativa de regula
ção de cada Estado Federado ou Distrito Federal, no
limite das respectivas competências.

Art. 3º Para efeitos do disposto nesta Lei, consi·
dera-se:

1- Gás - a denominação genérica para o produ
to comercial ou não, processado ou não, que se apre
senta no estado gasoso nas condições atmosféricas;

11 - Gás Natural - todo hidrocarboneto que per
maneça em estado gasoso nas condições atmosféri
cas normais, extraído diretamente a partir de reserva-



CAPfTULO li
Da Política Nacional de Gás Canalizado

Art. 42 A presente lei vincula a atividade de dis
tribuição à Polrtica Nacional de Gás Canalizado, em
especial no que se refere a:

I - assegurar ao País a adoção de um modelo
de expansão para o consumo de gás natural, no qual
se tenha como requisitos fundamentais sua ampla
disponibilidade, a máxima abrangência de sua utiliza
ção, sua garantia de fornecimento e sua qualidade;

11 - promover, em cada Estado e no Distrito Fe
deral, avaliações contínuas quanto aos impactos da
penetração do gás natural em sua matriz energética
de forma a melhor equacionar o uso de energéticos,
com base em princípio de eficiência e redução de
custos;

111- planejar a oferta de gás natural, de maneira
a garantir maior segurança ao abastecimento energé
tico do País;

IV - aprimorar os níveis de eficiência energética
no consumo de combustíveis e na melhoria da quali
dade ambiental através do uso do gás natural, do de
senvolvimento tecnológico de suas atividades e da
conservação de energia;

V - assegurar o regime de competição na aloca
ção de capitais e na execução dos serviços descritos
no artigo 1!l desta lei, estimulando a competitividade e
a livre concorrência, visando a melhora constante na
qualidade dos serviços e redução de seus custos;

VI- elaborar através da instância administrativa
reguladora, e em curto prazo, normas técnicas espe
cíficas que abranjam todas as atividades relativas aos
serviços locais de gás canalizado, permitindo, assim,
a adoção de procedimentos compatíveis entre si em
todo o território nacional;

VII - os projetos de importação de gás natural
devem envolver discussões t~cnicas entre os impor
tadores e as empresas concessionárias estaduais de
gás canalizado das regiões a serem atendidas, bem
como discussões de caráter de política energética,
com a participação do Governo Federal e dos Gover
nos Estaduais e do Distrito Federal;

VIII - o gás natural deve, preferencialmente,
substituir os derivados de petróleo críticos para o
País, atualmente óleo diesel e gás liquefeito de petró
leo, bem como óóleo combustível, onde indicado pela
necessidade de melhora ambiental, de maior eficiên
cia dos processos industriais e de melhora da quali
dade de produtos;
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ções mediante o aviso por parte da concessionária ao IX - a expansão do uso do gás natural no País
consumidor. deverá basear-se num modelo onde sua utilização

segura e eficiente, a garantia de fornecimento e a
qualidade do combustível sejam requisitos funda
mentais para sua consolidação;

X - o uso de gás natural, como matéria-prima,
em setores que vêm requerendo mecanismos de via
bilização, não deve onerar;

a) os preços dos derivados de petróleo e do gás
natural, destinados a outros usos;

b) os segmentos de produção, transporte e dis
tribuição do gás natural;

XI - a política de preços de gás natural visará o
desenvolvimento autônomo e auto-sustentado do se
tor;

XII- zelar pela proteção aos direitos dos usuári
os e consumidores conforme estabelecidos nesta lei,
nos termos das Leis n!ls 8.078/90·e 8.987/95, onde
couber, e demais legislações pertinentes;

XIII - ampliar a participação do gás natural na
matriz energética do País, propiciando maior diversifi
cação das fontes de energia;

XIV - planejar a oferta de gás natural, minimi
zando a dependência nacional do petróleo importado
de regiões sujeitas a periódicos conflitos e crises in
ternacionais, de maneira a garantir maior segurança
ao abastecimento energético do País;

XV - garantir a oferta de gás natural ao Pars,
seja pela sua maior produção interna ou pela sua im
portação;

XVI - propiciar condições para a oferta de gás
natural, a custos razoáveis e competitivos, nas re
giões de difícil acesso deste combustível, incentivan
do o estabelecimento de empresas regionais que in
crementem as atividades de gás natural, gerando em
pregos e desenvolvimento para o País;

XVII - evitar a superposição de atribuições re
gulatórias em organismos ou entidades federais e es
taduais envolvidas com a Política Nacional de Gás
Canalizado;

XVIII - incentivar o uso racional do gás natural
como opção de melhoria da qualidade de vida nos
grandes centros urbanos.

CAPrTULO m'
Do Serviço Adequado

Art. 5º Toda concessão ou permissão pressupõe
a prestação de serviços adequados ao pleno atendi
mento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.



11- Voto

As razões que justificaram a apresentação da
presente proposta são extremamente pertinentes.
Não restam dúvidas sobre todo o esforço que se deve
destinar não só à racionalização do uso das fontes
tradicionais de energia, como também a pesquisa e
ao desenvolvimento de outras fontes, em especial o
.gás natural.

Observamos, porém, que mais da metade dos
dispositivos constantes do corpo do Projeto de'L,ei en
contra-se contemplada em Leis editadas recente
mente e em pleno vigor, como é o caso da Lei nl!
9.478, 'de 6 de agosto de 1997, que criou a Agência
Nacional do Petróleo, com a finalidade de dispor, en
tre outros assuntos, sobre as atividades da indústria
petrolífera, a competência e a composição do Conse
lho Nacional do Petróleo. Deixamos de mencionar as
possíveis inconstitucionalidades que serão aprecia
das, oportunamente, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

Por essas razões, julgamos oportuno recomen
dar a rejeição do Projeto de Lei nº 1.827, de 1996.

Sala da Comissão, 12 de maio de 1999. - Depu
tado B.Sá.

* PROJETO DE LEI N1l3.137-A, DE 1997
(Do Sr. Cláudio Cajado)

Dispõe sobre o exame preventivo de
acuidade visual nos estabelecimentos
públicos de ensino fundamental; tendo
Parecer da Comissão de Seguridade So
cial e Família, pela aprovação deste, e

CAPrTULO IV
Dos Usuários
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§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condi- de forma expressiva, a matriz energética nacional,
ções de regularidade, continuidade, eficiência, segu- hoje ainda dependente de outros derivados de petró-
rança, atualidade, generalidade, cortesia na presta- leo e da energia elétrica. O estímulo ao aproveita-
ção e modicidade das tarifas. mento do gás natural seria, também, considerado po-

§ 2º A atualidade compreende o uso da melhor sitivo por tratar-se de combustível menos poluente, o
tecnologia na prestação do serviço, nos equipamen- que diminuiria a agressão ao meio ambiente.
tos, instalações e sua conservação, bem como me- O Projeto prevê, ainda, a exigência de que as
Ihoria e expansão do serviço. empresas concessionárias dos serviços de distribui-

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade ção de gás canalizado terão pelo menos 51 % do capi-
do serviço a sua interrupção em situações de emer- tal votante pertencente a pessoas físicas brasileiras;
gência ou, após pl..3vio aviso, quando: a competência do Conselho Nacional do Petróleo

I - motivada por razões de ordem técnica ou de para fis_calizar as ativi?~des da indústria petr?lífera; a
segurança das instalações; e alter?çao da CO~POSlçaO do ~onselho NacIOnal .d~

11_ por inadimplemento do usuário, considerado Petroleo; a adoça0 de uma política de preços SUbSidi-
o interesse da coletividade. ados voltados para o setor.

A proposição vem a esta Comissão para análise
de mérito, sendo que, aberto o prazo regimental, ne
nhuma emenda foi apresentada.

E o relatório.Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Lei nl! 8.078,
de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações
dos usuários:

I - receber serviço adequado;
11 - obter do poder concedente e da concessio

nária informações para a defesa de interesses indivi,
duais e-coletivos;

11I - obter e utilizar o serviço, com liberdade de
eseolha, observadas as normas do poderconcedente;

IV - levar ao conhecimento do poder público e
da concessionária as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V - comunicar às autoridades competentes os
atos irregulares e ilícitos praticados pela concessio
nária na prestação do serviço;

VI - contribuir para a permanência das boas
condições dos bens públicos através dos quais lhes
são prestados os serviços.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Luiz
Antônl~ Fllury IIlIho, Présldente.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.827/96, de autoria do De
putado Inácio Arruda, objetiva regulamentar a presta
ção de serviços locais de gás canalizado, em face da
previsão do § 2º do art. 25 da Constituição Federal.

O autor justifica sua proposição diante da impor
tância de se definir um programa prioritário de utiliza
ção de gás natural em nosso País, a fim de modificar,



Parecer da Comissão
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

* Projeto inicial publicado no DCD de 27-5-97
- Projeto apensado: PL. 3.394/97 (OCO de

13-8-97)

PROJETO DE LEI N!! 1.358, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencurt)

Dispõe sobre o exame preventivo de
acuidade visual nos estabelecimentos
públicos de educação básica.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 3.137,
de 1997)

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- complementação de voto
- Parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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parcialmente o de n!! 1.937/99, apensado, de ensino-aprendizagem de número significativo de
com substitutivo, e pela rejeição dos de crianças brasileiras.
n!ls 3.394/97 e 1.358/99, apensados, com O exame de acuidade visual é muito simples,
complementação de voto, contra o voto pois basta tapar um dos olhos da criança e utilizar
do Deputado Jorge Alberto (Relator: Dep. uma ''Tabela de Snellen", a uma distância de cinco
Bene~ito Dias). metros, na qual se deve identificar letras ou objetos,

(As Comissões de Seguridade Social e esses usados para crianças em idade pré-escolar. Se
Família; de Educação, Cultura e Desporto; e a criança mostrar dificuldade para ler o que está escri-
de Constituição e Justiça e de Redação (art. to, deve ser encaminhada ao oftalmologista. Esse
54) - (art. 24, li). procedimento pode ser realizado pelos professores e

professoras, apenas com uma rápida orientação.
Na medida em que a possibilidade de detectar

os problemas de visão antes do processo de alfabeti
zação pode contribuir decisivamente para a melhoria
do aproveitamento escolar nas primeiras séries do
ensino fundamental ou ciclos correspondentes, não
vemos razão para limitar a obrigatoriedade da realiza
ção do exame de acuidade visual às escolas de ensi
no fundamental. Portanto, propomos que tal exame
seja obrigatório em todos os estabelecimentos públi
cos de educação básica, incluindo, nos termos da lei
nº 9.394/96, a educação infantil, o ensino fundamen
tai e o ensino médio.

Considerando constituir-se em dever do Poder
Público a garantia de programas suplementares de
assistência à saúde aos educandos do ensino funda
mentai público e, pela razão acima exposta, enten
dermos a conveniência da extensão de tais progra
mas aos educandos de toda a educação básica,

Considerando tratar-se de medida preventiva de
baixo custo e de significativo alcance social, tanto em
termos educacionais quanto de saúde pública,

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares
para aprovação do presente Projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 junho de 1999. - Deputa
do Luiz Bittencourt.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Nos estabelecimentos públicos de edu

cação básica é obrigatório o exame preventivo de
acuidade visual.

Parágrafo único. O exame de acuidade visual
será feito nos primeiros trinta dias do ano letivo.

Art. 2!! O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias a contar da data de
sua publicação.

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

Justificação

Problemas de visão constituem uma das causas
da evasão escolar e do baixo rendimento no processo

LEI NR 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO I
Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos forma
tivos que se desenvolvem na vida familiar, na convi
vência humana, no trabalho, nas instituições de ensi
no e pesquisa, nos movimentos sociais e organiza
ções da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que
. se desenvolve, predominantemente, por meio do en
sino, em instituições próprias.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 3.137/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20 de junho de 1997, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de julho de 1997. - Heloi
sa Lustosa de Oliveira, Secretária em exercício.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Cláudio Cajado)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do art. 105 do

Regimento Interno da Câmara do Deputados, requei
ro a Vossa Excelência o desarquivamento das propo
sições de minha autoria, abaixo relacionadas:

Proposta de Emenda a Constituição n2 202/95
Projeto de Lei n!! 0.579/95
Projeto de Lei n!! O. 755/95
Projeto de Lei n2 3.137/97
Sala das ,Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 

Deputado Cláudio Cajado.

Defiro, nos termos do art. 105 do
RICD, o desarquivamento das seguintes
proposições: PEC 202195, PL: 579/95,
755/95, 3.137/97. Publique-se.

Em 26-2-99. - Michel Temer, Presi
dente.
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§ 22 A educação escolar deverá vincular-se ao crianças, o programa referido neste projeto de lei visa
mundo do trabalho e à prática social. prevenir problemas futuros, principalmente no que diz

TíTULO 11 respeito ao desemlolvimento do aprendizado e da
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional convi~ência social.
Art. 2!! A educação, dever da família e do Estado, E indiscutfvel o cunho social do projeto de lei em

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de discussão, pois com a implantação do programa esta-
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno de- rá o Poder Público economizando milhões de reais,
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer- pois a prevenção é sabidamente mais barata que a
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. recuperação e cura.
............... Baseado nestas argumentações, solicito aos

nobres pares a adesão ao nosso projeto de lei para
sua posterior aprovação.

Saladas Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Enio Bacci - PDT/RS.

PROJETO DE LEI N2 1.937, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Institui programa de assistência mé
dica oftalmológica e auditiva para os alu
nos matriculados nas escolas públicas e
dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 3.137,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Fica instituído o programa de assistência

médlca oftalmológica e auditiva nas escolas públicas
Federais, Estaduais e Municipais.

Art. 2!! Os exames oftalmológicos e auditivos se
rão realizados por profissionais vinculados ao Poder
Público, ou por profissionais liberais, contratados me
diante licitação pública, obedecendo a legislação vi
gente.

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti
go deverá ser realizado na escola, que, não oferecen
do condições, deverá o órgão competente estabele
cer local apropriado.

Art. 32 O Ministério de Saúde realizará estudos e
determinará prioridades para implantação do progra
ma, bem como a periodicidade da realização dos exa
mes.

Parágrafo único. O Ministério da ~aúde fará con
vênios com Estados e Municípios, visando a implan
tação do programa.

Art. 42 Não torna pré-requisito para matrícula
nas escolas públicas a realização dos referidos exa
mes.

Art. 5A O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de
sua publicação.

Art. 62 Revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Além de prevenir as deficiências auditiva e visu
al, que modificarr ~or completo a vida de milhares de



O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Nos estabelecimentos públicos de ensi
no fundamental são obrigatórios os exames preven
tivos de acuidade visual e auditiva.
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TERMO OS RECEBIMENTO DE EMENDAS as escolas do País, demonstrando potencial para
contribuir com a melhoria do aprendizado dos alu-

PROJETO DE LEI N2 3.137/97 nos e, em especial, por se constituir em relevante
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen- ação preventiva no campo da saúde.

to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi- Dentre os projetos sob análise, entendemos
dente determinou a abertura - e divulgação na estar o PL 3.137/97 mais adequado para disciplinar
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre- a matéria, já que o PL 3.394/97 restringe a obriga-
sentação de emendas, a partir de 12 de abril de ção do exame de acuidade visual aos mais caren-
1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo não fo- teso Por sua vez, o PL 1.358/99 é idêntico ao primei-
ram recebidas emendas ao projeto. ro. Já o PL 1.937/99 estende também a assistência

Sala da Comissão, 19 de abril de 1999. - Eloí- médica auditiva, matéria que foi aproveitada no pre-
zio Neves Guimarães, Secretário. " sente substitutivo, uma vez que a deficiência auditi-

va é tão grave quanto a visual no que se refere aoI - Relatório
aprendizado.

O projeto em tela estabelece a obrigatoriedade Entendemos, entretanto, que o PL 3.137 mere-
do exame preventivo de acuidade visual para os ce ser aperfeiçoado, com a retirada do parágrafo
alunos da rede pública de ensino fundamental. Tal único do artigo 1º, porque, se mantido, acarretaria
exame seria realizado nos trinta primeiros dias do ao Poder Público sérias dificuldades no atendimento
ano letivo. da demanda da assistência aos pacientes no primei-

Justifica sua proposição pela necessidade de ro mês do ano letivo, fato agravado pela falta de
adotar medidas que reduzam a evasão escolar e, profissionais de oftalmologia para atender todos os
particularmente, pela simplicidade e baixo custo dos alunos.

aludidos exames. Tenta-se, ainda, suprir lacuna do referido pro-
Foram apensados o Projeto de Lei nº 3.394, de jeto, estabelecendo a doação de óculos aos alunos

1997, de autoria do Deputado Wigberto Tartuce, comprovadamente carentes em que o exame detec-
que estabelece a mesma obrigatoriedade apenas tar sua necessidade. Vale destacar que esta contri-
para os alunos carentes, os quais teriam também di- buição foi retirada do PL 3.394/97. Finalmente, o PL
reito a óculos, nos casos de comprovada deficiência 1.937/99 foi aproveitado no que se refere à assis-
visual; o Projeto de Lei nº 1.358, de 1999, de autoria tência médica auditiva, proporcionando a doação de
do Deputado Luiz Bittencourt, de conteúdo idêntico aparelho de correção auditiva aos alunos que sejam
ao PL 3.137/97, e o Projeto de Lei nº 1.937/99, de comprovadamente carentes.
autoria do Deputado Enio Bacci, que prevê a assis-
tência médica oftalmológica e auditiva nas escolas Diante do exposto, manifestamos nosso voto

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 3.137/97,
públicas. da aprovação parcial do Projeto de Lei nº 1.937/99,

Não foram apresentadas emendas no prazo nos termos do Substitutivo, e pela rejeição do Proje-
regimental. to de Lei nº 3.394/97 e do Projeto de Lei nº

11 - Voto do Relator 1.358/99.

O projeto sob apreciação merece ser louvado, Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. -
por trazer mais uma contribuição ao combate da Deputado Dr. Benedito Dias, Relator.
evasão escolar. SUBSTITUTIVO AO

Não restam dúvidas que problemas de evasão PROJETO DE LEI Nº 3.137, DE 1997
escolar e aprendizagem estão freqüentemente as- "Dispõe sobre os exames preventi-
sociados com dificuldades visuais. vos de acuidade visual rios estabeleci-

As causas da evasão escolar são múltiplas e mentos públicos de ensino fundamen-
complexas. Precisamos de inúmeras iniciativas, que tal."
associadas poderão minimizar este sério problema
para o Pafs.

Assim, entendemos que o projeto sob análise
pode oferecer importante apoio para a redução dos
problemas visuais de milhões de crianças em todas



Dispõe sobre os exames preventi
vos de acuidade visual e auditiva nos es
tabelecimentos públicos de ensino fun
damentai.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nos estabelecimentos públicos de ensino

fundamental são obrigatórios os exames preventivos
de acuidade visual e auditiva.

Art 2º Fica o Poder Público, nas três esferas de
governo, obrigado a doar óculos e aparelhos de cor
reção auditiva ao aluno em que os exames detecta
rem a sua necessidade.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Cieuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 3.479-A, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Implanta no sistema de ensino pú
blico o Programa Respire Bem, a fim de
sanar deficiências respiratórias por mal
posicionamento dentário, e dá outras
providências; tendo Parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação deste e das emendas de nSls 1
e 2199, apresentadas na Comissão, con
tra .o voto do Deputado Nilton Baiano
(Relator: Deputado Renildo Leal).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famnia; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 18-8-97.

PROJETO DE LEI N!! 3.137/97
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Art. 2º Fica o Poder Público, nas três esferas sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Ro-
de governo, obrigado a doar óculos e aparelhos de sinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
correção auditiva ao aluno comprovadamente caren- Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
te em que os exames detectarem a sua necessida- Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire
de. Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a pre- Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael
sente lei no prazo de noventa dias a contar da data de Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe,
sua publicação. Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi-

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- cino Queiroz e Vicente Caropreso.
blicação. Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. - tado Cleuber Carneiro, Presidente.

Deputado Dr. Benedito Dias, Relator. SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 29 de outubro de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Face à discussão havida na Reunião Ordinária
da Comissão de Seguridade Social e Famflia, realiza
da hoje, acato a sugestão proposta pelo Plenário, du
rante a discussão da matéria, para suprimir a expres
são "...comprovadamente carente.. :' do artigo 2º do
substitutivo de minha autoria.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Benedito Dias, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº3.137, de 1997, e parcialmente o de nº1.937, de
1999, apensado, com substitutivo, e rejeitou os de nºs
3.394, de 1997, e 1.358, de 1999, apensados, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Dr. Benedito
Dias, com complementação de voto, contra o voto do
Deputado Jorge Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Grglio, Jor

ge Alberto e Remi Trinta, Vice-Presidentes; Affonso
Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darci-
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DESPACHO DO PRESI[lENIE

~1:
W~~ER
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DesalqI.ivenHe oa PrajelDs de Lei dll n"s 829195, 2.8141ll7.

2.815197, 2.953/97, "2.954197, 3448197, 3.450197, 3.47llJ97, 3.47911l7. 3480197.

3.538197, 3.59511l7, 3.832J97, '3.987197, 3.988197. 3.989197, 3.990197, 3.991197,

3.992197, 3.994197, 3.995197, 4.0B3I9B, 4.085198, 4.086/98. '1.087198, 408Bl9B.

4.089/98, ....081198. 4.22811lll, 4.227198 11 4.~O, em canfonnldade ao dIspostD no

ar!. 105. p8Illgrafll único, do RICD.

Declaro prejudicado o ruquemnento de derIIlrquivamenlo qtB1lD

_ Pla de n"s: 22J95, 308185, 424195, 4401!15, 2.913197, 3.134197. 3.154197 li

3.548IIl7, por llSl8I'IlIII dIllII1ilivIlJn arquivados.

Prejudicado, também, o requerimento quanto _ Pla de n"ll

4.090198 11 4.084198, por llnm 8Ido deYoIvIdoa ao lIllIDr.

Aindll, pre]ud1clldo lIc8 o requerimento quanto ao PL de ri'

3.993197. por nAo 1& llIlCOIIInU' o lIIIIIIIlO arquivado.

Ftnalmenlll, res1s pIlIjudIcado o requerimento quanto 80S PLs

de n"s 4.463198 e 4 688198. por lIIlem eldo decIarIldos prejudicadoll.

OlId&-ss 80 Requerente 8, após, publlque-se.

1-. SEGlIllIDADE SOCIAL E rAlULIA
1Il.1_ EN!O IlACC:

PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- emendas apre~entadas na Comissão - 2
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- Parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão - 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.479/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9 de setembro de 1997, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Enio Bacci)

Requer a reapresentação de proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, requeiro a V. Ex!! a reapresentação e
continuidade no trâmite dos projetos de lei, a seguir
relacionados, que são de minha autoria:

PL nº22/95 PL nº 306/95 PL nº 424/95
PL n9 440/95 PL n9 629/95 PL n9 2.814/97
PL nº2.815/97 PL n9 2.913-A/97 PL nº2.953/97
PL n9 2.954/97 PL n9 3.134/97 PL n93.154/97
PL nº3.446I97 PL nº3.450/97 PL n93.478-8/97
PL n9 3.479/97 PL n9 3.480-A/97 PL n93.538/97
PL n9 3.548/97 PL n9 3.595/97 PL n9 3.832197
PL n9 3.987/97 PL n9 3.988/97 PL n93.989/97
PL n9 3.990/97 PL n9 3.991/97 PL n9 3.992/97
PL nº3.993/97 PL nº3.994/97 PL n9 3.995/97
PL n9 4.083/98 PL n9 4.084/98 PL nº4.085/98
PL n9 4.086/98 PL nº4.087/98 PL nº4.088/98
PL n94.089/98 PL n94.090/98 PL nº4.091198
PL n9 4.226/98 PL n9 4.227/98 PL nº4.463/98
PL nº 4.483/98 PL nº 4.668/98.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. - Depu
tad~ Enio Bacci.
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Tal programa seria implementado conjuntamen
te pelos Ministérios da Educação, da Saúde e Secre
tarias Estaduais de Saúde.

Propõe a realização de exames periódicos em
todas as escolas da rede pública do País, em etapas,
iniciando-se pelas crianças do jardim de infância e da
1/1 série do 1I! grau e que possliam idade superior a 6
(seis) anos; em segunda etapa, os alunos que fre
qüentem até a 4l! série do 1Q grau.

Os exames seriam realizados no início de cada
ano letivo.

Na justificação, o ilustre parlamentar refere o
alto índice de doenças respiratórias, com alta porcen
tagem de internação, causadas, segundo pesquisas,
pelo mau posicionamento dentário. Refere também
como conseqüência grave a "apneia do sono".

Ademais, entende que, sanado o problema,
também o aprendizado será facilitado e, estando as
crianças mais hrgidas, diminuirão o absenteísmo e o
abandono escolar.

Foram apresentadas duas emendas ao PL, de
iniciativa do próprio autor do projeto: a primeira altera
a idade das crianças, de "mais de 6 (seis) anos", para
"entre 3 (três) e 7 (sete) anos".

A segunda emenda substitui, no art. 1Q do PL, a
expressão "originárias" por "e", e "mal" por "mau".

Eo relatório.

1l.mJllll11__

A ptc6ente !.n!.c!.ftt!·'I, n:!U nA',. li." eOS ;:lDbtesllS e.u ~I'''''''' I~ ."ú
t!-.. o fiUP or:gtJta 471"'0 • in.pnn."ett.menco __'CO!". ,..~ ,'ll'tl/!!" f!u COII.Rante8

:nt~tllsçcJ,os ,':'p!.~Hs""':I. por ~()lJIl~U le.p1IJtdr!J... Ct!~'" In !n!.t:!u •

1I,x:f!.c.·ftJ o art ~II ~o Projeto ~tI !.n11.4"l'/o7, p....,1I60 a cer oi

'-ru:nt,. rt'~'çfOt
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•r:,,:JPl"/'lUl:O pel.. -o:.. ~jcN:: .::.ce~ú'Uj. , .!nWrr,. te~ldlM:1:J8, Mltn~o
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SIUJ.40 o pl'O!:lema, a C',1a"~. de'",d ."llJ1hl' COrr~tMent" o .pI'fUl41

~.~o, ~~c!Ui =rus ateu" ::!lI!" fott,. tulC'.InI'ne'l', tt1l!nu:.nlo, êOa :'''0, o lnlt
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NlI 3.479197

Nos termos do art 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas duas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - EI~r.
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório _

A iniciativa pretende implantar no sistema de
ensino público o "Programa Respire Bem", para diag
nóstico e prevenção de doenças respiratórias origina
das pelo mau posicionamento dentário, propiciando,
assim, o correto tratamento, a sér realizado por odon
tólogos devidamente habilitados, e de forma gratuita.

11 - Voto do Relator

Tem o PL uma clara direcionalidade preventiva
em relação a graves problemas que afetam crianças e
adolescentes.

Somos, pois, favoráveis à sua aprovação, com a
incorporação das emendas apresentadas, que aper
feiçoam o texto legal.

É a voto.
Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2000. - De

putado Renildo Leal, Relator.
111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nl! 3.479, de 1997, e as emendas nl!s 1 e 2199,
apresentadas-na Comissão, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Renildo Leal, contra o voto do
Deputado Nilton Baiano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Grglio,

Jorge Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
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Faria de Sá, Cetrlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcí- ção da matéria com aumento ou diminui-
sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Ro- ção da receita ou da despesa públicas,
sinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique não cabendo pronunciamento quanto à
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João adequação financeira e orçamentária
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire (Relator: Dep. Gastão Vieira).
Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, (Às Comissões de Educação, Cultura
Nilton Baiano, Oliveira,Filho, Osmânio Pereira, Rafael e Desporto; de Finanças e Tributação (Art.
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe, 54); e de Constituição e Justiça e de Reda-
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi- ção (Art. 54) - ArT. 24, 11)

cino Queiroz e Vicente Caropreso. .Pro'eto inicial ublicado no DCO de 24-10-97
Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- J p.

tado Cleuber Carneiro, Presidente. SUMARIO

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - Nº 1

Substitua-se no art. 1º do PL nº 3.479/97 a ex
pressão "originárias" por "e", "mal" por "mau", passan
do a ter a seguinte redação:

Art. 1º O Ministério da Educação, em
conjunto com o Ministério da Saúde, deve
rão, obrigatoriamente, implantar o "Programa
Respire Bem", para diagnósticos e preven
ção de doenças respiratórias e do mau posi
cionamento dentário, propiciando aos casos
de deficiência que forem encontrados o cor
reto tratamento, a ser realizado por dentistas
devidamente habilitados e de forma gratuita.

Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - Nº 2

Modifica-se o art. 2º do Projeto de Lei nº
3.479/97, passando a ter a seguinte redação:

Art. 2º Para o diagnóstico das doenças
respiratórias de que trata o artigo 1º, serão
realizados exames periódicos, em todas as
escolas da rede pública do País, atendendo,
em uma primeira etapa, as crianças que fre
qüentem jardim da infância e a 1º série do
12 grau e que possuam idade de 3 (três) a 7
(sete) anos.

Parágrafo único. A realização desses
exames se dará no inrcio de cada ano letivo.

Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N1l3.73O-S, DE 1997
(Da Sra. Esther Grossi)

Acrescenta dispositivo ao art. n da
Lei 9.394/96; tendo pareceres: da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação, com emenda (Relatora:
Dep. Marisa Serrano); e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela não implica-

Parecer da Comissão
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- ~menda oferecida pela relatora
- Parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

Parecer da Comissão
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO OE LEI NIl3.730, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao projeto, a partir de 7 de novembro de
1997, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1997. 
Célia Maria de Oliveira, Secretária.

Ofício 025/99

Brasrlia, 22 de março de 1{;199

Exmo.Sr.
Dep. MICHEL TEMER
MO. Presidente da Câmara dos Deputados
BrasOiaIDF

Excelentrssimo Presidente,
Venho por meio deste cumprimentar vossa ex

celência e, na oportunidade, solicito, baseada no arti-
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Por meio do acréscimo de um parágrafo ao art.
77 da Lei nll 9.394, de 1996, a nova LDB, o projeto de
lei ora em exame dispõe que as despesas com trans
porte escolar sejam compartilhadas entre o Municí
pio, o Estado e a União, ou entre o Município e os es
tabelecimentos privados de ensino que eventualmen
!e utilizem o serviço municipal de transporte escolar.

De acordo com a Constituição Federal de 1988,
art. 208, inciso VII, o dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de programas su
plementares para atendimento ao educando no ensi
no fundamental. Entre estes programas, ao lado de
material didático-escolar, alimentação e assistência à
saúde. está inscrito o transporte escolar.

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, art. 42, inciso VIII, re
produz aquele dispositivo constitucional, acrescen
tando que o dever do Estado refere-se à educação
escolar pública e que os programas suplementares
são destinados aos alunos do ensino fundamental pú
blico (grifos nossos). Ao mesmo tempo, a LDB, art.7º,
inciso VIII, dispõe que as despesas com manutenção
de prog~mas de transporte escolar são considera
das como de manutenção e desenvolvimento do ensi
no.

Entretanto, a legislação vigente não define qual
instância de governo é responsável pela oferta e pelo
financiamento do conjunto dos programas suplemen
tares ao ensino fundamental e, em especial, do pro
grama de transporte escolar, que é cada vez mais de
mandado, não só para educandos do ensino funda
mentai mas também para estudantes de outros níveis
de ensino. De fato. a expansão do acesso ao ensino
médio e inclusive à educação superior vem implican
do, no interior do País. no deslocamento dos alunos
inclusive para outro Município, pois não há escolas de
ensino médio e muito menos de educação superior
em grande número de municípios brasileiros.

No que se refere ao ensino fundamental, como a
responsabilidade pelo oferecimento deste nível de
ensino é compartilhada entre Estados e Municípios
(CF, art. 211 , § 2l1, 3º e 4º, com a redação da Emenda
Constitucional nll 14/96), é de se esperar que estas
duas instâncias da Feqeração sejam também respon
sáveis pela garantia dos chamados programas suple
mentares ao ensino fundamental. Entretanto, devido
à importância que estes programas assumem como
mecanismos para garantir o acesso e a permanência
na escola a amplos contingentes de estudantes oriun
dos das camadas de baixa renda da população e de-

ral.

go 105, parágrafo único, e no artigo 17, inciso li, aU- 11- Voto da Relatora
nea d, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o desarquivamento dos Projetos de Lei a se
guir:

PL 1.075/95
PL2.806/97
PL3.730/97
PL3.984/97
PL 3.985/97
Sendo o que se apresenta até o momento, reite-

ro votos da mais alta estima e consideração.
Cordialmente, Esther Grossi, Deputada Fede-

Deflr.o, nos termos do art. 105, pará
grafo único~" do RICD, o' desarquivamento
das seguintes Proposições: PL: 1.075/95,
2.806/97, 3.730/97, 3.984/97,3.985/07. Pu
blique-se.

Em 31·3·99. - Michel Temer, Presi
dente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!i! 3.730, DE 1997

Nos termos do art. 119. caput, I, e § 1º, c/c art.
166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a srª Presidenta determinou a abertura - e di
vulgação na Ordem do Dia das Comissões - de pra
zo para apresentação de emendas ao projeto, a
partir de 26 de maio de 1999, por cinco ses,sões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de junho de 1999. - Carla
Rodrigues de Medeiros. Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 3.730, de 1997. apresentado
pela nobre Deputada Esther Grossi, tem por objetivo
dispor sobre as despesas com os programas de
transporte escolar.

Distribuído em 1997, às Comissões de Educa
ção. Cultura e Desporto, de Finanças e Tributação, e
de Constituição e Justiça e de Redação, o presente
projeto de lei foi arquivado em 2-2-99, e desarquivado
em 31-3-99, nos termos do art. 105. parágrafo único,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Designada para relatar a proposição na Legisla
tura passada, cabe-me, novamente, a tar'efa nesta
Comissão, onde, nos prazos regimentais não foram
apresentadas emendas.

Este é o relatório.



EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no art. 1º, a seguinte expressão do
§ 39, acrescido ao art. 77:

"de modo a atender o princípio estabe
lecido no caput deste artigo e de acordo
com o inciso VIII do artigo 70 desta mesma
leL"

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A. Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, com emenda, o Projeto de lei nº 3.730/97,
nos termos do parecer da Relatora, Deputada Mansa
Serrano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Maria Elvira, Presidenta; Celcita Pinheiro e Marisa
Serréilno; Vice-Presidentas; Ademir-lu_cas, Átila Lira,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, EvandrôMilhomen,
Fernando Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival lucas Júnior, José Melo, Nilson Pinto,
Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia.

Salada Comissão, 19 de outubro de 1999.- De
putada Maria Elvira, Presidente.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 27609

vido, ainda, ao considerável volume de recursos ne- como critério de distribuição nas tratativas, em an-
cessários à sua implementação, o Governo Federal damento em várias Unidades Federadas, em rela-
vem historicamente destinando recursos de seu orça- ção à redistribuição de recursos da quota estadual
mento para a consecução dos chamados programas do salário-educação, também entre Estado e Muni-
suplementares ao ensino fundamental. cípios.

Assim, através do repasse a Estados e Municf- Por estas razões, entendemos como pertinente
pios de bens ou de recursos financeiros, a União vem a proposta contida no projeto de lei ora em exame, na
assumindo parte considerável da responsabilidade medida em que introduz na lei de Diretrizes e Bases
pelo financiamento destes programas. Por exemplo, da Educação Nacional dispositivo segundo o qual as
cmn recursos da quota federal do salário-educação, o despesas com transporte escolar sejam compartilha-
Ministério da Educação implementa o Programa Na- das entre o Município, o Estado e a União, ou entre o
cional do Livro Didático, através do qual livros didáti- Município e os estabelecimentos privados de ensino
cos são distripuídos a todas as escolas públicas de que eventualmente utilizem o serviço municipal de
ensino fundamental no País, e participa do esforço do transporte escolar.
Poder Público para assegurar transporte escolar, Consideramos, no entanto, que a parte final do
através' do repasse a Municípios em todo o território parágrafo ora proposto como acréscimo ao art. 77 da
nacional de recursos financeiros para aquisição de lDB é desnecessária por apenas referir-se a artigos
veículos que realizem o deslocamento 'diário dos alu- da mesma lei.
nos de suas casas até ~ escola. Pelo exposto acima, somos pela aprovação do

Entretanto, com a expansão das taxas de esco- Projeto de lei n9 3.730, de 1997, com a emenda su-
larização não só do ensino fundamental mas também pressiva anexa, que, em nada altera o conteúdo da
no nível médio e na educação superior, a ação suple- proposição.
tiva da União vem se tornando insuficiente e os Muni- Sala de Reuniões 19 de outubro de 1999. - De-
c~pios vêm se tornando sobrecarregados com o finan- putada Marisa Serran~, Relatora.
clamento dos programas de transporte para todos os
níveis da educação escolar. De fato, são os Municípi
os que vêm arcando com as despesas de desloca
mento, no trajeto residência-escala-residência, não
só de estudantes de suas redes de ensino e não só de
alunos do ensino fundamental. Hoje, muitas vezes os
Municípios assumem também a responsabilidade
pelo transporte de alunos de escolas estaduais e de
alunos do ensino médio, quando ainda não subsidiam
o deslocamento diário de seus munícipes para outras
localidades, com o fim de assegurar acesso à educa
ção superior.

As despesas com transporte escolar tornam-se
ainda mais onerosas para os cofres municipais na
medida em que a nova lDB, art. 11, inciso V, dispõe
que, no caso dos municípios, as despesas com ensi
no médio e educação superior devem ser realizadas
com recursos acima dos percentuais mínimos vincu
lados pela Constituição Federal, à manutenção e de
senvolvimento do ensino, como forma de assegurar a
atuação prioritária dos municípios na oferta da educa
ção infantil e do ensino fundamental.

Em decorrência da expansão da demanda por
programas de transporte escolar, o financiamento
destes programas vem se constituindo em objeto de
legislações estaduais, que tratam das formas de co
laboração entre Estado e Municípios na oferta do en
sino fundamental, e tem ainda sido considerado



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não-implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.730-A/97,
nos termos do parecer do relato~, Deputado Gastão
Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Iberê Ferreira, Presidente em exercício; Antonio Cam
braia Vice-Presidente; Custódio Mattos, José Militão,
Rodrigo Maia, Iris Simões, Juquinha, Ricardo Ferra
ço, Edinho Bez, José Aleksandro, Milton Monti, Corio
lano Sales, Jorge Khoury, José Ronaldo, Roberto
Brant, Francisco Garcia, José Lourenço, Carlito
Merss, João Paulo, José Pimentel, Ricardo Berzoini,
Fetter Júnior, Dr. Evilásio e Pedro Eugênio.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Iberê Ferreira, Presidente em exercício.

I - Relatório

PROJETO DE LEI N2 3.73O-AI97

"de modo a atender o princípio estabe
lecido no caput deste artigo e de acordo
com o inciso VIII do artigo 70 desta mesma
leL"

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO despesas com o transporte escolar serão comparti
lhadas entre

o Município, o Estado e a União ou entre o muni
cípio e os estabelecimentos de ensino privados que
eventualmente utilizarem o serviço de transporte es
colar municipal através de convênios que garantam
uma contrapartida ao Poder Público Municipal, de
modo a atender o princípio estabelecido no caput
deste artigo e de acordo com o inciso VII do artigo 70
desta mesma lei.

Compete à Comissão de Finanças e Tributação,
apreciar a proposta quanto à sua adequação financei
ra e orçamentária, conforme prevêem os artigos 32,
IX, h, e 53, 11, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Analisando o projeto apresentado, conclui-se
que o mesmo não tem repercussão direta ou indire
ta nos Orçamentos da União, uma vez que a preten
são da proposição tem caráter normativo não altera
a receita e nem a despesa da União. Neste caso,
não causando nenhum impacto orçamentário e fi
nanceiro.

Pelas razões expostas, somos pela
não-implicação do Projeto de Lei nº3.730-A, de 1997,
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Gastão Vieira, Relator.

Suprima-se no art. 12 do projeto a seguinte ex
pressão do § 32, acrescido ao art. 77:

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1999. - De
putada Maria Elvira, Presidente.

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 19-11-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da De
putada Esther Grossi, propõe acrescentar parágrafo
3!! ao artigo 77 da Lei nº9.394, de 20 de dezembro de
1996 que "estabelece as Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional", determinando que as despesas com
o transporte escolar serão compartilhadas entre o
Município, o Estado e a União ou entre o município e
os estabelecimentos de ensino privados que eventu
almente utilizarem o serviço de transporte escolar
municipal através de convênios que garantam uma
contrapartida ao Poder Público Municipal, de modo a
atender o princípio estabelecido no caput deste arti
go e de acordo com o inciso VII do artigo 70 desta
mesma lei.

Apreciado na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, em reunião realizada em 19 de outubro de
1999, foi aprovado, unanimemente, nos termos do pa
recer do Relator.

Remetido à Comissão de Finanças e Tributa
ção, nenhuma emenda foi apresentada ao projeto.

11 - Voto do Relator

O projeto em análise, tem por objetivo, acres
centar parágrafo 3!! ao artigo 77 da Lei n' 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que "estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional", determinando que as



Brasrlia, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Informo a V. Ex!! que o Deputado AAlbéricolbéri

coAlbérico Cordeiro comunicou a esta Presidência o
extravio do Projeto de Lei n!! 3.861/97. de autoria do
Sr. Mário Negromonte, que "acrescenta parágrafo ao
art. 1!! da Lei n!!8.631 , de 4 de março de 1993, que dis
põe sobre a fixação dos níveis das tarifas para o servi
ço público de energia elétrica e dá outras providênci
as", disttibuído'para sua relataria em 10-3-99.

Diante do exposto, solicito a V. Ex!!, com base no
art. 106 do Regimento Interno, a reconstituição da re
ferida proposição para que seu trâmite tenha continui
dade nesta Comissão.

Na oportunidade, apresento a V. Ex" meus pro-
testos de consideração e apreço. -

Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente.

I - Relatório

Visa o projeto de lei em epígrafe a alterar a reda
ção do art. 1!! da Lei nº8.631, de 4 de março de 1993,
de modo a acrescentar-lhe dispositivo que tome a ta
rifa de energia elétrica diretamente proporcional à dis
tância entre o consumidor e a unidade supridora de
eletricidade.

A título de justificativa de sua proposição, argu
menta o Autor que a compensação financeira pelo
uso dos potenciais hídricos para a geração de energia
elétrica, prevista na Constituição Federal e regula-

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.861197

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-3-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 18 de março de 1999. - Le
nivalda D. S. A. Lobo, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Of. nº 16/2000

Acrescenta parágrafo ao art. I!! da
Lei n!! 8.631, de 4 de março de 1993, que
dispõe sobre a fixação dos níveis das ta
rifas para o serviço público de energia
elétrica e dá outras providências; tendo
Parecer da Comissão de Minas e Energia,
pela rejeição. (relator: Deputado Gilberto
Kassab).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Finanças e Tributação (Art. 54); e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)}

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 3.861/97

*Projeto inicial publicado no OCO de 28-2-98

Parecer da Comissão DE MINAS E ENERGIA

SUMÁRIO

- termo de apresentação de emendas - 1998
- termo de apresentação de emendas -1999

- parecer do relator.
- Parecer da Comissão.

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 3-4-98. por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 15 de abril de 1998. - Ana G.
de A. Araripe Carneiro, Secretária Substituta.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Federal

Mário Negromonte - PSDB - BA)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re
gimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V
Ex!! o desarquivamento dos Projetos de lei, a seguir
relacionados, que são de minha autoria:
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*PROJETO DE LEI N!! 3.861-A, DE 1997 PL nº 3.861/97 - Dispõe sobre níveis de tarifas
(Do Sr. Mário Negromontemonte) de Energia Elétrica; PLC n!! 187/97 - Cria o Serviço

de Proteção de Cargas.
Sala das Sessões. 24 de fevereiro de 1999. 

Deputado Mário Negromonte, Vice-Líder do PSDB.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Pro
jeto de Lei nº3.861/97, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Gilberto Kassab.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente - Airton Dipp 
Airton Roveda - Antônio Feijão - Antônio Jorge - Be
tinho Rosado - Edinho Bez - Félix Mendonça - Ger
vásio Silva - Gilberto Kassab - José Carlos Aleluia 
Juquinha - Lincoln Portela - Luiz Piauhylino - Luiz
Sérgio - Nicias Ribeiro - Olímpio Pires - Pedro Pe
drossian - Professor Luizinho - Ricardo Barros - Ro
mel Anízio e Vadão Gomes.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Luiz
Antônio Fleury Filho, Presidente.
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mentada na forma da lei, não compensa diretamente ''traz, em geral, limitadas vantagens econômicas para
os consumidores mais diretamente atingidos pela o próprio local", os consumidores que têm suas resi-
construção das usinas hidrelétricas, que são muitas dências próximas das bacias de captação das usinas
vezes obrigados a mudarem seu domicrJio de sua re- hidrelétricas, além do abastecimento de energia, po-
gião natal para outras terras, em virtude da realização dem contar ainda com outros benefícios decorrentes
das ~~ras para a construção das usinas geradoras de da construção dessas obras, tais como a garantia de
~Ietrlcldad~:ao ~esmo tem~o em ~ue,paga~ uma ta- suprimento de água para atender a suas necessida-
rifa pela utlhzaçao ~e energia elétrica l,gu~1 a de. qual- des; a melhoria do microclima regional, em razão do
quer oU,tr~ consumidor, ~m todo o ter~ltó~lo naclo.nal. aumento da umidade relativa do ar nessas regiões; a

InI~lalmente recebido pela Comlssao ,de Mlna~ possibilidade da exploração econômica da pesca
e Energia_em ~ 1O~e,~arço de

a
199~J o projeto de I~I nesses corpos d'água, ou mesmo o seu aproveita-

em questao fOI, ~o IniCIO da 51-_Leglslatu~a, encaml- mento em atividades de lazer e exploração turística-
nhado para arquivamento, por nao haver SIdo conclu- . ., , _ .
sivamente apreciado até o término da le islatura an- pnvllegl~s que nao ~e podem :stender aos demaiS
terior. g consumidores do paiS, em razao de somente pod~-

Desarquivado, nos termos do art. 105 do Regi- rem ser us.ufruídos no local elJl q~e se encontram tais
mento Interno, conforme despacho do Senhor Presi- reservatórios.
dente, em 23 de fevereiro de 1999, voltou o projeto ao Se, além de todos esses benefrcios, fosse co-
exame da Comissão de Minas e Energia, única a ma- brada uma menor tarifa dos consumidores situados
nifestar-se quanto ao mérito da proposição, à qual, próximos das usinas geradorás, em razão de sua me-
findo o prazo regimentalmente previsto, não foram nor distância da fonte supridora, sena essa conces-
apresentadas emendas. são uma injustiça para com os demais consumidores

do País, tão merecedores quanto aqueles dos benefí
cios provenientes do aproveitamento dos recursos hí
dricos nacionais, patrimônio comum de todo o povo
brasileiro.

Em virtude de todo o exposto, nada mais cabe a
este Relator senão manifestar-se pela rejeição do
Projeto de Lei nº 3.681, de 1997, e solicitar de seus
nobres pares desta Comissão que o sigam em seu
voto.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Gilberto Kassab Relator.

11 - Voto do Relator

Em primeiro lugar, a fim de que possam os ilus
tres colegas desta Comissão ter uma perfeita com
preensão da proposta aventada para estudo, é neces
sário um esclarecimento quanto à posse dos recursos
naturais do País.

De acordo com o art. 20 da Constituição Fede
ral, o mar territorial, os recursos naturais da platafor
ma continental e da zona econômjc? exclusiva, os re
cursos minerais, inclusive os do subsolo e os potenci
ais hidráulicos, dentre outros, constituem-se em bens
da União.

Ora, se são bens da União, é razoável que o
aproveitamento dos potenciais hidráulicos, para ge
ração de energia elétrica, se faça em benefício de to
dos os cidadãos brasileiros, e não apenas daqueles
onde por acaso se situem físicamente tais recursos
naturais.

E exatamente seguindo essa filosofia que o sis
tema de transmissão de energia elétrica brasileiro é
praticamente todo interligado - à exceção de poucos
sistemas isolados, notadamente na região amazôni·
ca -, de maneira que a eletricidade produzida em to
dos os rincões de nosso País possa ser desfrutada
por toda a população brasileira.

Ademais, é sempre bom lembrar que, ao contrá
rio do que afirma o nobre Deputado Mário Negromon
te em sua argumentação, quando diz que a obra reali
zada para a implantação de uma usina hidrelétrica



11 - Voto do Relator

Inicialmente, evidencio que a Constituição Fe
deral, em seu art. 40, § 13, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, determina que se aplica ao servidor ocupante
de cargo temporário as regras do Regime Geral de
Previdência Social- RGPS, a cargo do Instituto Naci
onal do Seguro Social.

A Lei nº6.903/81 previa que os juízes temporári
os, assim considerados os ministros classistas do Tri
bunal Superior do Trabalho, os juízes classistas dos
Tribunais Regionais do Trabalho e das Juntas de Con
ciliação e Julgamento, bem como os magistrados
temporários da Justiça Eleitoral, teriam direito à apo
sentadoria nos moldes da Lei Complementar nº 35,
de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a aposen
tadoria pertinente aos magistrados de carreira.

De ressaltar que a referida Lei nº 6.903/81 já
está com sua aplic~bilidadesuspensa em face da sua
expressa revogação consoante disposição contida no
art. 15 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Prevê, ainda, esta Lei, em seu art. 5º, que "os magis
trados classistas da Justiça do Trabalho e os magis
trados da Justiça Eleitoral, nomeados na forma dos
incisos 1\ do art. 119 e 111 do § 1!l do art. 120 da Consti
tuição Federal, serão \aposentados de acordo com as
normas da legislação previdenciária a que estavam
submetidos antes da investidura na magistratura,
mantida a referida vinculação previdenciária durante
o exercício do mandato." Com relação ao aposentado
de qualquer regime previdenciário que vier a exercer
a magistratura como classista, determina a sua vincu
lação obrigatória ao RGPS, na condição de equipara
do ao trabalhador autônomo.

Dispõe sobre o enquadramento dos
juízes classistas temporários, como se
gurados, no Regime Geral da Previdência
Social; tendo Parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família pela rejeição
(Relator: Deputado Ojalma Paes).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

"projeto inicial publicado no OCO de 2-12-97.

Parecer da Comissão
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- Parecer da Comissão
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*PROJETO DE LEI N9 3.889-A, DE 1997 porários do Poder Judiciário da União à previdência
(Do Senado Federal) social, equiparando-os aos trabalhadores autônomos

PLS 83/95 e revogando as disposições em contrário, em especi
al a Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981. Assegura,
ainda, a possibilidade dos suplentes de juízes classis
tas temporários filiarem-se ao Regime Geral de Previ
dência Social na qualidade de segurado facultativo.

O Projeto atribui ao Poder Executivo a regula
mentação da futura lei, através de Decreto, onde se
rão detalhados os direitos e deveres pertinentes a tais
segurados.

O Projeto de Lei nº 3.889, de 1997, foi distribuí
do às Comissões de Seguridade Social e Família e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Decorrido o prazo regimental, não foi apresenta
da emenda à referida Proposição.

É o relatório.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.889/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10 de março de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de março de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n9 3.889 de 1997, originário do
Senado Federal, trata da vinculação dos juizes tem-

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.889/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30 de março de 1998, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1998. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.



*PROJETO DE LEI Nº4.087-A, DE 1998
(Sr. Ênio Bacci)

Dispõe sobre a instalação de sanitá
rios e bebedouros públicos, dentro das
agências bancárias e órgãos públicos de
todo o país; tendo Parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, pela aprovação deste, com
substitutivo, e pela rejeição da emenda
apresentada ao substitutivo, com com
plementação de voto, contra os votos
dos Deputados R~naldo Vasconcellos,
Luciano Pizzatto e Euler Ribefro. O Dep.
João Magno apresentou )foto em separa
do (Relator: Deputado Paulo Baltazar).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça E De Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 27-1-98

Parecer da Comissão DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- emenda apresentada ao substitutivo
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer do relator às emendas apresentadas

ao substitutivo
- complementação de voto
- Parecer da Comissão
- substitutivo adotado peJa Comissão
- voto em separado

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.087/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, reteitou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº3.889, de 1997, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Djalma Paes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gíglio,

Jorge Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pfnheiro, Darcí
sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laíre

27614 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Assim sendo, de acordo com a legislação vigen- Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
te, o trabalhador regido pelo regime da Consolidação Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael
das Leis do Trabalho e vinculado ao RGPS na condi- Guerra, Raimundo ~omes de Matos, Saraiva Felipe,
ção de segurado empregado, se nomeado juiz clas- Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi-
sista, permanece vinculado à Previdência Social na cino Queiroz e Vicente Caropreso.
mesma condição de empregado, cabendo ao Tribunal Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
ou Junta exercer o papel de empregador e efetuar o tado Cleuber Carneiro, Presidente.
desconto da contribuição previdenciária incidente so·
bre a sua remuneração, bem como efetuar o recolhi
mento ao INSS dessa parcela e daquela referente à
sua própria contribuição enquanto empregador. Da
mesma forma, aquele que exercia a atividade de em
presário anteriormente à sua nomeação como juiz
classista continua mantendo essa qualidade de segu
rado junto ao RGPS após a respectiva nomeação
para o cargo.

Julgo, salvo melhor juízo, que a regra prevista na
Lei nº 9.528/97 é melhor do que aquela propugnada
pelo Projeto de Lei nº 3.889, de 1997, uma vez que
enquanto esse último prevê a alteração do vínculo
previdenciário para o trabalhador investido como juiz
ou magistrado classista, tomando-o obrigatoriamente
equiparado a trabalhador autônomo, a norma contida

.na Lei nº 9.528/97 preserva a sua vinculação original
ao RGPS.

Tendo em vista, portanto, que o objetivo do Pro
jeto de Lei nº 3.889, de 1997, já está melhor contem
plado pela Lei nº 9.528/97, reformulo a minha reco
mendação anterior e voto pela rejeição do Projeto de
Lei nº 3.889, de 1997.

Este é o parecer que submeto aos meus Pares,
integrantes desta Comissão de Seguridade Social e
Família. "",.. •...

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1999. 
Deputado Djalma Paes, Relator.



o Congresso Nacional decreta:
. Art. 1º As agênéias bancárias e órgãos públicos

de todo o País disporão em seu interior de equipa
mentos sanitários e bebedouros à disposição de seus
usuários.

Parágrafo único. As agências bancárias e ór
gãos públicos a que se refere o caput deste artigo
adotarão as medidas necessárias à compatibilização
de suas normas internas de segurança ao disposto
nesta lei.

Art. 22 Os Municípios terão um prazo de cento e
oitenta dias para adaptar seus códigos de obras ao
disposto nesta Lei.

Art.32 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 1999. 
Deputado Paulo Ballazar, Relator.

11 - Voto do Relator

A falta de estrutura de apoio aos usuários de
serviços públicos e bancários no País tem sido objeto
de reclamação freqüente por parte da população. A
ausência dessa estrutura de apoio coloca muitas ve
zes em situação embaraçosa exatamente aquela ca
mada mais sacrificada da sociedade, que precisa
passar longas horas nas filas, seja para receber o di
nheiro da aposentadoria, seja para resolver pendên
cias burocráticas junto aos órgãos públicos.

Assim sendo, declaramo-nos pela aprovação da
proposição em exame, quanto ao mérito, ao mesmo
tempo em que apresentamos o substitutivo em anexo,
no' sentido de oferecer contribuições ao texto.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 1999. 
Deputado Paulo Ballazar, Relator.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N1I 4.087, DE 1998

Dispõe sobre a Instalação de santi..
rios e bebedouros públicos dentro du
agências bancárias e órgãos públicos do
todo o Pars.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Desarquivem-se os Projetos de Lei de n9s
629/95, 2.814/97, 2.815/97, 2.953/97, 2.954/97,
3.446/97, 3.450/97, 3.478/97, 3.479/97, 3.480/97,
3.538/97, 3'995/97, 3.832/97, 3.987/97, 3.988/97,
3.989/97, 3.990/97, 3.991/97, 3.992/97, 3.994/97,
3.995/97, 4.083/98, 4.085/98, 4.086198, 4.087/98,
4.088/98, 4.089/98, 4.091/98, 4.226/98, 4.227/98 e
4.483/98, em conformidade ao disposto no art. 105,
parágrafo único, do RICO.

Declaro prejudicado o requerimento de desar
quivamento quanto aos PL de nºs: 22/95, 306/95,
424/95, 440/95, 2.913/97, 3.134/97, 3.154/97 e
3.548/97, por estarem definitivamente arquivados.

Prejudicado, também, o requerimento quanto
aos PL de nºs 4.090/98 e 4.084/98, por terem sido de
volvidos ao autor.

Ainda, prejudicado fica o requerimento quanto
ao PL de nº 3.993/97, por não se encontrar o mesmo
arquivado.

Finalmente, resta prejudicado o requerimento
quanto aos PL de nºs 4.463/98 e 4.668/98, por terem
sido declarados prejudicados.

Oficie-se ao Requerente e, após, publique·se.
Em 2 de março de 1999. - Michel Temer, Presi

dente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1I 4.087198

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi·
mento de emendas (5 sessões), no período de
31·5·99 a 8-6-99. Findo o prazo, não foram recebidas
emendas.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Aura
nilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

De autoria do nobre Deputado Enio Bacci, o pro·
jeto de lei em exame propõe a instalação de sanitário
os e bebedouros acessíveis àqueles que necessitam
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da Comissão determinou a abertura e divulgação, na recorrer aos serviços de órgãos púbicos e agências
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi- bancárias do País.
mento de emendas (5 sessões), no período de Em sua justificação, o autor argumenta que a
24-3·98 a 31-3-98. Findo o prazo, não foram recebi- medida será de grande utilidade não só para idosos e
das emendas. gestantes, como para todos os clientes de banco e

Sala da Comissão, 1º de abril de 1998. - Aure- usuários de serviços públicos.
nilton Araruna de Almeida, p/Secretário. Decorrido o prazo regimental, não foram apre-

sentadas emendas à proposição em análise.
É o Relatório



11- Voto

Diante do exposto, reiteramos nosso voto favo
rável ao PL nQ 4.087/98, com substitutivo, e pela rejei
ção da emenda nll 1/99-5, apresentada ao substituti
vo, nos termos desta complementação de voto, aca
tando as sugestões oferecidas pelos nobres Deputa
dos Arlindo Chinaglia e Fernando Gabeira.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada

O nobre Deputado Fernando Zuppo apresentou
a Emenda nll 1/99-s ao Substitutivo ao Projeto de Lei
n1l4.087/98 com o objetivo de fazer constar na propo
sição que medidas de segurança deverão ser obser
vadas quando da instalação de sanitários e bebedou
ros públicos dentro das agências bancárias e órgãos
públicos.

Entendemos que o objeto da emenda apresen
tada já está abordado no parágrafo único do art. 1Q do
Substitutivo.

Somos, portanto, contrário à Emenda nQ 1/99-s.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Paulo Baltazar, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I - Relatório

Durante a discussão do Projeto de Lei em epí
grafe na reunião ordinária desta Comissão realizada
hoje, o nobre Deputado Arlindo Chinaglia apresentou
sugestão ao substitutivo oferecido por este relator, de
classificar as agências bancárias como públicas e pri
vadas na ementa, artigo primeiro e parágrafo único,
apenas para não deixar dúvidas quanto à interpreta
ção e alcance da lei, conforme especificado no proje
to original. Em seguida o Deputado Fernando Gabeira
propôs a inclusão da expressão "preservando-se a
privacidade dos clientes", no final do parágrafo único
do substitutivo, sugestões essas que foram integral
mente acatadas por esta relatoria.

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao art. 1!! do substitu-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nll 4.087198

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
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PROJETO DE LEI Nll4.087, DE 1998 da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Dispõe sobre a instalação de sanitá- Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi-

rios e bebedouros públicos dentro das mento de emendas (5 sessões), no período de
agências bancárias e órgãos públicos de 22-9-99 a 28-9-99. Findo o prazo, foi recebida 1 (uma)
todo o País. emenda.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

PARECER À EMENDA APRESENTADA AO
SUBSTITUTIVO

"Art. 1Q Os órgãos públicos de todo o
País disporão em seu interior de equipa
mentos sanitários e bebedouros à disposi
ção de seus usuários, observadas as medi
das necessárias à compatibilização de suas
normas internas de segurança."

Justificação

Assaltos às agências bancárias são fonte de
inúmeras matérias em todos os noticiários do País.

Mesmo em se adotando instrumentos dos mais
diversos, como portas de segurança, monitoramento
eletrônico de movimentação de pessoas, agentes de
segurança, etc., concluímos que o número de assaltos
tem aumentado significativamente, causando danos à
sociedade, principalmente aos clientes de bancos.

Não obstante à relevante preocupação dos no
bres autor e relator, verificamos, na prática, que a ins
talação de banheiros públicos nas agências bancári
as representará nova alternativa que auxiliará os de
linqüentes na execução de assaltos-relâmpago ou
mesmo contra as agências, tendo nos banheiros fon
te de abrigo e escolha de novas vítimas, uma vez que
não seria permitido filmar o interior dos mesmos sob
pena de invadir a privacidade das pessoas.

Vale lembrar que já é condição para construção de
edifícios e funcionamento de estabelecimentos a exis
tência de banheiros em suas dependências. E impor
tante notar, portanto que, atualmente, qualquer cliente
pode ter acesso aos banheiros disponíveis nos bancos,
desde que solicite aos funcionários e por eles seja
acompanhado, mesmo não sendo idoso ou gestante.

Entendemos que a iniciativa merece melhor aná
lise, sob pena de transformar-se num instrumento para
o aumento da violência que tanto castiga nosso País.

Para tanto contamos com a compreensão do
ilustre relator no sentido de acatar a presente emenda.

tivo:



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As agências bancárias, órgãos públi

cos, rodoviárias e pontos de apoio, que são as par~

das pré estabelecidas de ônibus, que ocorre dura~

te a viagem, disporão em seu interior de equipa
mentos sanitários e bebed()uros à disposição d1b
seus usuários. '

Parágrafo único. As agências bancárias, órgãos
públicos, rodoviárias e pontos de apoio a que se refe
re o caput deste artigo adotarão medidas necessári
as à compatibilização de suas normas internas de se
gurança ao disposto nesta lei.

Art. 2º Os municípios terão um prazo de cento e
oitenta dias para adaptar seus códigos de obras ao
disposto nesta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1999.
- Deputado Joio Magno

VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADO JOSÉ MAGNO

O Projeto de Lei nº 4087, de 1998, de autoria do
Deputado Enio Bacci, dispõe sobre a instalação de
sanitários e bebedouros públicos, dentro das agênci
as bancárias e órgãos públicos de todo o país. Não
apresentou em seu texto a instalação de sanitários e
bebedouros públicos em rodoviárias e nos pontos de
apoio, ou seja, nas paradas de ônibus, pré estabeleci
das, que ocorrem durante a viagem.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As agências bancárias, públicas e priva

das, e órgãos públicos de todo o País disporão em
seu interiorde equipamentos sanitários e bebedouros
à disposição de seus usuários.

Parágrafo único. As agências bancárias, públi
cas e privadas, e órgãos públicos a que se refere o
caput deste artigo adotarão as medidas necessárias
à compatibilização de suas normas internas de segu
rança ao disposto nesta lei, preservando-se a privaci
dade dos clientes.

Art. 22 Os municípios terão um prazo de cento e
oitenta dias para adaptar seus códigos de obras ao
disposto nesta lei.

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

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000.

Deputado salatiel Carvalho
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hoje, aprovou o Projeto de Lei n' 4.087/98, com subs- Em algumas rodoviárias ou ponto de apoio, não
titutivo e rejeitou a Emenda nº 1/99-S apresentada ao tem oferecido aos usuários, a instalação sanitária,
substitutivo, nos termos do parecer do relator, Depu- mas em sua maioria não tem oferecido os bebedou-
tado Paulo Baltazar, com complementação de voto, ros, obrigando os passageiros a comprarem água, e
contra os votos dos Deputados Ronaldo Vasconcel- aos mais pobres, obrigando-os a beberem da água
los, Luciano Pizzatto e Euler Ribeiro. O Deputado que servem aos banheiros, sem nenhum tratamento.
João Magno apresentou voto em separado. Neste sentido, propomos que seja alterado are-

Estiveram presentes os Senhores Deputados, dação do artigo 1º e Parágrafo único Projeto de Lei nº
Salatiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia, Vi- 4087. de 1998, que deverá ter a seguinte redação:
ce-Presidente, Márcio Sittar, José Art. 1º As agências bancárias, órgãos públi-

Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo izar, Expedito cos, rodoviárias e pontos de apoio, que são as para-
Júnior, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcelos, João das pré estabelecidas de ônibus, que ocorre duran-
Magno, Fernando Gabeira, Fernando Zuppo, Paulo te a viagem, disporão em seu interior de equipa-
Baltazar, PastorValdeci Paiva, Régis Cavalcante, Ma- mentos sanitários e bebedouros à disposição de
ria Abadia, Vanessa Graziziotin, Paulo de Almeida, seus usuários.
Suas Brasileiro, Aroldo Cedraz, Euler R~beiro, Jo~o Parágrafo único. As agências bancárias, órgãos
Paulo, Marcos Afonso, Fernando Coruja e InáCIO públicos, rodoviárias e pontos de apoio a que se refe-
Arruda. re o caput deste

Sala ?a Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- artigo adotarão medidas necessárias à compati-
tado Salatlel Carvalho. bilização de suas normas internas de segurança ao

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO disposto nesta lei.
Ao submetermos à apreciação dos membros

desta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias o nosso voto, esclarecemos que
somos pela aprovação do substitutivo do relator, De
putado Paulo Baltazar, ao Projeto de Lei nº 4.087, de
1998, desde que conste em seu texto a alteração que
estamos propondo.

Sala da Comissão,24 de novembro de 1999. 
Deputado João Magno
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COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N24.366/98

Nos termos do art.119 I e § 1!! combinados com
o art. 166 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, o Sr. Presidente determinou a abertura e di
vulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de prazo
para apresentação de emendas. a partir de 3-8-99,
por cinco sessões. Findo o prazo, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1999
Maria Ivone do Espírito Santo Secretária

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O ilustre Deputado Hermes Parcianello apre
sentou o Projeto de Lei nº4.366, de 1998, que acres
centa o parágrafo 22 ao art. 32 da Lei n2 4.117, de 27

- termo de recebimento de e~endas - 1998
, - t~rmo de recebimento de emendas - 1999

- parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- ~oto em separado

COMiSSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N24.366198

*PROJETO DE LEI N2 4.366-A, DE 1998 2.817/97;
(DO SR. HERMES PARCIANELLO) 3.252197;

Acrescenta o parágrafo 22 ao artigo 3.422197;
38 da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 3.906/97;
1962, estabelecendo remuneração às 4.135/98;
emissoras de radiodifusão sonora que 4.143/98;
retransmltem o programa oficiai dos Po- 4.301/98;
deres da República; tendo Parecer da 4.366/98'
Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- 4.367/98:
municação e Informática, pela rejeição. O 4.368/98:
parecer do ~e~utadoJosé de Abreu pas- 4.369/98'e
sou a constituir voto em separado (rela- 4 450/98
tor: Dep. Arolde de Oliveira). '. . .

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- Projetos de Lei Complementar:
gia, Comunicação e Informática; de Finan- 152197 e
ças e Tributação (Art.. 54); e de Constitui- 198/97.
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. Proposta de Emenda à Constituição:
24,11) 544/97.

·Projeto inicial publicado no DCD de 8-4-98 Sala das sessões, 8 de abril de 1999. - Depu-
tado Hermes Parcianello

Parecer da Comissão DE CI~NCIA E .
TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA DefirO, nos termos do art. 105 pará-

, grafo único do RICO), o desarquivamento
SUMÁRIO das seguintes proposições: PL 1.226/95,

2.193/96,2.817/97, 3.252197, 3.422197,
3.906/97, 4.135/98, 4.143/98, 4.301/98,
4.366/98,4.367/98,4.368/98,4.369/98,
4.450/98, PLP 152197, 198(97e PEC
544197 e apensados. Publique-se.

Em 8 de abril de 1999. - Michel Te
mer Presidente.

Nos termos do Art.. 119, caput, I, do Regimento
Interno,da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determi'nou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 1-6-98, por cinco sessões. Findo
o prazo, 'não foramapresentadas emendas ao projeto.

Sála da Comissão, 9 de junho de 1998. - Maria
Ivone do Espfrito Santo Secretária

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Com fulcro no parágrafo único do art. 105 do Re
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência o de
sarquivamento das seguintes proposições:

Projetos de Lei:
1.226/95;
2.193/96;



VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADO JOSÉ DE ABREU

11- Voto

A obrigatoriedade de veiculação do "Programa
Oficial dos Poderes da Repúblic~",determinada pelo
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/62, tem tra
zido inúmeros prejuízos às emissoras de rádio, mui
tas delas enfrentando, nos últimos anos, graves difi
culdades financeiras. Além. de não fazer jus a qual
quer tipo de remuneração, a rádio é obrigada a ceder
horário nobre para a veiculação do programa, deixan
do de ~eiculár sua própria programação e, por conse
guinte, de receber pagamento pela inserção de put?li
cidade.

Assim, consideramos relevante a iniciativa do
Deputado Hermes Parcianello que vislumbrou uma

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.366 de 1998, de autoria do
nobre Deputado Hermes Parcianello, pretende esta
belecer remuneração às emissoras de rádio que
transmitem o programa nA Voz do Brasil", porforça do
disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº
4.117/62.

Alega o ilustre autor da matéria que as emisso
ras nunca receberam qualquer pagamento pela reali
zação deste serviço, o-que...Çonstitui, na sua opinião,
apropriação indébita do Estàâo,·~uma vez que vive
mos no regime de livre iniciativa.

Cabe à Comissão de Ciência e TecnologiahCo
municação e Informática posicionar-se sobre o mérito
da proposição, à qual não foram apresentadas emen
das durante o prazo regimental.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 4.366, de 1998, trata da re
muneração às emissoras de radiodifusão sonora pela
veiculação dos Programas Oficiais dos Poderes da
República. Tanto a proposição original, bem como o
substitutivo oferecido pelo Deputado José de Abreu_ • I

sao Inadequados, uma vez que contrariam a Constitu-
ição Brasileira ao criarem despesas adici.onais para o
Poder Público, além de não abordarem de-forma ade
quada a questão da veiculação da chamada nA Voz
do Brasil". Outras iniciativas nos parecem mais ade
quadas, como a flexibilização do horário de apresen
tação e tantas outras que vêm sendo discutidas por
esta Comissão.

Desta forma, não vislumbramos outra alternati
va a não ser a rejeição do parecer do ilustre Deputado
José de Abreu, bem como do próprio Projeto de Lei nº
4.366, de 1998.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecr;tologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou o Projeto de Lei n' 4.366/98, nos termos
do parecer do relator, Deputado Arolde de OliveirEl:--Q
parecer do Deputado José de Abreu passou a consti
tuir voto em separado.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho - Presidente; íris Simões e Salvador
Zimbaldi, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augus-
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de ~gosto de 19~2,. est~belecendo remuneração às to Franco, íris Simões, João Almeida, Júlio Semeghi-
emissoras de radlodlfusao sonora que retransmitem o ni, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues,
programa oficial dos Poderes da República. Silas Câmara, Rafael Guerra, Marcus Vicente, Ro-

Foi designado o nobre Deputado José de Abreu meu Queiroz, Gessivaldo Isaías, Hermes Parcianello,
para relatar a proposição em questão, tendo Sua Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Marcelo
Excelêhcia concluído parecer pela aprovação com Barbieri, Mattos Nascimento, Nelson Proença, Zaire
Substitutivo que ofereceu no intuito de melhorar a re- Rezende, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corau-
dação original. ci Sobrinho, José Rocha, Maluly Netto, Santos Filho,

Esta Comissão, na reunião do dia 17 de maio de Vic Pires Franco, Mário Assad Júnior, Gilberto Kas-
2000, considerou que o Projeto original, bem como o sab, Paulo Magalhães, Jorge Bittar, Marcos de Jesus,
Substitutivo apresentado, são inoportunos, uma vez Pinheiro Landim, Walter Pinheiro, Odelmo Leão, Oli-
que criam despesas adicionais para o Poder Público, veira Filho, Pauderney Avelino, Robério Araújo, N~I-
fato que contraria a Constituição. Além disso, foram son Meurer, Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza
relacionados diversos argumentos pelos Senhores Erundina, Dr. Evilásio, Bispo Wanderval e Agnaldo
Membros da Comissão no sentido de que a veicula- Muniz.
ção dos programas oficiais dos Poderes da República Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
representaria compensação pela utilização do bem tado Santos Filho Presidente
público que é o espectro de radiofreqüências.

Assim, entendeu a Comissão votar pela rejeição
do parecer do Relator, Deputado José de Abreu, ten
do sido este Deputado designado pelo Senhor Presi
dente para redigir o Parecer Vencedor.



*PROJETO DE LEI NlI!4.823-A, DE 1998
(Da Sra. Rita Camata e Sr. Hélio Bicudo)

Altera a Lei nll! 8.069, de 13 de Julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Ado
lescente; tendo Parecer ~a Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprova
ção (relator: Dep. José Linhares).

(Às Comissões de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação-Art. 24,1I)

*Projeto inicial publicado no DCD de 3-12-98

Parecer da Comissão DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Senhora Deputada Rita Camata formulou, em
25 de fevereiro de 1999, requerimento de desarquiva
mento de proposições de sua autoria, com fulcro no
art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Considerando presentes os requisitos constan
tes do citado dispositivo regimental, defiro o desar
quivamento das seguintes proposições: PEC 28/95;
PEC 42195; PEC 43/95; PL 1.699/89; P12 2.417/89;
PL 927/91; PL 3.727/93; PL 50/95; PL 52195; PL
53/95 PL 56/95; PL61/95; PL 588/95; PL 590/95; PL
592195; PL 810/95; PL 909/95; PL 910/95; PL
1.041/95; PL 1.888/96; PL 3.872197; PL 4.259/98;
PL 4.716/98; PL 4.823/98; PL 4.649/98; PLP 60191
;N PLP 04/95; PLP 29/95; PLP 35/95; PLP 50/95.

. "§. 22 As emissoras de radiodifusão so
nora serão remuneradas, mensalmente,
pela transmissão do programa a que se re
fere a alínea e do caput.

§ 32 O Poder Executivo definirá, anual
mente, os valores a serem pagos às emis
soras, levando em conta as faixas de potên
cia, o público alvo e a média dos valores co
brados, co"mercialmente, pela utilização do
horário estipulado para veiculação do pro
grama."

Concluindo, votamos pela aprovação do Proje
to de Lei nº 4.366, de 1998, na forma do Substitutivo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1!! de dezembro de 1999. 
Deputado José de Abreu

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI NlI!4366, DE 1998
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saída para as empresas de Jádio, que continuariam COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
a veicular o programa, mas passariam a ser remu- COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
neradas pelo Poder Público. .

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Para facilitar a regulamentação da matéria e AO SUBSTITUTIVO

a aplicação célere da lei, estabeleceu ainda os
valores mínimo e máximo da remuneração, ca- PROJETO DE LEI NlI! 4.366/98

bendo ao Poder Executivo apenas definirAOS ~alo- Nos termos do art.119,11 e § 12, do Regimento
res. a serem pagos de acordo com a potencla da Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
emissora. determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia

Com o intuito de melhorar a redação do texto das Comissões, de prazo para apresentação de
em exame, optamos pela apresentação de Substitu- emendas, a partir de 6-12-99, por cinco sessões. Fin-
tivo que submetemos à consideração dos membros do o prazo, não foram apresentadas emendas ao
da CCTCI. substitutivo.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999.
Maria ivone do Espírito Santo Secretária

Dispõe sobre a remuneração às
emissoras de radiodifusão sonora pela
retransmissão do programa oficial dos
Poderes da Repú,bllca.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Acrescente-se ao art.. 38 da Lei no

4.117, de 27 de agosto de 1962, os seguintes pará
grafos 22 e 3º transformando-se o parágrafo único
em § 12

Art.. 22 O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei, no prazo de 90 (noventa) dias,
estabelecendo o valor a ser pago às emissoras de
acordo com sua faixa potência.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicação.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado José de Abreu



11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 4.823, de 1998, merece ser
acolhido pela grande contribuição para a melhoria do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora esta
lei tenha sido muito bem elaborada e contado com a
contribuição de especialistas em várias áreas, tais
como educadores, socióiogos, assistentes sociais,
além de outras autoridades na matéria, é natural que,
em virtude de sua complexidade, alguns pontos preci
sem ser ajustados à nossa realidade.

E o caso das entidades de abrigo e proteção de
caráter privado. Muitas delas têm vários anos de ex
periência no trato com crianças e adolescentes em si
tuação de risco. Mas se precisarem ser substituidas
nessa importante tarefa, esse bom atendimento pode
ser prejudicado pela falta de experiência dos novos
funcionários.

Os ajustes propostos são pequenos, mas de
grande importância quanto à atuação das entidades
privadas nos serviços prestados às crianças e aos
adolescentes que delas necessitam, por não pode
rem contar com o auxílio de sua família natural e ain
da não terem encontrado pessoas que os adotasse.

Assim, no mérito, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n' 4.823, de 1998.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 1999. 
Deputado José Linhares, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nQ 4.823, de 1998, nos termos
do parecer do Relator, Deputado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gfglio,
Jorge Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu

PROJETO DE LEI N!:! 4.823/98

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloizio
Neves Guimarães Secretário

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei que modifica disposi
tivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990) para aperfeiçoar o
atendimento prestado a crianças e adolescentes co
locados em entidades de abrigo e proteção de caráter
privado.

Em sua Justificação, os nobres Deputados auto
res do Projeto afirmam que é inegável a eficácia do
Estatuto no tocante às'entidades públicas dedicadas
ao abrigo e proteção de crianças e adolescentes em
situação de risco ou praticantes de ato infracional.

O mesmo não se pode afirmar totalmente quan
to às inúmeras entidades privadas de caráter filantró
pico e caritativo, mas que são de grande importância.
Se não existissem, milhares de crianças e adolescen
tes estariam nas ruas, presas fáceis de todos os víci
os, com as tão conhecidas conseqüências.

Mas esse importante atendimento pode ser in
terrompido pela extinção de algumas dessas entida
des, sendo substituídas por outras sem tanta expe
riência.

Com as mínimas alterações do Projeto, o bom
atendimento que essas entidades privadas já prestam
fica garantido, sem sofrer descontinuidade. Assim o ver
dadeiro espírito do Estatuto não corre o risco de ser
desvirtuado ao mero sabor das tendências políticas de
cada momento, em cada município, ou pela falta de dis
cernimento de pessoas não preparadas.
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Indefiro, contudo, o pedido quanto às proposições a O Projeto foi arquivado nos termos do art. 105
seguir relacionadas, porquanto não foram objeto de do Regimento Interno. Por solicitação de um de seus
arquivamento: PEC 26/95; PL 1.700/89; PL autores, a nobre Deputada Rita Camata, foi o Projeto
1.712189; PL 2.998/89; PL 3.650/89; PL 4.967/90; desarquivado.
PL 51/95; PL 60/95; PL 1.743/96; PL 3.395/97. Nesta Comissão de Seguridade Social e Famí-

Oficie-se à requerente e, após, publique-se. lia, foi aberto o prazo de cinco sessões para o recebi-
Em 25-1-1999. - Michel Temer Presidente mento de emendas. Esgotado o prazo, não foram

apresentadas emendas.

Devemos pronunciar-nos sobre o mérito da pro
posição, em caráter conclusivo, nos termos do art. 24,
inciso 11, do Regimento Interno.

É o relatório.
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PROJETO DE LEI N!!4.857, DE 1998
(PLS Nº 131/97)

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119. caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidenta
determinou a abertura - divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao projeto, a partir de 12 de março de 1999,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. - Car
la Rodrigues de Medeiros, Secretaria.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.857, de 1998, é de autoria
do Senado Federal, que aprovou substitutivo à propo
sição original da srª Benedita da Silva. Consoante o
disposto no art. 65 da Constituição Federal, a matéria
se encontra na Câmara dos Deputados para revisão.
Se for aprovada sem alterações, será enviada à san
ção ou promulgação: se for rejeitada, será arquivada;
se, ainda, for emendada, retornará à Casa de origem.

\

Ao relatar a matéria nc;> Senado Federal, a Se-
nadora Marina Silva registrou, com muita felicidade,
que o objetivo central do'projeto de lei sob exame é
"resgatar uma das grandes dívidas sociais residen
tes na sociedade brasileira e que tem contribuído
com a exclusão de expressivo grupo social- as co
munidades de indivíduos surdos". De fato, pro
põe-se que seja oficialmente reconhecida a comu
nicação gestual, que as repartições públicas aten
dam os surdos de forma apropriada e que as formas
de expressão e comunicação dos surdos possam
ser aprendidas nos cursos de formação para o ma
gistério.

O Projeto de Lei nº 657, de 1999, do Sr. Glycon
Terra Pinto, apensado, tem igual objetivo e semelhan
te conteúdo.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

Cabe-nos deliberar sobre o mérito educacional
e cultural.

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- emenda oferecida pela relatora

- Parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

Parecer da Comissão
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

Parecer da Comissão DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPOTO

Odiares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua- - parecer do relator
dagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio Palocci, - Parecer da Comissão
Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo Faria de
Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcísio Peron
di, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique Fontana,
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fassarella,
Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire Rosado, La
voisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Nilton Baia
no, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe, Serafim

Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000.Deputa
do Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 4.857-B, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS -131/96

Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais e dá outras providências; tendo
pareceres da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação des
te, com emenda, e pela rejeição do de n!!
657199, apensado (relatora: Dep. Esther
Grossi); e da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação deste e
da emenda adotada pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, e pela re
jeição do de n!! 657/99, apensado (relator:
Dep. Eduardo Jorge).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,1I}

*Projeto inicial publicado no DCD de 5-1-99
- Projeto apensado: PL 657/99 (DCD de

16-4-99)

- termo de recebimento de emenda 11 - Voto Do Relator



I - Relatório

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

O PL 4.857, de 1998, sob análise, de autoria do
Senado Federal legaliza a Linguagem Brasileira de
Sinais - LIBRAS, como meio de comunicação e ex
pressão, incorporando em nosso ordenamento jurídi
co esse sistema lingüístico oriundo das comunidades
de brasileiros surdos.

Obriga o Poder Público e empresas concessio
nárias de serviços públicos a institucionalizarem o
uso e a difusão da Libras, assegurando o atendimen
to e o tratamento adequados aos portadores de defi
ciências visuais.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 1º de dezembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

Substitua-se nos arts 1º, 2º, 3º e 4º do projeto a
expressão "Linguagem Brasileira de Sinais 
LIBRAS" por "Ungua Brasileira de Sinais - LIBRAS".

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1999. - De
putada Maria Elvira, Presidenta.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR4.857-A198

Substitua-se nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º "Linguagem
Brasileira de Sinais - LIBRAS por "Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS"

Sala da Comissão, 15 de outubro de 1999. - De
putada Esther Grossi.

11I- Parecer da Comissão
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Pelo art. 216 da Constituição Federal, constituem A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza ma- em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-
terial e imaterial, portadores de referência à identida- memente, com emenda, o Projeto de Lei n· 4.857/98,
de, à ação e à memória dos diferentes grupos forma- e rejeitou o Projeto de Lei nº 657/99, apensado, nos
dores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as termos do parecer da Relatora, Deputada Esther
formas de expressão. Não vejo qualquer razão para Grossi.
deixar de reconhecer que a língua dos surdos é uma Estiveram presentes os Senhores Deputados
legítima forma de expressão, cujo uso merece a prote- Maria Elvira, Presidenta; Celcita Pinheiro e Marisa
ção e o incentivo do Poder Público até porque, do pon- Serrano, Vice-Presidentas; Ademir Lucas, Átila Lira,
to de vista dos principais beneficiários, é condição sine Eduardo Seabra, Esther Grossi, Evandro Milhomen,
qua non para o aprendizado e o exercício pleno da ci- Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João
dadania, que é um dos objetivos básicos da educação. Matos, Jonival Lucas Júnior, José Melo, Nilson Pinto,

Cumpre assinalar que existe uma polêmica em Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia.
torno da natureza da comunicação gestual dos sur- Sala da Comissão, em 19 de outubro de 1999.-
dos. Há quem a considere uma língua natural, estru- Deputada Maria Elvira, Presidenta.
turalmente diferenciada das línguas orais. Neste
caso, o surdo deixa de ser um portador de deficiência.
Outros a consideram uma linguagem, isto é um meio
de comunicação e expressão derivado de língua oral,
sem estrutura própria. Para esta corrente, não existe
uma língua "natural" do surdo, que deve ser tratado
como portador de deficiência até que aprenda a ex
pressar-se em português.

No intuito de pautar nosso voto pelo interesse pú
blico, discutimos esta questão com especialistas e inte
grantes dos segmentos organizados da área. Concluí
mos que o que os próprios surdos realmente querem é
que: a) seja reconhecida como meio legal de comunica
ção e expressão, para fins de atendimento externo em
repartições públicas e órgãos assemelhados, a Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS; b) que, nessas reparti
ções, o atendimento externo conte com os serviços pro
fissionais de intérprete de LIBRAS; c) que seja possível
estudar a Ungua Brasileira de Sinais - LIBRAS em es
tabelecimentos de ensino da rede pública.

Com respeito ao projeto de lei apensado, cabe
registrar que é também de muito valor. Como temos
que escolher, nosso voto prestigia a proposição mais
antiga e, assim, é pela rejeição do Projeto de Lei nº
657, de 1999, e pela aprovação do Projeto de Lei nº
4.857, de 1998, com emenda.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1999.- De
putada Esther Grossi, Rela~ora.

EMENDA SUBSTITUTIVA



*PROJETO DE LEI N2 68-A, DE 1999
(Da Sra. Iara Bernardi)

Dispõe sobre a assistência à saúde
da gestante e do nascituro portadores do
vírus HIV; tendo Parecer da Comissão de
Seguridade Social e famOia, pela aprova
ção deste e dos de n2s 109/99 e 2.163/99,
apensados, com substitutivo (Relator:
Dep. José Linhares). -

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no DCO de 16/3/99
- Projeto apensado: PL. 109/99 (DCD de

16/3/99)

Parecer da Comissão DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMfuA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- Parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N2 2.163, DE 1999
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Assegura a distribuição de leite aos
nascituros de mães portadoras do vírus
HIV.

(Apense-Se Ao Projeto'de Lei nº 68,
de 1999)
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Estabelece, ainda, que os sistemas federal, es- Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affonso Ca-
tadual e municipal de educação incluirão nos cursos margo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ânge-
de formação de Educação Especial, de Fonoaudiolo- la Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio Pa-
gia e de Magistério o ensino dessa modalidade de Iin- locci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Amaldo Fa-
guagem. ria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcísio

O PL 657, de 1999, de autoria do ilustre Deputa- Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi-
do Glycon Terra Pinto, tem conteúdo semelhante ao nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
principal. Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João

O PL4.857, de 1998, recebeu parecer favorável, Fassarella, Jo~g.e Cost~, Jos~ Carl~s Cou~in.ho, ':ai.re
com uma emenda, da Comissão de Educação, Cultu- R~sado, .Lavolsl~r ~ala.' Udla Q~I~an, LU?la Vania,
ra e Desporto que rejeitou o PL 657 de 1999. Nllton Baiano, Oliveira Filho, Osmanro Pereira, Rafael

_ ' , Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe,
. ~~o foram apresentadas emendas no prazo re- Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi-

glmen a . cino Queiroz e Vicente Caropreso.

11 - Voto Do Relator Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
tado Cleuber Carneiro, Presidente.A proposição em tela merece ser louvada, por

oferecer aos deficientes auditivos a grande oportuni
dade de serem tratados de forma igual.

Estima-se que existem quase 3 milhões de sur
dos no Pars que não tinham até então assegurado um
dos direitos elementares do ser humano, o da comu
nicação.

Recolhidos em verdadeiros guetos, utilizaram e
aperfeiçoaram uma linguagem própria, que, agora,
com este projeto, se incorpora à vida da nação.

Passarão a ser tratados igualmente nas reparti
ções públicas e naquelas que prestam, como conces
sionárias, serviços públicos.

A proposição foi muito feliz ao obrigar a inclusão
do ensino dessa linguagem em inúmeros cursos, pre
parando, assim, profissionais que poderão estabele
cer a comunicação necessária entre os deficientes
auditivos e a sociedade.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao PL 4.857, de
1998, com a emenda aprovada na Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, e pela rejeição do PL 657,
de 1999.

Sala da Comissão, 8 de feveiro de 2000. - Depu
tado Eduardo Jorge, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº4.857-A, de 1998 e a emen
da adotada pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, e rejeitou o de n2 657/99, apensado, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Eduardo Jor
ge.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gíglio, Jorge



O primeiro dos projetos citados tem propósitos
semelhantes, ou seja, de garantir a realização do tes
te em mulheres grávidas. Obriga o SUS a realizar os
exames para diagnóstico da Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida (AIDS) e detecção do·vírus vedan
do a divulgação dos resultados a outra pessoa que
não a gestante. Aponta para sanções que seriam defi
nidas nas normas regulamentadoras.

Já o segundo, prevê o fornecimento de leite em
qu.antidades suficientes e necessárias para filhos de
mulheres HIV positivo, com o objetivo de evitar a
transmissão vertical do vírus.

Além da Comissão de Seguridade Social e Fa
mflla (CSSF) as proposições estão distribuídas à Co
missão de Constituição e Justiça, e de Redação
(CCJR).

No prazo regimental, não foram recebidas
.m.ndas.

\! o relatório.

11 - Voto do Relator

As preocupações das autoras têm perfe~a pro
cedência na medida em que as estatísticas compro
vam o crescente número de mulheres infectadas pelo
HIV no Brasil e, principalmente por transmissão pen
natal, o também crescente nOmBro de crianças porta
doras do mesmo vírus.

A estimativa do Ministério da Saúde é de que
entre 16 a40% das crlançaB nascidas cf, mais soro-
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O Congresso Nacional decreta: Determina a plena informação às gestantes so·
Art. 12 0 Sistema Único de Saúde (SUS) promo- bre a importância da realização do teste, o significado

verá a distribuição gratuita de leite às crianças cujas da soropositividade e as vantagens da assistência
mães sejam portadoras do vírus HIV. antes, durante e depois do parto, sendo que o teste

Art. 22 A distribuição de leite serão feita pelo ser- somente se realizaria com anuência expressa da mu-
viço básico de saúde para o qual a criança e a mãe fo- Iher.
rem encaminhados depois do parto. A proposição ainda estabelece o suprimento de

Art 31! Os recursos destinados ao cumprimento leite, por meio do SUS, a todas as crianças lactentes
do disposto acima correrão por conta do orçamento cuja mãe possua teste positivo, em quantidade ne-
do SUS no âmbito municipal. cessária a sua sobrevivência, até a idade de dois

Art 42 O Poder Executivo regulamentará a apli- anos.
cação do dispositivo no prazo de 90 (noventa) dias. Na justificação, a eminente autora argumenta

Art. 51! Esta lei entra em vigor na data de sua pu- para a importância do diagnóstico precoce com vistas
blicação. à redução do risco de transmissão do vírus ao feto, o

número crescente de mulheres e bebês contamina
dos e o resguardo das informações sobre os exames
realizados.

Foram apensados à proposição em tela os PL n9

109/99, da ilustre Deputada Maria Elvira, e o PL nl!
2.163/99, de autoria do ínclito Deputado Roberto Pes
soa.

Justlficaçio

É sabido o risco a que estão submetidos os nas
cituros vítimas da transmissão vertical (mãe-filho) do
vírus HIV.

Por outro lado, a melhor maneira de se prevenir
a instalação da doença será, por um lado a adminis
tração de medicação, por ocasião do parto e, no mé
dio prazo, assegurar condições naturais de aumentar
a resistência ao vírus, no caso, por meio da alimenta
ção adequada. E é esse o objetivo do presente proje
to, garantindo o acesso à alimentação da criança pelo
pperíodo de 6 (seis) meses.

Sala das Sessões, 1!! de dezembro 1999. - De
putado Roberto Pessoa.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Ni 68199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do_
Dia das Comissões - de prazo para apresentaçlo de
emendas, a partir de 15 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebida
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1999. - Elorzlo
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei em estudo, da eminente Depu
tada Iara Bernardi, tem o objetivo maior de reduzir a
transmissão do vfrus HIV da mãe para o filho, por
meio da garantia da realização do teste, pelos estabe
lecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), em to
das as mulheres gestantes do País.
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positivas para o HIV tornam-se infectadas na gesta- nos serviços de saúde que, hoje, estão principalmen-
ção, no trabalho de parto ou na amamentação. te sob a responsabilidade dos municfpios.

Portanto, o fato é de pleno conhecimento das No entanto, liós não podemos nos conformar
autoridades da Coordenação Nacional de Doenças com esta realidade. Entendemos que as proposições
Sexualmente Transmissfveis e Aids, do Ministério da em estudo, colocam um desafio para os gestores da
Saúde, que estabeleceram, inclusive, informes e re- saúde. Um desafio para que, no médio prazo, estan-
comendações para a redução da transmissão vertical quemos a vergonhosa curva ascendente de crianças
do vírus. infectadas pelo HIV que, segundo o Ministério da Sa-

A divulgação destes informes e recomendações úde, na proporção de 90% estão relacionadas com a
foi feita em publicação no Diário Oficial da União transmissão de uma mãe infectada para o seu filho.
principalmente dirigida aos serviços de saúde. As ori- Desde o final de 1994 sabe-se que o uso da zido-
entações encontram-se, inclusive, por via da Internet, vudina (AZT) pela mulher grávida infectada e pelo bebé
na página da Coordenação das Doenças Sexualmen- após o nascimento pode reduzir em cerca de 70% o ris-
te Transmissíveis e Aids. Nelas, o Ministério da Saúde co da criança nascer infectada. Entretanto, um número
orienta para a realização do exame pretendido pelos significativo de mulheres grávidas infectadas não estão
dois Projetos de Lei: o oferecimento do teste anti-HIV sendo identificadas durante o exame pré-natal e, por
a toda a gestante, com aconselhamento pré e isso, deixam de fazer o tratamento com o AZT.
pós-teste, independentemente da situação de risco A aprovação desta lei, com um prazo razoável
para a infecção pelo vírus HIV. para que os gestores dos serviços de saúde do SUS

Nas recomendações estão inclufdos todos os preparem-se para atingir uma cobertura de exame
procedimentos que devem ser adotados em casos de pré-natal o máximo possível próxima dos 100%, traria
sorologia positiva, seja orientando os médicos e os à cena este problema tão crucial que é a assistência
enfermeiros no desenvolvimento do trabalho do parto, integral à saúde da mulher. Significaria uma contribui-
seja nas providências pós-parto para a gestante e ção para a conscientização de toda a sociedade para
para os bebês. Não há, contudo, a obrigatoriedade a precariedade da assistência pré-natal que se ex-
para os estabelecimentos do SUS fazerem o teste. pressa, entre outros fatos, na altíssima taxa de morta-

Segundo o próprio Ministério da Saúde, cerca Iidade materna no ~aís, cerca d.e dez vezes maior do
de 25% das mulheres gestantes vão ao parto sem te- que nos pafses mais desenvolvidos.
rem realizado uma só consulta pré-natal. Em muitas No Brasil também é aterrador 9 percentual de
regiões, esse percentual atinge a mais de 50%. A ca- 3,5% de partos ol)de ocorre a infecção dos bebês por
usa principal é a precariedade do acesso aos servi- sífilis congênita. E simplesmente lamentável essa re-
ços de saúde, principalmente nas regiões mais dis- alidade principalmente considerando que é um pro-
tantes do interior e onde faltam profissionais e estru- blema de fácil identificação e tratamento.
turas de atenção à saúde. Talvez por isso mesmo, o Brasil apresentou, em

Por força de nossa labuta incessante em um es- 1993, durante uma Conferência de Ministro~ de Saú-
tabelecimento hospitalar filantrópico que atende uma de dos Países ibero-americanos, uma proposta para
grande região carente de recursos, sabemos que fal- eliminação da sffilis congênita. Esta proposta foi acei-
tam as condições estruturais mínima~ara que possa- ta e aprovada na Conferência Pan Americana de Sau-
mos ver concretizado um objetivo como este proposto de, em sua sessão plenária de 30 de abril de 1994.
pelos projetos em análise. Faltam profissionais qualifi- Entendemos que a oportunidade de aprovar
cados, condições de coleta e transporte, laboratórios esse Projeto de Lei, e o seu apenso, pode reforçar
equipados para realizarem o teste, recursos financei- esse objetivo expresso em um compromisso diante
ros, e assim por diante. Anualmente, o SUS realiza cer- de todos os países das Américas. Por isso acrescen-
ca de 3 milhões de partos. Seriam, no mínimo, cerca tamos o teste da identificação da sífilis ao teste do
de 3 milhões de testes que deveriam ser realizados. HIV como está proposto no Projeto em tela.

Acreditamos, ainda, que uma lei, por si só, não Diante desse quadro, consideramos que a lei
irá alterar repentinamente a realidade dos serviços de traria o benefício do desafio de ampliarmos a cobertu-
saúde e o acesso ao pré-natal por parte das gestan- ra dos exames de pré-natal e conseguirmos, gradati-
teso É muito provável que logo após a promulgação da vamente, a solução do problema da transmissão ver-
lei, ela seja, consciente ou inconscientemente, deso- tical do HIV da mãe para o bebê, bem como da sffilis
bedecida por absoluta falta de condições estruturais congênita.



Dispõe sob,re a assistência à saúde
da gestante e do nascituro.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1!! A assistência à saúde da gestante e do

nascituro, em todo o território nacional, é assegurada
nos termos desta lei.

Art. 29 O Sistema Único de Saúde (SUS) deve
garantir a todas as mulheres, porocasião do acompa
nhamento pré-natal:

1- a realização dos testes sorológicos anti-HIV
e anti-sífilis, mediante anuência expressa da mulher;

11- informações sobre a importância de sua rea
lização e o significado da soropositividade para a sua
saúde e a do bebê sob o ponto de vista individual e
social;

1/1- informações sobre os objetivos e vantagens
da assistência à saúde, em caso de soropositividade,
antes, durante e depois da'gestação e do parto;

IV - atenção clínica, no caso de soropositivida
de, inclusive como fornecimento de todos os medica
mentos necessários.

Art. 32 Toda criança lactente, cuja mãe possua
diagnóstico positivo de teste anti-HIV ou anti-sífilis,
deve receber por parte do SUS leite em quantidade

A Comissão de Seguridade Social e Famrtia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 68/99 e os de nºs 109/99 e
2.163/99, apensados, com substitutivo, nos termos do
parecer do Relator, Deputado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gíglio,

Jorge Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antônio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcí
sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire
Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe,
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi
cino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N!! 68, DE 1999

Dispõe sobre a assistência à saúde
da gestante e do nascituro.

O ConQresso Nacional decreta:
Art. 1!! A assistência à saúde da gestante e do

nascituro, em todo o território nacional, é assegurada
nos termos desta lei.

Art. 29 O Sistema Único de Saúde (SUS) deve
garantir a todas as mulheres, por ocasião do acompa
nhamento pré-natal:

1- a realização dos testes sorológicos anti-HIV
e anti-sffilis, mediante anuência expressa da mulher;

" - informações sobre a importância de sua reali
zação e o significado da soropositividade para-a sua sa
úde ea do bebê sob oponto de vista individual esocial;

1/1 - informações sobre os objetivos e vantagens
da assistência à saúde, em caso de soropositividade,
antes, durante e depois da gestação e do parto;

IV - atenção clínica, no caso de soropositivida
de, inclusive como fornecimento de todos os medica
mentos necessários.

Art. 3º Toda criança lactente, cuja mãe possua
diagnóstico positivo de teste anti-HIV ou anti-sífilis,
deve receber por parte do SUS leite em quantidade
necessária a sua sobrevivência, desde seu nasci·
mento até a idade de dois anos completos.

Art.4º Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cen
to e oitenta) dias a contar da sua data de publicação.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu
tado José Linhares, Relator.1

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 68199

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 29 de outubro de 1999, por cin
co sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.
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Assim embasados, votamos pela aprovação do 111 - Parecer da Comissão
Projeto de Lei nº 68, de 1999, e dos seus apensos
Projetos de Lei nº 109, de 1999, e nº 2.163, de 1999,
na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu
tado José Linhares, Relator.



- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N!! 1.378, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Dispõe sobre a criação de Área de
Proteção Ambiental - APA, no Distrito de
Sousas, Município de Campinas, Estado
de São Paulo.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 200,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1ºÉ criada sob a denominação de "APA de
Soúsas", Área de Proteção Ambiental localizada em
região da Mata Atlântica e abrangendo os demais
ecossistemas a ela associados, no Distrito de Sou
sas, Município de Campinas, Estado de São Paulo.

Art. 2'1 A APA de Sousas apresenta a seguinte
delimitação:

"Inicia-se no eixo do antigo ramal férreo da
Companhia Campineira de Tração, Luz e Força, no
Quilômetro 13 mais 225 metros, segue pelo ramal fér-

*PROJETO DE LEI N2 20o-A, DE 1999
(Do Sr. Jaques Wagner)

Dispõe sobre a criação da Área de
Proteção Ambiental - APA, no Distrito de
Sousas, Município de Campinas, Estado
de São Paulo; tendo Parecer da Comis
são de Defesa do Consumidor, Melo
Ambiente e Minorias, pela aprovação
deste e rejeição do de n!! 1.378/99, apen
sado (relator: Dep. Ronaldo Vasconcel
los).

(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 20-3-99

Parecer da Comissão DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO
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necessária à sua sobrevivência, desde seu nasci· reo em direção a Sousas em uma distância de 250
mento até a idade de dois anos completos. metros, daí prossegue no rumo N 20.0 45' W até en-

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 180 contrar o Ribeirão dos Pires, pelo qual desce até o Rio
(cento e oitenta) dias a contar da sua data de publica- Atibaia, continua pela margem direita deste em dis-
ção. tância de aproximadamente 1.400 metros, deflete à

Sala da Comisso, 24 de maio de 2000. - Depu- direita e segue pela divisa das Indústrias Merck Sharp
tado Cleuber Carneiro, Presidente. & Dohme S.A., até encontrar o eixo da estrada para

Dr. Lacerda à altura do cruzamento desta com o pro
longamento do eixo da Rua n25, do Jardim Nova Sou
sas. Deste ponto, segue pela estrada Dr. Lacerda, no
sentido de Dr. Lacerda, até encontrar o córrego da di
visa do loteamento Nova Sousas, com uma extensão
de 250 metros. Dar, deflete à direita e segue pela divi
sa do loteamento Nova Sousas até uma distância de
100 metros da estrada Dr. Lacerda, refletindo à es
querda, toma o rumo S 39.0 30' W em uma distância
de 180 metros até encontrar o eixo da Rua nº6 do Jar
dim Sorirama. Segue então, pelo eixo da Rua nº 6 até
encontrar a Rua n2 5, deste ponto, deflete à esquerda
e segue pelo eixo da Rua nº5 até encontrar o eixo da
Rua nº 1, def/ete à direita e continua da divisa lateral
direita do lote nº 11 da Quadra B do Jardim Sorirama,
daí deflete à direita e segue pelo prolongamento da
divisa do lote acima até encontrar o leito do ramal fér
reo campineiro do Quilômetro 15, mais 780 metros
segue pelo leito do antigo ramal férreo da Companhia
Campineira de Tração, Luz e Força, na direção de Jo
aquim Egídio até o Quilômetro 16 mais 510 metros.
Dar, deflete à direita e segue no sentido de Sousas e
em direção paralela à Rua Cel. Alfredo Augusto Nas
cimento e, a 100 metros desta, defletindo à esquerda,
segue por esta paralela até encontrar o prolongamen
to da Rua A, do Jardim Atibaia, deflete à direita e se
gue por este prolongamento até a divisa do Jardim
Atibaia em uma distância de 55 metros, daí deflete à
esquerda e segue pela divisa do Jardim Atibaia até a
margem direita do Rio Atibaia. Desce 'por sua mar
gem direita em uma distância de 720 metros, daí de
flete à esquerda, tomando a direção do eixo da Rua nº
4, da Vila Sônia, até encontrar o eixo da Rua nº 3, da
mesma Vila, defletindo à esquerda continua pela Rua
nº 3 e, em seu prolongamento, até encontrar o eixo da
Rua nº 2 do Jardim São Francisco. Continua por essa
rua e seu prolongamento até encontrar a Avenida nº 2
da Vila Bourbon. Segue por esta avenida e seu pro
longamento até o seu cruzamento com a Rua nº 10 do
Jardim Conceição, deflete à direita e continua pela
Rua nº1Oe seu prolongamento até encontrar o antigo
ramal férreo da Companhia Campineira de Tração,
Luz e Força no quilômetro 13 mais 255 metros, ponto
inicial desta descrição".



TíTULO VIII
Da Ordem Social

lEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO

DE ESTUDOS lEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

§ 4º A floresta amazônica brasileira, a mata
atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utili
zação far-se-á, na forma da lei, dentro de condições

CAP(TUlO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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Art. 3º A APA de Sousas tem o objetivo de ga- servação e homenagear o saudoso Deputado Maga-
rantir a preservação dos remanescentes da Mata Ihães Teixeira, representante de nossa região, e pri-
Atlântica, bem como dos demais ecossistemas a ela meiro a propor tal projeto de lei que ora reapresenta-
associados, incluindo a vegetação nativa, a fauna sil- mos.
vestre e os mananciais, como forma de manter o equi- I A Área de Proteção Ambiental que pretende-
líbrio ecológico da região. mos criar abrangendo os limites do referido distrito é

Art. 4º A elaboração do plano de manejo da APA considerada um dos mais belos e ricos trechos da
de Sousas será feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Mata Atlântica da região, caracterizado pela presença
Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, em de formações montanhosas, grande diversidade e co-
articulação com a Secretaria Estadual de Meio Ambi- bertura vegetal nativa e espécies exóticas de fauna e
ente, a Prefeitura Municipal de Campinas, as comuni- flora, destacando-se ainda nesse conjunto o rio Atiba-
dades locais, e também através de entidades civis no- ia, o maior curso d'água que atravessa o município de
térias, e representantes da comunidade científica, no Campinas.

prazo d~ 120 (cento e vinte) dias após a promulgação Este projeto reflete também o desejo comum
desta leI. dos moradores da região que, ouvidos, manifestaram

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- a sua vontade de ver assegurada a preservação da
blicação. referida área através de legislação especffica pelo

continuado processo de degradação a que já nos re
ferimos.

Assim, julgamos extremamente necessário o
apoio de todos os colegas da Casa na aprovação des
ta área de preservação, já que assim, estaremos tam
bém preservando o futuro das gerações vindouras.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado Dr.
Hélio PDT/SP.

Justificação

A Mata Atlântica é um das florestas tropicais
que detém a maior biodiversidade de espécies de
todo.o mundo.

Apesar de sua importância, sobretudo no con
texto da América do Sul, por abrigar uma quantidade
incalculável de seres vivos e espécies botânicas, ela
vem sofrendo ao longo do tempo um processo acele
radfssimo de degradação, principalmente por ocupar,
originalmente, toda a costa leste do continente, onde
se concentram as maiores áreas urbanas do País.

Calcula-se' que hoje a Mata Atlântica seja ape
nas 4% de sua área original, sendo o ecossistema
brasileiro mais ameaçado de extinção.

O Estado de São Paulo é um dos 8 estados brasi
leiros que compõem o Consórcio Mata Atlântica, criado
em novembro de 1988 com o objetivo de garantir a pre
servação dos remanescentes desses ecossistemas e
promover o desenvolvimento sustentado na região de
sua ocorrência, respaldado pelo artigo 225, § 4!l da
Constituição Federal, que determina ser a Mata Atlânti
ca, entre outros, patrimônio nacional, acrescentado que
a sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de con
dições que assegurem a preservação do meio ambien
te, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais".

Neste contexto, é imperioso que todos procure
mos lutar pela preservação desse patrimônio inveja
do por muitos países.

Assim, considerando que o Distrito de Sousas,
município de Campinas, Estado de São Paulo abriga
remanescentes da Mata Atlântica, além de outros im
portantes ecossistemas a ela associados, é que pro
pomos novamente este projeto para garantir sua pre-
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que assegurem a preservação do meio ambiente, in- ção da APA responde a uma demanda da comunida-
clusive quanto ao uso dos recursos naturais. de local.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou ar- Ao projeto em epígrafe foi. apens~d? ~ de nº
recadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 1.378, do nobre Deputado Dr. Hélio, com Identlco pro-
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. pósito.

§ 62 As usinas que operem com reator nuclear Aberto o devido p~azo regi~~ntal não foram
deverão ter sua localização definida em lei federal, apresentadas emendas. E o Relatono.
sem o que não poderão ser instaladas. 11 - Voto do Relator

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 200/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para rec~bi

mento de emendas (5 sessões, no período de 31-5-/99
a 8-6-99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Aure
nUton Araruna de Almeida, Secretário

I - Relatório

O nobre Deputado Jaques Wagner propõe, me
diante o Projeto em epígrafe, a criação, no Distrito de
Sousas, Município de Campinas, Estado de São Pau
lo, de uma Área de Proteção Ambiental- APA, com o
objetivo principal de preservar remanescentes de
mata atlântica e assegurar a qualidade de vida da po
pulação. Uma vez criada a APA estarão proibidas, no
seu interior, o pastoreio excessivo, o uso de agrotóxi
cos e atividades em desacordo com o zoneamento
ecológico-econômico da unidade, bem como ativida
des de terraplanagem, mineração, dragagem e esca
vação, sempre que causarem significativo impacto
ambiental negativo. Qualquer atividade potencial
mente prejudicial para o meio ambiente, num ralo de
1.000 metros no entorno de cavernas, corredeiras,
cachoeiras, monumentos naturais e testemunhos ge
ológicos, bem como empreendimentos industriais ou
projetos de urbanização, dependerão de uma licença
especial da administração da APA. O projeto institui
ainda o Mutirão Ambiental, grupo constituído por ci
dadãos, devidamente credenciados pelo competente
órgão ambiental, com a finalidade de auxiliar na fisca
lização, podendo lavrar autos de infração.

Na sua justificação, o ilustre autor comenta a im
portância ecológica, cultural e econômica da Mata
Atlântica, lembrando que restam hoje menos de 9%
da sua extensão original. Observa também que acria-

Como observou com muita propriedade o nobre
autor da presente proposição, a mata atlântica foi re
duzida a menos de 10% da sua extensão original.
Este foi, com certeza, um dos motivos pelos quais o
bioma foi elevado à condição de patrimônio nacional
pela Constituição Federal. Diz ainda a Constituição
que todos têm direito ao meio ambiente ecologica
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e es
sencial à sadia qualidade de vida, impondo·se ao Po
der Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E
mais, afirma que, para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Público definir, em todas as
unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos.

A Área de Proteção Ambiental é um tipo de unida
de de conservação particularmente interessante, por
que sua criação não obriga, em contraste com unidades
do tipo Parque Nacional ou Estação Ecológica, à desa
propriação dos imóveis rurais privados. Como se sabe,
a falta de regularização fundiária talve:? seja o principal
obstáculo à efetiva implantação de áreas protegidas no
Brasil. A APA constitui, na verdade, um instrumento de
ordenamento do uso do solo, mediante, o qual se procu
ra' conciliar as atividades econômicas com a conserva
ção do meio ambiente. A APA, ao mesmo tempo em
que oferece, aos órgãos públicos e à comunidade, ins··
trumentos para a conservação da Raisagem e dos
ecossistemas, cria condições para o desenvolvimento
planejado e sustentável das atividades econômicas.

Por esses motivos, vale dizer, pela necessidade
urgente de se garantir a conservação dos remanes
centes da mata atlântica e considerando o modelo de
conservação subjacente às Áreas de Proteção Ambi
entai, entendemos que o Projeto de Lei nº200/99 me
rece a aprovação desta Comissão. O mesmo se pode
ria dizer sobre o Projeto de Lei nº 1.378/99, não fosse
ele bem menos completo do que o projeto principal,
motivo pelo qual entendemos que deve ser rejeitado.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação
do Projeto de Lei nº 200, de 1999 e p~la rejeição do
PL nº 1.378, de 1999. - Deputado Ronaldo Vascon
celos, Relator.
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111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 200/99, e rejeitou o
PL nº 1.375/99, apensado, nos termos do parecer do
relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Salatiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia, Vi
ce-Presidente, Márcio Bittar, José Borba, Luiz Bitten
court, Ricardo Izar, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto,
Ronaldo Vasconcellos, João Magno, Fernando Gabe
ira, Fernando Zuppo, Paulo Baltazar, Pastor Valdeci
Paiva, Régis Cavalcante, Maria Abadia, Vanessa
Grazziotin, Paulo de Almeida, Silas Brasileiro, Aroldo
Cedraz, Euler Ribeiro, João Paulo, Marcos Afonso,
Fernando Coruja e Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 24 maio de 2000. - Deputa
do Salatiel Carvalho (PMDB - PE) - Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 254-B, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera dispositivo da Lei n2 8.913, de
12 de julho de 1994, que dispõe sobre a
municipalização da merenda escolar, ten
do pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação (rela
tor: Dep. Fernando Marroni); e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária (relator: Dep. Roberto Brant).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (art.
54); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (ait. 54) - (Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 23-4-99

SUMÁRIO

Parecer da Comissão
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

Parecer da Comissão
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 254, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a srª Presi
denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 28 de
maio de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Carla
Rodrigues Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Deputa
do Rubens Bueno, apresentado à apreciação da Câ
mara dos Deputados na sessão do último dia 11 de
março, foi distribuído às Comissões de Educação,
Cultura e Desporto; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos termos do art. 119, caput, I e § 12 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Senhora Presi
denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 28 de
maio de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei ora em apreciação propõe a al
teração da redação do art. 12 da Lei n2 8.913, de 12 de
julho de 1994, que "dispõe sobre a descentralização
da merenda escolar, de forma a estender o repasse
de recursos da União, destinados a programas de ali
mentação escolar, não só a estabelecimentos de en
sino fundamental regular, mas também a estabeleci
mentos de ensino fundamental supletivo.

Em defesa da alteração proposta, argumenta-se
que a LDB (art. 38) dispõe sobre a manutenção, pelos
sistemas de ensino, de cursos e exames supletivos
para jovens e adultos que não tiverem acesso ou con
tinuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria. No caso do ensino fundamental, a
LDB (art. 38, § 12, I) reduziu a idade legalmente admi
tida para a realização dos exames supletivos de 18

. para 15 anos. Em conseqüência, já aos 14 anos o jo
vem tende a abandonar o ensino regular na busca de



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente,

O projeto em análise tem por objetivo alterar o
caput do art. 12 da Lei nº 8.913, d~ 12 de julho de
1994, propondo estender o repasse de recursos da
União destinados a atender ao programa de alimenta
ção escolar para os alunos matriculados não só no
ensino fundamental regular, mas também aos alunos
do ensino fundamental supletivo.

Analisando o projeto apresentado, conclui-se
que o mesmo não tem repercussão direta ou indireta
nos Orçamentos da União, uma vez que a pretensão
da proposição tem caráter normativo e não altera a re
ceita e nem a despesa da União. Neste caso, não cau
sando nenhum impacto orçamentário e financeiro.

Pelas razões expostas, somos pela não implica
ção do Projeto de Lei nº254-A, de 1999, em aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Roberto Brant, Relator.
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uma forma mais rápida e fácil de concluir o ensino Nos termo,~ do art. 119, I, do Regimento Interç'o
fundamental. Assim, o ensino regular tende a absor- da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente deter,ni-
ver quase exclusivamente crianças e adolescentes nau a abertur~e divulgação na Ordem do Dia das/Ca-
na faixa etária de 7 a 14 anos de idade. missões de prazo para apresentação de emendas, a

Embora a Lei nº 8.913, çle 1994, faça referência partir dJ: 29-11-99, po~ cinco sessões. Es~otado o
apenas a estabelecimento de ensino fundamental, prazo, nao foram r~ce~ldas emendas ao proJe~o.

sem distinção entre ensino regular e supletivo, na práti- . Sa!a da Comlss.,ao, 7 de d~z~rnbro de 1999.-
ca, os estabelecimentos públicos de ensin~ ;•.lfIdamen- Maria Linda Magalhaes, Secretaria.

tal oferecem merenda escolar somente a crianças e I - Relatório
adolescentes que freqüentam o ensino regular, nor-
malmente nos turnos da manhã e da tard~, e discrimi- O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do De-
nam o ensino supletivo que, em geral, funciona à noite. putado Rubens Bueno, propõe a alteração do caput

do art. 1º da Lei n2 8.913, de 12 de julho de 1994, que
Desta forma, mais uma vez faz-se injustiça com "Dispõe sobre a municipalização da merenda escolar"

estudantes jovens e adultos: além de serem obriga- e pleiteia que os recursos consignados no Orçamento
dos a acumular estudo e trabalho.e a freqüentar cur- da União, destinados a programas de alimentação es-
sos noturnos que, em geral, não guardam a mesma colar em estabelecimentos de educação pré-escolar
qualidade dos cursos diurnos, são ainda privados da e de ensino fundamental, regular e supletivo, sejam
alimentação escolar. repassados, em parcelas mensais, aos Estados, ao

O presente projeto de lei- objetiva a correção Distrito Federal e aos Municípios.
dessa injustiça ao explicitar que a merenda escolar, Apreciado na Comissão de Educação, Cultura e
adquirida com recursos financeiros repassados pela Desporto, em reunião realizada em 10 de novembro
União, deverá beneficiar os alunos de todo o ensino de 1999, foi aprovado, unanimemente, nos termos do
fundamental, seja o oferecido de forma regular, seja o parecer do Relator.
oferecido ern caráter supletivo. Remetido à Comissão de Finanças e Tributa-

Pelas razões acima expostas, somos pela apro- ção, nenhuma emenda foi apresentada ao projeto.

vação do Projeto de Lei n2 254, de 1999, de autoria do 11 - Voto do Relator
nobre Deputado Rubens Bueno.,-

Saia da Comissão, 10 de novembro de 1999.-
Deputado Fernando Marroni, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemen
te, o Projeto de Lei n!! 254/99, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Fernando Marroni. Estiveram presen
tes os Senhores Deputados: Maria Elvira, Presidenta;
Celcita Pinheiro e Marisa Serrano, Vice-Presidentas;
Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra,
Evandro Mllhomen, Fernando Marrani, Flávio Arns, Gas
tA0 VIeira, João Matos, José Melo, Lufs Barbosa, Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho,
Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Deputada Marisa Serrano, Vice-Presidenta, no exer
crcio da Presidência.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NS! 254-Al99



11 - Voto do Relator

Por consideradas de mérito inquestionável e ten
do em vista que o tema da proposição, reajuste da tabe
la de procedimentos do SUS, foi amplamente discutido
na Subcomissão Especial para Estudos da Tabela de
Procedimentos do SUS, inclusive com a participação do
Poder Executivo, somos favoráveis à aprovação do PL,
sem modificações, no que compete a análise e julga
mento pela Comissão de Seguridade Social e Família.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1999. 
Deputado Jorge Alberto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 424, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Jorge Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Giglio,

Jorge Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affon
so Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abnio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcí
sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire
Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe,

*PROJETO DE LEI N1I 424-A, DE 1999
(Do Sr. Henrique Fontana) .

Cria o (ndice Nacional de Custos de
Serviços de Saúde, fixa critérios para a
atualização das tabelas de procedimentos
do Sistema Único de Saúde e dá outras
providências; tendo Parecer da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela apro
vação (Relator: Dep. Jorge Alberto).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 24-4-99
Parecer da Comissão

DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1I 424/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloí
aio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório
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pela não implicação da matéria com aumento ou dimi- Trata-se de PL apresentado conjuntamente por
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben- seis parlamentares vinculados à área de saúde e que
do pronunciamento quanto à adequação financeira e propõe normas e procedimentos regulares e automá-
orçamentária do Projeto de Lei nº 254-A/99, nos ter- ticos para correção e atualização dos valores das ta-
mos do parecer do relator, Deputado Roberto Brant. belas de procedimentos do Sistema Único de Saúde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Cria o INCSS-a ser apurado pelo IBGE e, no caso
Iberê Ferreira, Presidente em exercício; Antonio Cam- de não apurado, deverá ser utilizado o IGP da FGV.
braia, Vice-Presidente; Custódio Mattos, José Militão, A tabela de procedimentos do SUS será, então,
Rodrigo Maia, Iris Simões, Juquinha, Ricardo Ferra- atualizada sempre que a variação acumulada do
ço, Edinho Bez, José Aleksandro, Milton Monti, Corio- INCSS ou seu substituto atingir o percentual de cinco
lano Sales, Jorge Khoury, José Ronaldo, Roberto por cento, apurado desde a data do último reajuste.
Brant, Francisco Garcia, José Lourenço, Carlito Estabelece ainda que, na data da publicação des-
Merss, João PaJlo, José Pimentel, Ricardo Berzoini, ta lei, a tabela do SUS será reajustada pela variação
Fetter Júnior! Dr. Evilásio e Pedro Eugênio. acumulada do IGP-DI, desde a data do último reajuste.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- Na justificação, os autores relatam as dificulda-
tado Iberê Ferreira, Presidente em exercício. des que o SUS vem enfrentando no relacionamento

entre as esferas do Governo e com o setor privado,
criando-se um permanente contencioso que este PL
pretende superar.

Não foram apresentadas emendas ao PL.
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Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi- sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
cino Queiroz e Vicente Caropreso. emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- Sala da Comissão, 24 de maio de 1999. - Wal-
tado Cleuber Carneiro, Presidente. bia Lóra, Secretária.

*PROJETO DE LEI N2 429-B, DE 1999
(Do Sr. Jaques Wagner)

Proíbe contratos entre entidades ou
empresas brasileiras ou sediadas em terri
tório nacional e empresas que exploram
trabalho degradante em outros paísesj
tendo pareceres: da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, pela
aprovação, com emendas (relator: Dep.
Edison Andrlno)j e da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste e das emendas da
Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional (relator: Dep. Laíre Rosado).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li}

·Projeto inicial publicado no DCD de 24-4-99

SUMÁRIO

Parecer d~pomissãoDE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

- termo de' recebimento de emendas

- parecer ~o relator

- emendas oferecidas pelo relator (2)

- Parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI t4!! 429/99

Nostermps do art. 119, c2Iput,I, § 1º, do Regi
mento Interno ela Câmara dos Deputados. o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de em' Jas, a partir de 17-5-99, por cinco

I - Relatório

O projeto de lei em consideração, de autoria do
ilustre Deputado Jacques Wagner, tem por objetivo
proibir contratos entre entidades ou empresas brasi
leiras ou sediadas em território nacional e empresas
que exploram trabalho degradante em outros países.

''Trabalho degradante" é definido, no texto do
projeto, como aquele realizado em condições ilegais,
ou que utilizem o trabalho de mulheres em sobrejor
nadas, trabalho escravo, forçado ou infantil, ou ainda
que implique risco de vida ou afete a saúde do traba
lhador". Considera-se a ocorrência de trabalho degra
dante a "existência de denúncias junto à Organização
Internacional do Trabalho (OIT) de indícios ou proces
sos judiciais em trâmite em outros países".

O projeto atribui à entidade ou empresa brasileira
ou sediada em território nacional a obrigação de avali
ar, previamente, a situação da empresa contratante
com sede no exterior. Quando a denúncia da existên
cia de trabalho degradante vier a público, a empresa
brasileira será obrigada a renunciar ao contrato.

Dispõe o projeto em tela que, caso haja des
cumprimento dessa obrigação, a entidade ou empre
sa brasileira será impedida de firmar contratos com
quaisquer entes ou órgãos públicos, participar de lici
tações ou concorrências ou se beneficiar de re~ursos

públicos de qualquer natureza, por um período míni
mo de cinco anos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Ao apresentar o projeto de lei em foco, o ilustre
Deputado Jacques Wagner traz a esta Comissão a
oportunidade de debater tema de suma importância.
Às portas do século XXI, é incrível que ainda existam
relações de trabalho que, de forma alguma, são con
dizentes com a dignidade da pessoa humana.

A luta internacional contra a persistência do tra
balho escravo, banido definitivamente no século XIX
para o campo da ilegalidade, atravessou todo o pre
sente século sem que se conseguisse a extinção
completa de tais práticas. Foram várias as iniciativas
de âmbito multilateral que, progressivamente, foram
fechando o cerco ao trabalho escravo e seus congê
neres:
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- 1889-1890 - a Ata Geral da Confe- Portanto, a luta internacional pelos direitos hu-
rência de Bruxelas declarou a firme intenção manos tanto conta com a adoção de atos multilaterais
dos participantes em pôr fim ao tráfico de pelos Estados quanto pela ação unilateral destes, en-
escravos africanos; volvendo obviamente a participação de setores des-

- 1919 - os signatários da Convenção sas sociedades em todo esse processo (imprensa,
de Saint-Germainen-Laye afirmaram seu movimentos sociais, organizações não governamen-
propósito de suprimir completamente a es- tais e outros instrumentos de participação popular).
cravidão em todas as suas formas e o tráfi- Apesar dos avanços obtidos ao longo do tempo,
co de escravos; persiste em todo o mundo a vigência de formas de ex-

- 1926 - foi firmada a Convenção so- ploração degradante do trabalho humano. Os núme-
bre a Escravidão que também considerou a ros são impressionantes embora sempre controver-
existência de trabalho forçado ou obrigatório sos, o que não invalida a análise da questão.
uma prática a ser combatida; Vejamos, como exemplo, o próprio caso brasilei-

- 1930 - a Organização Interna:ional ro. A revista Veja, de 24 de março de 1999, publicou
do Trabalho - OIT, adotou a Convençao so- reportagem sobre trabalho escravo no Brasil. A maté-
bre Trabalho F~rçadoj . . _ ria menciona que desde a criação, há 4 anos, do Gru-

- -1?56 - J~ no a'!1bito da,Orgamzaçao po Especial de Fiscalização Móvel, um órgão do Mi-
das Naçoes Umdas, fOI conclUlda em Gene- nistério do Trabalho encarregado de combater a es-
bra a Convenção Suplementar sobre a Abo- cravidão 777 brasileiros foram libertados do cativeiro.
Iiçio da Es~ra~i~ão, do T~~fico de ~scravo~ E estim~-se que para cada um libertado haja vários
e das InstltUlçoes e Praticas Analogas a outros na mesma situação. Por outro lado, a Comis-
Escravidão. Esta ampliou a Convenção de são Pastoral da Terra - CPT, denunciou 30 mil ocar-
1926 com o intuito de intensificar os esfor- rências de trabalho escravo de 1996 para cá.
ços ~aci?nais, ~ internacionai~ destinados a Além do trabalho escravo, teríamos que consi-
abolir tais praticas. Foram firmados como derar as inúmeras denúncias de trabalho infantil tra-
inaceitáveis a servidão por dívidas, a servi- balho em condições insalubres perigosas ou e~ so-
dão de gleba, toda instituição ou prática em brejornadas '
virtude da qual a mulher seja dada em casa- . _ _

t t d d' h ' . d'd Esses sao problemas que afetam nao somentemen o em roca e In erro, seja ce I aa, ., ,
um terceiro a trtulo oneroso ou possa ser o ~rasll. A mesma reportagem,d~ Veja, ~'tada aCI!"a,
transmitida por herança a ou!ra pessoa; e af~r~a que o governo do Pa~ulstao a~mlte ~ue ha 2~
vedou ainda toda instituição ou prática que m~ho~s de escravos n~ pais. Na fndla senam la ml-
permita a entrega de um menor a outra Ihoes, no Nepal, 100 mil.
pessoa em troca de dinheiro para explora- Outras formas de trabalho degradante, confor-
ção de ~eu trabalho.' me.de!inido no t~xto do projeto em tela, atingem os

_ 1957 - a OIT adotou a Convenção mais diversos palses. Reportagem da Folha de S.Pa-
sobre a Abolição do Trabalho Forçado. ~Io relata trab~lho escravo infantil encontr~do na Itá-

Além da adoção de atos internacionais especrti- Ira, onde havena também de 200 a 300 mil menores
cos sobre trabalho escravo e trabalho forçado. o desen- de 14 anos trabalhando, em tempo integral ou parci-
volvimento do tema dos direitos humanos no seio da co- ali. Portugal e Albânia apresentariam um quadro ain-
munidade internacional contemplou também a preocu- da piorque o da Itália. Segundo dados da OIT, haveria
pação com o combate aoutras relações de trabalho que cerca de 250 milhões de crianças, de 5 a 14 anos, tra-
podem serchamadas de trabalho degradante por agre- balhando no mundo. Na Ásia vivem 60% dessas (qua-
direm a dignidade da pessoa h~mana. , . se 153 milhões), na África 32% (80 milhões) e 7% es-

. Par~Ie.lamente à con~lusao~e ~tos m~ltllat~rals, tão na América Latina (17,5 milhões).
fOI sem duvida de grande Importancla a açao unllate- . . " •.
ral de certos países que tomaram medidas para pres- Cientes. de tudo .ISSO, passamos. a ~nahs,e. do
sionar Estados onde persiste a exploração degradan- presente ~r~eto de I~I •. ~nfocando dOIS dispOSitivos
te do trabalho humano. Há um exemplo ilustrativo no da proposlçao: a deflnlçao de trabalho degradante
século XIX, quando um sistema de decisões multila- (parágrafo único do artigo 10) e o estabelecimento do
terais ainda não havia se firmado. Na luta pela extin- critério de ocorrência deste (art. 2º).
ção do tráfico negreiro, a condenação desse comér-
cio peJas potências da época foi uma forma de pressi- 1 "PoJfcia liberta crianças escravas na Itália", In Folha de S.Pau-
onar outros países pelo seu fim. lo, 28-3-98.



- o trabalho forçado;

- o trabalho infantil;

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Trabalho Forçado e Trabalho
Escravo no Direito Penal Brasileiro, Monografia de qualificação
apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito (Doutorado).
Centro de Ciências Jurrdlcas, Universidade Federal de Santa Ca
tarina, Florianópolis, 1994.

- o que implique em risco de vida;

- o que afete a saúde do trabalhador.

a problema está no fato de que alguns dos ti
pos elencados permitem enorme grau de subjetivi
dade em sua definição, não havendo instrumentos
internacionais (e mesmo no direito brasileiro) que
estabeleçam critérios a serem adotados para iden
tificá-los. Dessa forma, dadas as diferenças cultu
rais e de níveis de desenvolvimento na comunida
de internacional, é bastante difícil estabelecer pa
râmetros claros para caracterizar certas práticas
como degradantes e, principalmente, condenáve
is.

Só a conceituação de trabalho escravo já é
problemática, como mostra estudo realizado por
Ela de Castilho.2 A autora mostra como são dife
rentes as caracterizações feitas por agentes que
trabalham com o problema: a CPT, a America's
Watch, um funcionário do Ministério do Trabalho e
nos subsídios ao informe da delegação brasileira à
BO!! Conferência Internacional do Trabalho (p. 6).
Afirma ainda a autora que a expressão trabalho es
cravo não possui significado legal determinado,
não havendo convenção internacional ou lei brasi
leira que a defina (p. 13), existindo, no entanto, o
conceito de escravidão (p. 14), definido na Conven
ção sobre a Escravidão, de 1926.

a problema conceitual enseja, como conse
qüência, uma "repercussão negativa nos esforços
da Administração Pública para reprimir condutas vi
oladoras à dignidade da pessoa humana e à liberda
de do trabalho", conforme alerta Castilho (p. 7).
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A caracterização de trabalho degradante, con- Na esfera internacional de discussão, busca-se
forme está no projeto de lei em apreço, procura abar- a uniformização de critérios que possam ser aplica-
car várias formas de trabalho que atentam contra a dos às diversas particularidades nacionais. Do con-
dignidade da pessoa humana, listando os seguintes trário, a luta internacional pelos direitos humanos
tipos: pode servir, por exemplo, para justificar restrições co-

_ o realizado em condições ilegais' merciais indevidas por parte de países desenvolvidos
, que tentam introduzir nas esferas de discussão do co-

- os que utilizem o trabalho de mulheres em mércio internacional a restrição da cláusula social.

sobrejornadas; Portanto, o primeiro problema a ser levantado
- o trabalho escravo; no projeto sob exame é a forma como a expressão

trabalho degradante é conceituada. Essa expressão
ainda não foi firmada no direito brasileiro e sua impre
cisão tende a tornar inaplicável a legislação proposta.
Por exemplo, o que é trabalho que implique em risco à
vida do trabalhador? Há vários tipos de atividade pro
fissionais que ensejam tal interpretação como a de
mergulhador, a de policial, trabalhadores em minas
de carvão - todas essas seriam trabalho degradante?

O estabelecimento do critério para definir a
ocorrênciCl de trabalho degradante, conforme está
disposto no'texto do projeto, é também problemático.
Considera-se ocorrência de trabalho degradante a
existência de denúncias junto à alT de indícios ou
proce~sos judiciais em trâmite.

As denúncias, os indícios e os processos em
curso já são tomados como "prova" da existência de
trabalho degradante. De certa forma, antecipa-se a
aplicação de uma penalidade (proibir o comércio com
a empresa que mantém prática suspeita) antes que o
julgamento seja concluído. O legislador brasileiro co
loca-se como um juiz apressado que aceita denúnci
as já como uma sentença condenatória.

Essa atitude inclusive contraria disposição con
tida no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polí
ticos (19G6) que preconiza: "Toda pessoa acusada de
um delito terá direito a que se presuma sua inocência
enquanto não for comprovada sua culpa (art. 14, 2).
Contraria, também, o inciso LVII do artigo 5º da Cons
tituição Federal do País: "ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória".

Da forma como está redigido, esse dispositivo
do projeto abre margem para a utilização indevida do
instrumento legal como arma para atingir o concor
rente no mercado internacional. Corremos o risco de
permitir um jogo de informações, onde as denúncias
podem ser fo~adas em virtude da dificuldade de
acesso a dados confiáveis. Se há dificuldade em se
apurar as denúncias feitas em território brasileiro, o
que dizer do que ocorre dentro de outras fronteiras
nacionais?



EMENDA MODIFICATIVA N2 2

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

"Art. 2º Será considerada a ocorrência
de trabalho degradante a existência de caso
ou situação apurada em procedimentos de
investigação de organismos internacionais
governamentais, particularmente da Comis
são de Direitos Humanos das Nações Uni
das; de comissões de direitos humanos de
organismos regionais governamentais; da
Organização Internacional do Trabalho; elou
casos comprovados em julgamentos realiza
dos por tribunais internacionais de direitos
humanos."

Dê-se ao parágrafo único do art. Iº do projeto a
seguinte redação:

"Parágrafo único. Considera-se traba
lho degradante, para os efeitos desta lei as
formas de trabalho violadoras à dignidade
da pessoa humana, entre as quais o realiza
do em condições ilegais, a escravidão, o tra
balho forçado, o trabalho infantil e todos os
demais tipos mencionados em acordos, tra
tados ou atos internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil."

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Edison Andrino.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Edison Andrino.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 429/99,
com emendas, do Sr. Jaques Wagner, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Edison Andrino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arnon Bezerra, Presidente em exercício; Synval

Guazzelli, Paulo Delgado, Vice-Presidentes; Aldir Ca
bral, Cláudio Cajado, Francisco Rodr.igues, Joaquim
Francisco, José Lourenço, Werner Wanderer, Aracely
de Paula, Luciano Castro, Bonifácio de Andrada, Cló
vis Volpi, C~roneJ Garcia, Luiz Carlos HauJy, Paulo
Kobayashi, Silvio Torres, Alberto Fraga, Damião Feli
ciano, Edison Andrino, Elcione Barbalho, João Herr
mann Neto, Jorge Wilson, Mário de Oliveira, Jorge Pi
nheiro, Virgflio Guimarães, Eduardo Jorge, Marcelo

, Déda, Aldo Rebelo, Jair Bolsonaro, Wagner Salustia-
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Por considerarmos inadequada, no projeto em EMENDA MODIFICATIVA N!! 1
apreço, a definição de trabalho degradante e a carac
terização da ocorrência deste, apresentamos emen
da aos dois dispositivos em questão.

1) Definição de trabalho degradante
A declaração universal dos direitos humanos e

outros atos internacionais relativos ao tema reconhe
cem existir uma dignidade inerente à pessoa humana,
sendo este o fundamento dos direitos humanos. To
mamos este como um princípio básico, pela sua vali
dade universal, para definir a expressão trabalho de
gradante: este, 'portanto, incluiria todas as "formas de
trabalho violadoras da dignidade da pessoa humana'~

Trabalho degradante, no texto legal, passa a ser um
termo genérico que abarca diversos tipos específicos
de violações a0S direitos humanos.

Como os direitos humanos são um campo relati
vamente novo e em construção, ressaltamos no texto
do projeto que os tipos específicos de agressão aserem
considerados serão os definidos em convenções e tra
tados internacionais que o Brasil tenha ratificado. Pre
tendemos, assim, garantir que a lei adote padrões e cri
térios com uma mínima uniformidade internacional, ou
seja, critérios reconhecidos pela maioria dos países e
válidos em território nacional (portanto, constam de leis
às quais as empresas brasileiras estão submetidas).

2) Caracterização
Como critério para caracterizar a existência de

trabalho degradante, definimos que deve haver mani
festação oficial de organismos internacionais de natu
reza intergovernamental apontando a violação de di
reitos humanos nas relações de trabalho. O texto do
projeto de lei passa a considerar a existência de tra
balho degradante o caso ou situação constante de re
latório resultante de procedimentos de investigação
adotados por organismos governamentais internacio
nais, como a Comissão de Direitos Humanos das Na
ções Unidas; as comissões de direitos humanos de
organismos regionais governamentais (como as da
Organização dos Estados Americanos - OEA, e da
União Européia); e casos comprovados em julgamen
tos realizados por tribunais internacionais de direitos
humanos.

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação,
com emendas, do Projeto de Lei n!! 429, de 1999, de
autoria do ilustre Deputado Jacques Wagner. que pro
íbe contratos entre entidades ou empresas brasileiras
ou sediadas em território nacional e empresas que
exploram trabalho degradante em outros países.

Salada Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Edison Andrino, Relator.
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no, Fernando Gonçalves, José Carlos Elias, Neiva
Moreira, Haroldo Lima, Pedro Valadares e Bispo
Wanderval.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Arnon Bezerra, P~esidente em exercício.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO NR1

Dê-se ao parágrafo único do art. 12 do projeto a
seguinte redação: .

"Parágrafo único. Considera-se trabalho degra
dante, para os efeitos desta lei, as formas de trabalho
violadoras à dignidade da pessoa humana, entre as
quais o realizado em condições ilegais, a escravidão,
o trabalho forçado, o trabalho infantil e todos os dema
is tipos mencionados em acordos, tratados ou atos in
ternacionais ratificados pela RepÓblica Federativa do
Brasil."

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Arnon Bezerra, Presidente em exercício.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO NR 2

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

"Art. 22 Será considerada a ocorrência
de trabalho degradante a existência de caso
ou situação apurada em procedimentos de
investigação de organismos internacionais
governamentais, particularmente da Comis
são de Direitos Humanos das Nações Uni
das; de comissões de direitos humanos de
organismos regionais governamentais; da
Organização Internacional do Trabalho; elou
casos comprovados em julgamentos realiza
das por tribunais internacionais de direitos
humanos."

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Arnon Bezerra, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE TRABA~HO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 429-AI99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1l!, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura -,e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo proibir a
contratação, de natureza civil ou comercial, entre em
presas ou entidades brasileiras ou sediadas em terri
tório nacional e empresas que exploram trabalho de
gradante em outros países.

Define como trabalho degradante "aquele reali
zado em condições ilegais, ou que utilizem o trabalho
de mulheres em sobre jornada, trabalho escravo, for
çado ou infantil, ou ainda que implique risco de vida
ou afete a saúde do trabalhador, como consta do pa
rágrafo único do art.Iº. Também eq~ipara ocorrência
de trabalho degradante à "existência de denúncias
junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT)
de indícios ou processos judiciais em trâmite em ou
tros países".

A proposição já recebeu parecer favorável da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal, com acolhida de duas emendas, da lavra do De
putado Edison Andrino, Relator da matéria.

A CREDN redefiniu o trabalho degradante, ao
dar nova redação ao parágrafo único do art. 19 do pro
jeto:

"Parágrafo único. Considera-se traba
lho degradante, para os efeitos desta lei, as
formas de trabalho violadoras da dignidade
da pessoa humana, entre as quais o realiza
do em condições ilegais, a escravidão, o tra
balho forçado, o trabalho infantil e todos os
demais tipos mencionados em acordos, tra
tados ou atos internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil."

O projeto original, em seu art. 2º, considera
como ocorrência de trabalho degradante denúncias
junto à OIT. A CREDN estendeu para outros órgãos a
possibilidade de receber denúncias, para os fins al
mejados pela lei, entre outros, a Comissão de Direitos
Humanos das Nações Unidas.

Não foram recebidas emendas ao projeto, em
âmbito de CTASP.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em discussão deve ser elogiado, de
início, pelos seus fundamentos jurídicos e sociais.

De fato, a Constituição Federal, já no seu art. 12

estabelece, entre os cinco fundamentos da Repúbli
ca, a dignidade da pessoa humana.

A construção de uma sociedade livre, justa eso
lidária constitui-se em objetivo fundamental a ser a'
cançado pela sociedade brasileira.
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O Brasil, nas suas relações internacionais, re- (Às Comissões de Seguridade Social e
g~-~e, entre outros, pelo princípio da prevalência dos Família; de Finanças e Tributação (mérito e
direitos humanos. Art. 54); e de Constituição e Justiça e de

c Assim, não há como ser tolerante com qualquer Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
forma de exploração de trabalho degradante, que vio
le a dignidade da pessoa humana, entre os quais o re
alizado em condições ilegais, em regime de escravi
dão, o trabalho forçado e o trabalho infantil, além dos
mencionados em acordos, tratados ou atos internaci
onais ratificados pelo País.

Proibir a contratação entre entidades ou empre
sas brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas que exploram trabalho degradante em ou
tros países é dar eficácia aos princípios fundamentais
da República Federativa do Brasil, inscritos no Título I
da Constituição Federal.

Portanto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nº 429-A, de 1999, com as emendas aprovadas
pela CREDN.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Depu
tado Laire Rosado, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com adoção das emendas
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, o Projeto de Lei nº 429-A/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Laire Rosado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Wilson Braga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miran
da, José Militão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio
Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!l47o-A, DE 1999
(Do Sr. Nilton Baiano)

Destina parcela dos impostos reco
lhidos pelas indústrias de bebidas para a
rede hospitalar pública; tendo Parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação, com emenda. com
complementação de voto (Relator: Depu
tado Raimundo Gomes de Matos).

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas. a partir de 27 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloizio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

De autoria do Deputado Nilton Baiano, o Projeto
de Lei nº 470, de 1999. ora em exame, tem por objeti
vo autorizar o Poder Executivo a destinar 50% (cín
quenta por cento) do produto da arrecadação dos im3

postos recolhidos pelas indústrias de bebidas alcoóli
cas, derivados e conexos à rede hospitalar pública
para atendimento aos casos de emergências em aci
dentes de trânsito.

O projeto foi distribuído às Comissões de Segu
ridade Social e Família, Finanças e Tributação- e
Constituição e Justiça e de Redação para apreciaç:ão
nos termos do disposto nos arts. 24, li, e 54 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Reg i
mento Interno da Câmara dos Deputados o Presiden
te da Comissão de Seguridade Social e Famnia deter
minou a abertura de prazo para apresentação de
emendas, findo o qual não foi encaminhada qualquer
proposta de alteração do texto do projeto.



A partir desses dados, é justificável que se alo
que aos hospitais públicos parte do produto da arre
cadação dos impostos recolhidos pelas indústrias de
bebidas alcoólicas, derivados e conexos porque o
custo da reabilitação das pessoas traumatizadas por
acidentes de trânsito é muito elevado.

Em face do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 470, de 1999.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2000. 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em face da discussão havida na Reunião Ordi
nária da Comissão de Seguridade Social e Família,
realizada hoje, acato a sugestão proposta pelo Plená
rio, durante a discussão da matéria, para substituir no
artigo 1l! do projeto a expressão "à rede hospitalar pú
blica" por "ao Sistema Único de Saúde".

Pelo exposto, meu voto é favorável ao Projeto
de Lei nl! 470, de 1999, com a emenda substitutiva,
em anexo, que ora apresento, que aperfeiçoa a ini
ciativa do nobre Deputado Nilton Baiano, autor da
matéria.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Raimundo Gomes de Matos, Relator.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

Substitua-se no artigo lI! do Projeto de Lei nl!
470, de 1999, a expressão "à rede hospitalar pública"
por "ao Sistema Único de Saúde".

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Raimundo Gomes de Matos, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n2 470/99, com emenda, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Raimundo
Gomes de Matos, com complementação de voto.
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A Comissão de Seguridade Social e Famrlia jovens que fazem parte da população economica-
compete examinar a Proposta, quanto ao mérito, nos mente ativa do País ou que, em breve, estariam inse-
termos do disposto no art. 32, inciso 111, do Regimento ridas no mercado de trabalho. O impacto na força de
Interno da Câmara dos Deputados. trabalho é significativo porque dos acidentados que

não chegam a falecer, 60% ficam com seqüelas per
manentes.

A elevada incidência de acidentes de trânsito
tem onerado, também, os cofres públicos. Segundo
o Conselho Federal de Medicina - CFM, os aciden
tes de trânsito consomem recursos da ordem de
US$1,5 bilhão anual em despesas diretas e indire
tas.

11 - Voto do Relator

Segundo a Organização Pan-Americana de Sa
úde, "os acidentes e as violências vêm ocupando o
segundo lugar entre as causas de morte no Brasil.
Representam cerca de 15% dos registros de morte
por causa definida, com uma taxa de 70 óbitos por
100 mil habitantes. No grupo de 5 a39 anos, são a pri
meira causa e, no grupo de 15 a 19 anos, provocam
quase 80% das mortes".

Entre as causas externas de morte, desta
cam-se os acidentes de trânsito. São responsáveis
por acentuado número de óbitos, inclusive na faixa de
15 a 17 anos, onde a média de óbitos é de 19 a cada
1Omil habitantes. Tem crescido assustadoramente o
número de jovens mortos nas vias. Na faixa de 20 a
29 anos, no Distrito Federal, os acidentes de trânsito
foram responsáveis por 30% das vítimas fatais.

É importante, aqui, ressaltar o impacto do uso
do álcool nos índices de violência. Dados revelam que
"em mais de 50% das lesões traumáticas, a vítima ou
o agressor, ou ambos, estão sob efeito de uma liba
ção alcoólica exagerada". E, nos casos de acidentes
de trânsito, o interrelacionamento é ainda mais acen
tuado. Nada melhorpara avaliardo que o resultado de
pesquisas realizadas em São Paulo, no Hospital das
Clínicas e no Instituto Médico Legal, para medição do
teor de álcool no sangue de pessoas envolvidas em
acidentes de trânsito e em agressoes.

Segundo reportagem publicada no jornal Corre
io Brazlliense, em 14 de abril do corrente ano, no
Hospital das Clínicas, dos dados colhidos entre julho
de 1998 e agosto de 1999, constatou-se que "21,4%
das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito es
tavam embriagadas". Na análise feita com dados co
lhidos no IML, entre março e outubro de 1999, verifi
cou-se que "das pessoas que morreram em acidentes
de trânsito, 45% tinham ingerido bebida alcoólica".
, Concluíram, ainda, as duas pesquisas realiza
d.a~ no Hospital das CJrnicas e no IML, da cidade de
São Paulo, que "o álcool mata mais do que fere e,
quando fere as fraturas e lesões são graves. (...) Entre
Q~ alcoolizados, cerca de 90% precisam ser interna-

.dps por causa da gravidade dos ferimentos. Entre os
aoidentados que estavam sóbrios, apenas 25% são
-internados"

É mais doloroso, ainda, se constatar que a mor
talidade e a incapacitação atingem principalmente os



I - Relatório

II - Voto do Relator

Nos termos regimentais, cabe a esta Comissão
de Seguridade Social e Família analisar o mérito da
Proposição.

A preocupação do ilustre Autor somente merece
encômios.

De há muito tempo as providências elencadas
no projeto deveriam .ter sido tomadas.

Não é possível/que nossas crianças e adoles
centes sejam expostos ao descalabro de terem sua
formação moral maculada por exposições de ima
gens obscenas, pornográficas, libidinosas em locado
res de vídeos ou bancas de revistas.

O Projeto de Lei nº 644, de 1999, do ilustre De
putado Remi Trinta, quer modificar a Lei nº 8.069/90,
estabelecendo que fitas de vídeo venham a exibir in
formação sobre a natureza da obra cinematográfica e
a faixa etária a que se destina; devendo ser colocadas
em embalagens opacas para proteção de crianças,
quando trouxerem imagens obscenas; determina que
revistas e publicações que contenham ilustrações, fo
tografias ou descrições obscenas, pornográficas, ou
de cenas de sexo ou nudez, deverão outrossim ter
embalagem opaca.

Justifica a sua proposta de lei afirmando que
bancas de revistas, locadoras de videocassetes e ou
tras lojas vêm expondo imagens agressivas de nudez
e sexo a crianças e adolescentes, e tal situação confli
ta com o espírito do Código da Criança e do Adoles
cente, que visa a proteger o jovem de situações ina
dequadas à sua formação.

Não foram apresentadas emendas ao Projeto,
no prazo.

É o Relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17 de junho de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Eloi
zio Neves Guimarães, Secretário.

*PROJETO DE LEI NR644-A' DE 1999
(Do Sr. Remi Trinta)

Modifica disposições da Lei nR

8.069, de 13 de julho de 1990, que "dis
põe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências",
proibindo a exposição pública de Ima
gens eróticas em capas de revistas e em
balagens de videocassetes; tendo Pare
cer da Comissão de Seguridade Social e
FamOia pela aprovação (Relator: Deputa
do José L1nhares).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famnia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

*projeto inicial publicado no DCD de 11-5-99.

Parecer da Comissão DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMrUA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- Parecer da Comissão

Substitua-se no artigo lI! do Projeto de Lei nl!
470, de 1999, a expressão "à rede hospitalar públi
ca" por "ao Sistema Único de Saúde".

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Cleuber Carneiro, Presidente.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

Cleuber Car~eir?, Pres~dente; ~elso Gíglio, Jor- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMEND S
ge Alberto e Remi Trinta, Vice-PresIdentes; Affonso A
Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, PROJETO DE LEI NR 644199
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcí
sio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João
Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire
Rosado, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia,
Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe,
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi
cino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO



PROJETO DE LEI Nl! 1.533, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Proíbe a veiculação de ilustrações e
fotografias de cunho erótico em material
dldático-escolar e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 681,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a veiculação de ilustrações

e fotografias de cunho erótico em material didáti
co-escolar, destinado ao consumo de crianças, ado
lescentes e jovens.

Art. 2º Os fabricantes de cadernos escolares fi
cam obrigados a publicar na contracapa a letra do
Hino Nacional ou a estampa da Bandeira Nacional,
em conformidade com as normas previstas na Lei nº
5.700, de 1º de setembro de 1971.

Parágrafo único. As indústrias de material esco
lar terão 180 (cento e oitenta) dias para adaptarem
seu processo produtivo à presente lei.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação, dispondo, inclusive, sobre as
formas de sanção aos infratores.

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Cremos, todavia, que a redação está por mere- recer da Comissão de Economia, Indús-
cer reparos, mas somente a Comissão competente tria e Comércio, pela aprovação deste e
para tal poderá avaliar. dos de n!ls 1.533/99 e 1.656/99, apensa-

Com o advento do chamado OVO (digital video dos, com substitutivo (Relator: Deputado
disc), que é a mais moderna forma de exibição de Rlcar~o Ferraço).
filmes, vislumbramos que a determinação contida no (As Comissões de Economia, Indústria
art. 77 da Lei nº 8.069/90, cujo parágrafo único este e Comércio; de ~d.u~ação, C~ltura e Oes-
projeto quer modificar, encontra-se defasada, mere- p~rto; e de ConstltUlçao e Justiça de Reda-
cendo atualização e adequação aos novos tempos e çao - Art. 24,11)
no~as tecnol?gias, muito emb~ra por uma interpre- *projeto inicial publicado no OCO de 25-5-99.
ta~ao extensiva daquele preceito possamos enqua- *Projetos apensados: PL nº 1.656/99 (OCO de
dra-Ias. 13-11-99).

Nada há, portanto, que desmereça o projeto, . _ '
quanto à matéria que visa a regular Parecer da Comlssao DE ~CONOMIA, INOUSTRIA
.' E COMERCIO

Voto, aSSim, pela aprovação do Projeto de Lei
nº 644, de 1999. SUMÁRIO

Sala da Comissão, 3 de março de 2000. - Oe- - termo de recebimento de emendas
putado José Linhares, Relator. - Parecer da Comissão

111 - Parecer da Comissão - substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

A Comissão de Seguridade Social e Família, tutivo
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-
memente, o Projeto de Lei nº 644, de 1999, nos ter- - Parecer da Comissão
mos do parecer do Relator, Deputado José Linha- - substitutivo adotado pela Comissão
res.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Gíglio,
Jorge Alberto e Remi Trinta, Vice-Presidentes;
Affonso Camargo, Alceu Collares, Almerinda de
Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Ara
újo, Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando
Abrlio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita
Pinheiro, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr. Bene
dito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo
Seabra, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jan
dira Feghali, João Fassarella, Jorge Costa, José
Carlos Coutinho, Laire Rosado, Lavoisier Maia, Lídia
Quinan, Lúcia Vânia, NUton Baiano, Oliveira Filho,
Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes
de Matos, Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio
Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente
Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 681-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Torna obrigatória a publicação da
letra do Hino Nacional e a estampa da
Bandeira Nacional nos cadernos escola
res, e dá outras providências; tendo Pa-
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Justificação

A educação, como direito de todos, não deve se
preocupar apenas com a aquisição de conhecimentos
indispensáveis ao exercício da cidadania, mas também,
com a formação e desenvolvimento integral do educan
dO.lsto está presente em nossa Carta Magna e na atual
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A presente proposição legislativa vem ao encontro
desse preceito ao coibir uma prática constante por parte
dos fabricantes de material escolar que, anualmente, co
locam no mercado, centenas de cadernos com fotos e
ilustrações de cunho erótico, que prejudicam aformação
moral de nossas crianças, adolescentes e jovens.

Uma análise crítica do material escolar, que
chega até as mãos de nossos alunos, permite-nos
concluir que os cadernos veiculam, geralmente, ape
los eróticos e desenhos de mau gosto. Muito raramen
te, encontramos estampas alusivas à arte e a paisa
gens da natureza. No mais das vezes, as gravuras
são um constante estfmulo ao desenvolvimento pre
coce da sexualidade das crianças.

As fotos e ilustrações dos cadernos exploram um
relacionamento pouco respeitoso entre os adolescen
tes, em especial, exibindo jovens de ambos os sexos
como meros objetos sexuais. Pergunta-se: por que não
utilizar esse espaço dos cadernos escolares para o co
nhecimento dos Símbolos da nacionalidade e que são
tão desconhecidos de muitos brasileiros? Por que não
desenvolver uma consciência cívico-cidadã nos alunos,
mediante o estudo da letra do Hino Nacional edo signifi
cado histórico de nossa Bandeira?

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n!! 8.069/90), determina, expressamente, que "as
revistas e publicações destinadas ao público infan
to-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, le
gendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, ta
baco, armas e munições, e deverão respeitar os valores
éticos e sociais da pessoa e da famma" (art. 79). Esse
mesmo dispositivo legal atenta para o fato de que a co
mercialização de revistas epublicações contendo mate
rial impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes
deverá ser feita em embalagem lacrada, com a devida
advertência de seu conteúdo, além de determinar que
as editoras deverão, também, ter o cuidado de proteger
as capas de revistas que contenham mensagens por
nográficas, com embalagem opaca.

Se até o Estatuto da Criança e do Adolescente
determina algumas restrições quanto à veiculação de
revistas e publicações prejudiciais à formação do jo
vem, por que os fabricantes de material escolar não
atentam, também, para essa questão?

Neste sentido, estamos apresentando este pro
jeto de lei que, além de proibir o uso de fotos e ilustra
ções eróticas, obriga os fabricantes de material esco
lar a imprimirem na contracapa dos cadernos a letra
do Hino Nacional ou a estampa da Bandeira Nacional.

Vale ressaltar que a impressão desses Símbo
los Nacionais não acarretará quaisquer ônus às in
dústrias de material escolar, uma vez que a própria
lei, que disciplina o uso desses símbolos (lei n!!
5.700n1), preceitua, no seu art. 39, a determinação
para que os Símbolos Nacionais, em especial a Ban
deira e o Hino, sejam incorporados como objeto de
estudo do processo ensino-aprendizagem nas esco
las, com o objetivç de formação da cidadania de nos
sos educandos: "E obrigatório o ensino do desenho e
do significado da Bandeira Nacional, bem como do
canto e da interpretação da letra do Hino Nacional em
todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou
particulares, do primeiro ou segundo graus".

Proibir a veiculação de fotos e ilustrações de
apelo erótico em material didático-escolar edivulgar o
Hino e a Bandeira Nacionais são ações que proporci
onam o acesso aos fundamentos da nacionalidade e
à formação integral dos estudantes brasileiros.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1999. - De
putado Wagner Salustiano.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI Ng 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

LIVRO I
Parte Geral

TíTULO 11I
Da Prevenção

CAPíTULO 11
Da Prevenção Especial

SEÇÃO I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diver

sões e Espetáculos

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações,
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebi-
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das alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão acesso aos fundamentos da nacionalidade eo incentivo
respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da à formação de uma consciência cívico-cidadã. Ressal-
família. ta, ainda, que, a par do ordenamento constitucional, a

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos Lei nº5.700, de 1º-9-71, dispõe sobre a forma e apre-
que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou con- sentação dos Símbolos Nacionais, assim compreen-
gênere ou por casas de jogos. assim entendidas as didos o Hino Nacional, a Bandeira, o Selo e as Armas
que realizem apostas, ainda que eventualmente, cui- Nacionais. De acordo com o insígne Parlamentar, o
darão para que não seja permitida a entrada e a per- art. 39 da referida Lei preceitua a determinação para
manência de criança e adolescentes no local, afixan- que os Símbolos Nacionais, em especial a Bandeira e
do aviso para orientação do público. o Hino, sejam incorporados como objeto de estudo do
........ processo ensino-aprendizagem nas escolas, com o

objetivo de formação da cidadania de nossos educan
dos.

LEI Nº 5.700, DE 1º DE SETEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dos símbolos nacionais, e dá outras
providências.

CAPfTULO VII
Disposições Gerais

Art. 39. É obrigatório o ensino do desenho e do
significado da Bandeira Nacional, bem como do canto
e da interpretação da letra do Hino Nacional em todos
os estabelecimentos de ensino, públicos ou particula
res, dos primeiro e segundo graus.

Art. 40. Ninguém poderá ser admitido no serviço
público sem que demonstre conhecimento do Hino
Nacional.

I - Relatório

O Projeto de Lei n2 681/99, de autoria do nobre
Deputado Freire Júnior, toma obrigatória a publicação
da letra do Hino Nacional e a estampa da Bandeira
Nacional nos cadernos escolares e Qá outras provi
dências. O art. 12 preconiza que os fabricantes de ca
dernos escolares ficam obrigados a publicar na capa,
contracapa ou página diferenciada a letra do Hino Na
cional, a estampa da Bandeira Brasileira ou mensa
gens de estímulo à formação da cidadania. O pará
grafo único do mesmo dispositivo, por seu turno, fixa o
prazo de 180 dias para que aqueles fabricantes adap
tem seu processo produtivo à presente lei. Em segui
da. o art. 2º da proposição especifica que o Poder
Executivo regulamentará a lei no prazo de 90 dias, a
contar de sua publicação.

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta que
sua proposta objetiva proporcionar aos estudantes o

Nas palavras do eminente autor, uma análise
crítica do material escolar atualmente comercializado
permite constatar que os cad~rnos veiculam, geral
mente, apelos eróticos e desenhos de mau gosto, re
presentando, no mais das vezes, um constante estí
mulo ao uso do fumo, às bebidas e à moda massifica
da da sociedade de consumo. Em sua opinião, assim,
sua iniciativa pretende, em última instância, a forma
ção de uma consciência cívica, ao utilizar um espaço
dos cadernos escolares para o conhecimento dos
símbolos da nacionalidade e ao tornar a escola o es
paço privilegiado do exercício da cidadania, mediante
mensagens que levem nossos educandos a uma ati
tude crítica e consciente de nossa realidade social.

Por seu turno, o Projeto de Lei nº 1.533/99, de
autoria do nobre Deputado Wagner Salustiano, proí
be a veiculação de ilustrações e fotografias de cunho
erótico em material didático-escolar e dá outras provi
dências. Seu art. 1º estipula a proibição de veiculação
de ilustrações e fotografias de cunho erótico em mate
rial didático-escolar, destinado ao consumo de crian
ças, adolescentes e jovens. O art. 2º da proposição
preconiza que os fabricantes de cadernos escolares
ficam obrigados a publicar na contracapa a letra do
Hino Nacional ou a estampa da Bandeira Nacional,
em conformidade com as normas previstas na Lei nº
5.700, de 1º-9-71.0 parágrafo único deste dispositivo
prevê o prazo de 180 dias para que as indústrias de
material escolar adaptem seu processo produtivo aos
ditames da lei. O art. 3º, indevidamente numerado
como 2º, estabelece o prazo de 90 dias para que o
Poder Executivo regulamente a Lei, a contar da data
de sua publicação, dispondo, inclusive, sobre as for
mas de sanção aos infratores. Por fim, o art. 4º, incor
retamente numerado como 3º, define a entrada em vi
gor da Lei na data de sua publicação.

Em sua justificação, o ilustre autor ressalta que
a educação deve se voltar também para a formação e
o desenvolvimento integral do educando. Neste senti-



11 - Voto do Relator

Muito se fala, atualmente, sobre cidadania. Pro
cura-se, de maneira correta, despertar os indivíduos
para a necessidade de desenvolver a noção de res
ponsabilidade coletiva, para o reconhecimento do
exercício das liberdades e garantias individuais e para
a valorização da idéia de que todos são responsáveis,
em algum grau, pela promoção do bem comum. De
fato, todos estes ideais concorrem para a valorização
do conceito de cidadão, no sentido de que os mem
bros da sociedade devem ter respeitados sua indivi
dualidade e os direitos fundamentais daí decorrentes.

Em nossa opinião, porém, há Uma outra verten
te associada à idéia de cidadania, não menos impor
tante para o fortalecimento do tecido social. Referi
mo-nos ao conjunto de ações e preceitos outrora reu
nidos sob o nome genérico de patriotismo, assim en
tendida a consciência de que os habitantes de um
país são o produto de uma história comum e o reposi·
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do, O ínclito Parlamentar assinala que sua iniciativa mércio em 1º-6-99, fomos honrados, em 11-6-99,
busca coibir a fabricação de cadernos dotados de ca- com a missão de relatá-lo. Não se apresentaram
pas com fotos e ilustrações com apelos eróticos, que emendas à proposição até o final do prazo regimental
representam um constante estímulo ao desenvolvi- para tanto destinado, em 23-6-99.
mento precoce da sexualidade das crianças. Lembra, Em 19-8-99, o Projeto de Lei nº 1.533/99 foi
em seguida, que o Estatuto da Criança e do Adoles- apensado ao Projeto de Lei nº 681/99 e encaminhado
cente especifica restrições quanto à veiculação de a esta Comissão em 16-9-99. Em 29-9-99, o Deputa-
publicações prejudiciais à formação do jovem. No do Wagner Salustiano requereu ao Presidente da Câ-
mesmo espírito de proporcionar a formação integral mara dos Deputados o desapensamento de sua pra-
dos estudantes, o insígne autor inclui em seu projeto posição, justificando o pedido pelo fato de existirem
a obrigatoriedade de que sejam impressas nas con- sutilezas nos conteúdos dos dois projetos que os tor-
tracapas dos cadernos a letra do Hino Nacional ou a nariam diferentes. a pleito foi, porém, indeferido em
estampa da Bandeira Nacional. 8-10-99, tendo em vista que a apensação obedeceu

Já o Projeto de Lêi nº1.656/99, de autoria do no- ao disposto no art. 139, I, combinado com o art. 142,
bre Deputado Geraldo Magela, dispõe sobre a im- parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara
pressão do Hino Nacional na contracapa de livro didá- dos Deputados. Tendo sido extraviado o processo do
tico impresso no Distrito Federal. Seu art. 1º prevê Projeto de Lei nº 681/99, o Presidente da Comissão
que o livro didático de 1!! e 2!! graus e o caderno esco- de Economia, Indústria e Comércio solicitou ao Presi-
lar, impressos no território nacional, deverão conter dente da Câmara dos Deputados, por meio do afí-
em sua contracapa a impressão da letra do Hino Na- cio-Preso nº 309/99, de 19-10-99, fosse reconstituído
cional. a parágrafo único deste dispositivo estipula o projeto, pleito deferido por Sua Excelência em
que a impressão ocupará toda a superfície da contra- 4-11-99. A matéria foi, então, novamente encaminha-
capa, podendo conter, além do texto, imagens de sím- da a este Colegiado em 8-11-99. Por sua vez, o Proje-
bolos nacionais. a art. 2º, em seguida, determina a to de Lei nº 1.656/99 foi apensado ao Projeto de Lei nº
apenação da editora que descumprir a Lei com a proi- 681/99 em 14-9-99 e encaminhado a esta Comissão
bição da adoção do livro em todo o sistema educacio- em 9-11-99.
nal, apreensão da publicação e multa no valor de 2 Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo-
Ufir por unidade apreendida. Já o art. 3º preconiza mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
que a fiscalização será procedida nas editoras, gráfi- ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
cas, livrarias, papelarias e outros estabelecimentos Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
revendedores pelos órgãos de defesa do direito do Interno desta Casa.
consumidor e de educação de âmbito federal, estadu- É o relatório.
ai ou municipal. Por seu turno, o parágrafo único defi
ne que o órgão responsável pela autuação recolherá
o valor da multa ao Tesouro da esfera administrativa a
que estiver vinculado. A leitura do texto da proposição
permite comprovar, assim, ser indevida a menção ao
Distrito Federal na sua ementa.

Em sua justificação, o ilustre Parlamentar res
salta que sua iniciativa tem como intuito resgatar os
Símbolos Nacionais e, através destes, o sentimento
nacional e a participação cidadã nos destinos do País.
Lembra, ainda, que é fundamental, nesta época de
globalização, fazer com que os nossos jovens conhe
çam o Hino Nacional e adquiram respeito, confiança e
compromisso com a Pátria.

a Projeto de Lei n!! 681/99 foi" élistribuído em
20-4-99, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio, de Educação, Cultura e Des
porto e de Constituição e Justiça e de Redação, em
regime de tramitação ordinária. Encaminhado o proje
to em tela à Comissão de Economia, Indústria e Co-



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N!!681, DE 1999

(Apensos os PL nºs 1.533/99 e 1.656/99)

Dispõe sobre a veiculação de ilus
trações em material didático-escolar e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a veiculação de
ilustrações em material didático-escolar.
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tório de um conjunto de tradições e costumes que sociar a imagem de nosso país à oferta permanente
lhes emprestam uma identidade a ser conhecida e de mulheres sempre nuas e disponíveis. Prazer e
preservada. Assim, a promoção do patriotismo tam- consumo desmedidos: esta é a mensagem que é
bém pode ser incluída no rol dos elementos indutores transmitida aos jovens desde os albores de sua for-
da cidadania, posto que permite à sociedade reco- mação escolar. Não admira que tenhamos chegado a
nhecer-se como participante de um destino comum e, patamares tão baixos de respeito ao próximo, de au-
portanto, incentiva o surgimento de ações voltadas to-estima e, ironicamente, de valorização da tão pro-
para o âmbito coletivo. palada cidadania.

Não é por acaso que as nações mais prósperas Desta forma, os projetos que nos incumbe rela-
e mais socialmente justas são, exatamente, as que tar apresentam, aos noss~s olhos, a virtude de reco-
mais se preocupam com a preservação dos valores nhecer a importância da recuperação dos valores pa-
patrióticos. No Brasil, infelizmente, por desleixo, trióticos e humanos mais elementares. Certamente,
má-fé ou miopia, os formadores de opinião têm-se es- não representarão prejuízos para a atividade econô-
forçado para associar a valorização do patriotismo a mica, já que sua aplicação envolverá, tão-somente, a
políticas autoritárias. Assim, ao longo dos anos, as- substituição de fotos eróticas, desenhos abstratos ou
sistimos estarrecidos ao abandono ou, até mesmo, à imagens comerciais por palavras e figuras que devem
ridicularização de instrumentos basilares para a soli- ser conhecidas e respeitadas por todos nós.
dificação do sentimento de brasilidade. O hasteamen- Assim, decidimo-nos por elaborar um substituti-
to diário da Bandeira Nacional nos pátios escolares, vo, apresentado em anexo, de modo a reunir o espíri-
antes tão natural, já está quase esquecido. O conheci- to das três proposições submetidas à nossa aprecia-
mento de nosso Hino não é mais estimulado. O respe- ção. Após a cláusula introdutória, o art. 2º deste subs-
ito aos grandes vultos de nossa História, antigamente titutivo prevê que os fabricantes de cadernos escola-
inculcado nos bancos escolares, para servir de refe- res ficam obrigados a publicar na capa, contracapa ou
rência aos brasileiros de tenra idade, é hoje substituí- página diferenciada a letra do Hino Nacional ou a es-
do por "releituras", "revisões" e "críticas" que se preo- tampa da Bandeira Nacional, nos termos da Lei nº
cupam em informar aos estudantes que a formação 5.700, de 1º-9-71. O artigo seguinte, por sua vez, pro-
de nosso País nada mais é que o resultado de meros íbe a veiculação de ilustrações e fotografias de cunho
interesses pessoais e econômicos. erótico em material didático-escolar. Já o art. 4º con-

Quanto aos cadernos escolares, fazemos nos- cede aos fabricantes de material didático-escolar o
sas as palavras dos nobres autores das proposições prazo de 270 dias a contar da publicação da Lei - cor-
em exame. Os mais vividos ainda se lembrarão, por respondendo, portanto, a 180 dias além do prazo, pre-
certo, dos cadernos simples, que ostentavam, invaria- conizado pelo art. 5º, de 90 dias, contado a partir da
velmente, a letra do Hino Nacional e a nossa Bandeira mesma data, para a regulamentação da norma legal.
orgulhosamente desfraldada em uma das contraca- Por todos estes motivos, votamos pela aprova-
pas. Quantos jovens não terão aprendido a conhecer ção dos Projetos de Lei nº 681 , de 1999, nº 1.533, de
estes nossos Símbolos mediante o convívio cotidiano 1999, e nº 1.656, de 1999, na forma do substitutivo
com aquele seu material escolar? Quantos jovens anexo.
não terão recebido a primeira noção de Pátria e de É o voto salvo melhor juízo.
Brasil a partir daquelas imagens sempre presentes S I d 'C . ~ 15 d d b d 1999
nas carteiras escolares? a a a omlssao, e ezem ro e . -

. Deputado Ricardo Ferraço, Relator.
HOJe, lamentavelmente, nossos filhos se defron-

tam com formidável galeria de imagens francamente
eróticas ou de meras propagandas comerciais nas
capas de seus cadernos. Parecemos, mesmo, uma
sociedade obcecada pelo sexo e movida pela libido. A
sensualização do material escolar representa, na ver
dade, a extensão do mesmo processo observado nas
novelas e nos programas de televisão pretensamente
infantis, na publicidade, nas músicas ditas populares,
impingidas à população à custa de uma propaganda
massificante, e, até mesmo, nas campanhas oficiais
de divulgação do turismo que nunca esquecem de as-



*PROJETO DE LEI NSl 695-A, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Altera a redação do art. 10 da Lei n2

9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro;
tendo Parecer da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela aprovação (rela
tor: Dep. Djalma Paes).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11».

"Projeto inicial publicado no DCD de 23-4-99.

Parecer da Comissão DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMrUA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- Parecer da Comissão

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a veiculação de

ilustrações em material didático-escolar.
Art. 2º Os fabricantes de cadernos escolares ficam

obrigados a publicar na capa, contracapa ou página dife
renciada a letra do Hino Nacional ou estampa da Bandei
ra Nacional, nos termos da Lei nº5.700, de 1º-9-71.

Art. 3º Fica proibida a veiculação de ilustrações
e fotografias de cunho er6tico em material didáti
co-escolar.

Art. 42 Concede-se aos fabricantes de material
didático-escoJar o prazo de 270 (duzentos e setenta)
dias, a contar da data desta Lei, para a adaptação de
seu processo produtivo às exigências nela contidas.

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua pu
blicação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Enio Bacci, Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de
27-3-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto de Lei n2 681/99 e os PL nºs
1.533/99 e 1.656/99, apensados, com substitutivo,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Ricardo
Ferraço.

Estiveram presentes os 'Senhores Deputados:
Enio Bacei, Presidente; João Sampaio, João

PizzoJatti e Paulo Octávio, Vice-Presidentes; AJex
Canziani, Antônio Cambraia, Armando Monteiro, Cle
mentino Coelho, Gerson Gabrielil, João Caldas, José
Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Lídia Qui
nan, Luiz Mainardi, Maria Abadia, Marisa Serrano,
Nelson Proença, Raimundo Colombo, Ricardo Ferra
ço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens
Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Enio Bacci, Presidente.
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Art. 2º Os fabricantes de cadernos escolares ficam PROJETO DE LEI Nº 681, DE 1999
obrigados a publicar na capa, contracapa ou página dite- i (Do Sr. Freire Júnior)
renciada a letra do Hino Nacional ou a estampa da Ban- (Apensados os PL nºs 1.533/99 e 1.656/99)
deiraNacional,nostermosdaLeinº5.700,de1º-9-71. :Di -e ob 'c I ~- d '1

A 3
0 F' 'b'd . I - d'l - spo s re a vel u ar a0 e I us-

rt. .- Ica prol I a a V~ICU açao e I ~stra~o.e~ trações em material didático-escolar e dá
e fotografIas de cunho er6tlco em matenal dldatl- outras providências.
co-escolar.

Art. 4º Coneede-se aos fabricantes de material di·
dático-escolar o prazo de 270 (duzentos e setenta dias),
a contar da data da publicação desta Lei, para a adapta
ção de seu processo produtivo às exigências nela conti
das.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua pu
blicação.

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 681/99



11 - Voto do Relator

I - Relatório

O Projeto de Lei n1l 695, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Dr. Hélio, pretende acrescentar o in
ciso XXII ao art. 10 da Lei nIl 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código Nacional de Trânsito).

O art. 10 estabelece a contraposição do Conse
lho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e o inciso
acrescido prevê para esta composição um represen
tante do Ministério da Saúde.

É o relatório.

A inclusão proposta pelo projeto de lei é indiscu
tivelmente oportuna. A justificativa para isto é a ne
cessidade de profissional que esteja apto a opinar na
relação da saúde com otrânsito, nos acidentes decor
rentes de problemas de saúde, nas doenças e defi
ciências que limitam ou impedem a habilitação para o
trânsito, entre outros aspectos relacionados à saúde.

Ainda se observou a existência, quando da con
cepção do Código de Trânsito, dentre as Câmaras Te
máticas que assessoram o Contran, ade Medicina de
Tráfego.

A discussão sobre saúde e trânsito vem se in
tensificando. Consoante acentua o Autor do Projeto
em sua justificativa, em Chicago, EUA, realizou-se em
199á a 3911 Conferência Anual da Associação para o
Avanço da Medicina de Tráfego, cujo principal objetivo
paraseus estudos era a redução da morbidez e da
mortalidade no trânsito e muito já se avançou neste
aspecto nos Estados Unidos e em alguns paCses da
Europa.

Os Cndices de mortalidade em acidentes de
trânsito no Brasil são ainda alarmantes, mesmo com
a entrada em vigor do novo Código de Trânsito, que
procurou reduzir esses números quando, por exem
plo, passou a exigir conhecimentos de primeiros so-
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COMISSÁO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA corros ao candidato à habilitação, conforme atesta o

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS art. 147, inciso IV:
Art. 147. O candidato à habilitação deve-

PROJETO DE LEI NR 695/99 lá submeter-se a exames realizados pelo ór-
Nos termos do art. 119, caput, gão executivo de trânsito, na seguinte orelem:
I' do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- I - ..

dos, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divul- 11 - .
gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo 111 - ..
para apresentação de emendas, a partir de 17 de ju- IV - de noções de primeiros socorros,
nho de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, conforme regulamentação do Contran."
não foram recebidas emendas ao projeto. É de fundamental importância a presença de

Sala das Comissão, 24 de junho de 1999.- Eloí- um representante do Ministério da Saúde que pos-
zio Neves Guimarães, Secretário. sa, entre outras coisas, com conhecimento de cau

sa, discutir os procedimentos de saúde, as suas
conseqüências no trânsito e elaborar programas
destinados à prevenção de acidentes, esta última
atribuição determinada, inclusive, ao próprio Ministé
rio da Saúde pelo Código, em seu art. 78, caput:

"Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça,
por intermédio do Contran, desenvolverão e implementa
rão programas destinados à prevenção de acidentes:'

Diante das razões acima expostas o meu pare
cer é pela aprovação do projeto, da forma como pro
posto, salvo melhor jurzo.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1999. 
Deputado DJatma Paes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

AComissão de Seguridade Social e FamHia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n1l 695, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Djalma Paes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Grglio,

Jorge, Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes;
Affonso Camargo, Alceu Collares, Almerinda de Car
valho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinhei
ro, DarcCsio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra,
Henrique Fontana, IIdefonso Cordeiro, Jandira Feg
hali, João Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Couti
nho, Laire Rosado, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lú
cia Vânia, Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pe
reira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Sa
raiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté
Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. Deputa
do Cleuber Carneiro, Presidente.
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PROJETO DE LEI NR 714-A, DE 1999
(Do Sr. Geddel Vieira Lima)

Altera a redação dos arts. 91 e 93 da
Lei nR 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de Execução Penal, e dispõe sobre a pri
vatização das Colônias Agrícolas, Indus
triais e das Casas de Albergado; tendo
Parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela re
jeição deste e do de nli 2.003199, apensa
do, contra o voto do Deputado Laíre Ro
sado, cujo parecer passou a constituir
voto em separado (Relator: Deputado Jú
lio Delgado).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço PÚblico; de Economia,
Indústria e Comércio; e de Constituição e
Justiça e de Redaçao - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL n9 2.003/99
111 - Na Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público:
- termo de recebimento de emenda
- parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- voto em separado
O Congresso Nacional decreta:
Art. IR Acrescente-se ao art. 91 da Lei n9 7.21 O

(Lei de Execução Penal), de 11 de julho de 1984, o
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. As Colônias Agríco
las, Industriais ou similares poderão ser ad
ministradas pela iniciativa privada, mediante
concessão do Poder Público, na forma dis
posta em lei."

Art. 2!! Acrescente-se ao art. 93 da Lei nR7.210
(Lei de Execução Penal), de 11 de julho de 1984, o
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. As Casas do Alber
gado pod~rão ser administradas pela inicia
tiva privada, mediante concessão do Poder
Público, na forma disposta em lei."

Art. 3RTerão competência para autorizar as con
cessões a que se referem os artigos anteriores as Va
ras de Execução Penal com jurisdição sobre as áreas
onde serão edificados os estabelecimentos penais a
serem administrados pela iniciativa privada, obser
vando-se que:

I - a seleção das empresas será feita mediante
licitação de técnica e preço;

11- a concessão será por prazo determinado, re
novável a critério da entidade concedente;

111 - a base trsica do empreendimento poderá
estar na posse do concessionário por tftulo de propri
edade, contrato de aluguel ou arrendamento;

IV - o concessionário se obriga, para cada sen
tenciado encaminhado ao seu estabelecimento:

a) ao fomecimento de alojamento sepa
rado por sexo, alimentação, remuneração
salarial, mediante contrato de trabalho regido
pela CLT, orientação técnico-profissional e
assistência médica, nos casos das colônias
agrícolas, industriais ou similares privadas;

b) ao fornecimento de alojamento se
parado por sexo, assistência médica, inter
mediação de contratos de trabalhos regidos
pela CLT e orientação técnico-profissional,
nos casos das casas do albergado privadas.

V - o concessionário se obriga a cumprir rigo
rosamente todas as normas constantes do respecti
vo contrato de concessão, especialmente:

a) colocar permanentemente o seu es
tabelecimento à disponibilidade da fiscaliza
ção do concedente e de quaisquer outros
órgãos ou entidades a quem a lei atribua tal
competência;

b) cumprir de imediato quaisquer dis
posições corretivas determinadas pelo ór
gão fiscalizador competente;

c) encaminhar à respectiva Vara de
Execução Penal quaisquer sentenciados
que descumpram as normas estabelecidas
no contrato de concessão;

d) tomar de imediato todas as medidas
que se fizerem necessárias à proteção da
integridade trsica e moral dos sentenciados
recolhidos ao seu estabelecimento;

e) assegurar e fazer assegurar os dire
itos trabalhistas dos sentenciados recolhi
dos ao seu estabelecimento;

VI - ao concessionário são garantidos, além
do que expressamente constar do contrato de con
cessão:

a) o livre gerenciamento de seu em
preendimento, desde que assegurado o em
prego a todos os sentenciados recolhidos
ao seu estabelecimento;



Art. 4º A entidade concedente estabelecerá as
condições e requisitos específicos a serem cumpri
dos pelos sentenciados encaminhados aos estabe
lecimentos penais privados, consideradas as suas
respectivas restrições no exercício do poder de polí
cia e na vigilância dos apenados sob sua custódia.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Tendo em vista constituir diretriz política de crucial
importância a decisão do Governo Federal em conferir
ao setor privado a administração de determinadas áre
as que sobrecarregam o Poder Público e o impede de
viabilizar devidamente suas incumbências sociais, to
mei a iniciativa de associar-me ao ex-Deputado Federal
Carlos Apolinário, o qual, por meio do Projeto de Lei nº
3.563, de 1997, ofereceu plausível solução ao aperfei
çoamento do sistema penal brasileiro e, por conseguin
te, à sociedade brasileira.

Cumpre-me esclarecer que à Colônia Agrícola,
Industrial ou Similar cabe o abrigo dos sentenciados
para o cumprimento da pena em regime semi-aberto,
conforme determinaoart. 91 da Lei de Execução Penal.

Esses estabelecimentos têm configuração mais
simples que aqueles onde os sentenciados cumprem
suas penas em regime fechado, uma vez que as pre
cauções com a segurança são muito menores.

O regime semi-aberto finda-se no desenvolvimen
to do senso de responsabilidade do condenado, que es
timulado e valorizado no estágio anterior da sentença, é
levado a participar ativamente do cumprimento do res
tante da pena, readquirindo assim a auto-estima da res
ponsabilidade reconhecida, que o motiva a trabalhar, a
$ubmeter-se a uma disciplina mais amena, a abster-se
de fugir e a preparar-se efetivamente para reassumir
seu lugar na sociedade como cidadão produtivo.

É um sistema, portanto, capaz de levar o conde
nado à reflexão de que tem muito mais a ganhar com
a autodisciplina ecom o rigoroso cumprimento da sua
sentença, em condições cada vez mais privilegiadas,
do que reiniciar um longo e doloroso castigo em regi
me fechado.

Diante de tais argumentos, 1 legislação vigente
determinou que os estabelecimentos penais em regi-
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b) O desconto, a Utulo de comissão, de me semi-aberto devem estar sujeitos a um mínimo de
percentual sobre a remuneração dos sen- segurança e vigilânc~a. Nela os sentenciados devem
tenciados recolhidos ao seu estabelecimen- movimentar-se com relativa liberdade, a guarda do
to, observadas as disposições legais vigen- estabelecimento não deve estar armada, a vigilância
tes e os termos do contrato de concessão. deve ser discreta, e o sentido de responsabilidade do

condenado deve ser enfatizado.
No estágio seguinte da progressão da pena, o

condenado passa a cumprir a sentença em regime
aberto, nas casas do albergado, uma simples prisão
noturna, sem obstáculos materiais ou físicos contra a
fuga. Em síntese, é o regime de cumprimento da pena
privativa de liberdade no qual o condenado trabalha,
estuda ou dedica-se a outras atividades lícitas fora do
estabelecimento, durante o dia, sem escolta ou vigi
lância, e se recolhe à casa do albergado à noite.

Em que pese aausência de vigilância ostensiva,
o condenado permanece ao alcance da autoridade
judicial, que fiscaliza a sua conduta e o estimula a
exercer um trabalho em condições similares àquelas
em que exercerá quando definitivamente reintegrado
à sociedade como cidadão livre.

De tal situação decorre principalmente, em nos
so entendimento, a tão debatida falência do sistema
penal brasileiro, mas que, ainda no nosso ponto de
vista, pode retomar aos seus propósitos originais na
parceria do Poder Público com a iniciativa privada, cu
jos bons resultados têm sido comprovados em tantas
outras áreas sociais críticas da realidade nacional.

Ademais, tais iniciativas privadas seriam econo
micamente auto-sustentadas e liberariam o Poder
Público de boa parte dos pesados encargos, associa
dos à vigilância de presos não-perigosos, ora indiscri
minadamente amontoados com presos reconhecida
mente irrecuperáveis.

Igualmente haveria significativo aprimoramento
da mão-de-obra dos sentenciados, progressivamente
aplicados em tarefas produtivas de complexidade
crescente (desde simples procedimentos manuais,
característicos da atividade rural, até os relativamen
te mais exigentes, na construção civil e na atividade
de prestação de serviços).

Ressalte-se, ainda, o importantíssimo resultado
a ser apontado nesta iniciativa que, decerto, influenci
ará positivamente na confiança da sociedade em aco
lher o trabalho do ex-sentenciado - fator que, na atua
lidade, tem-se constituído em enorme obstáculo à
sua recuperação e, conseqüentemente, em incentivo
ao retorno - quando diante da ausência de alternati
vas de sobrevivência - às atividades criminosas ante
riores à condenação.

À vista da argumentação precedente, a iniciati
va deste projeto vem autorizar a administração priva-



I - Relatório

11 - Voto do Relator

PARECER VENCEDOR

A matéria, sem sombra de dúvida, reveste-se de
inevitável caráter polêmico. A discussão filosófica em
torno do assunto poderia estender-se durante com
pêndios, mas não parece conveniente que a relatoria,
em respeito à saúde mental dos nobres Pares, alon
gue-se de modo tão extremado na confecção deste
parecer, até porque a vontade desta Comissão já se
fez ouvir na reunião em que o ilustre relator preceden
te viu seu parecer derrotado.

Destarte, cumpre relatar a matéria em texto cuja
concisão, um pouco menos rigorosa do que a própria
de pareceres vencedores, preserve, não obstante,
conteúdo suficientemente incisivo. Em primeiro lugar,
para afastar de forma definitiva tentação que porven
tura algum dia contamine esta Casa no sentido de in
vocar, em defesa das intenções do projeto, experiên
cias alienígenas que não condizem com a realidade
administrativa brasileira. Civilizações que se criaram
e desenvolveram sob a égide do mais absoluto priva
tivismo podem até ter sido beneficiadas por medidas
da espécie; não se pode afirmar, contudo, sem agre-

Submetido ao crivo deste colegiado parecer do
Deputado laire Rosado favorável à proposição princi
pal e Gontrário à apensa, restou Sua Excelência der
rotado pelo Plenário da Comissão. Designou-se, as
sim, relator para proferir parecer vencedor, destinado
à rejeição de ambas as propostas, tarefa ora desem
penhada.

A proposição sob parecer tem como propósito
permitir que sejam concedidos à iniciativa privada,
mediante licitação na modalidade de técnica e preço,
os serviços públicos necessários à administração dos
estabelecimentos penais contemplados em sua
ementa. Foi-lhe apenso o Projeto de lei nº 714, de
1999, subscrito pelo nobre Deputado Edmar Moreira,
de mesma finalidade e alcance mais amplo, por
abranger qualquer serviço de natureza previdenciá
ria, e não apenas os incluídos na proposição princi
pal.

TíTULO IV
Dos Estabelecimentos Penais

LEI Nl!7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 714/99

Nos termos do art. 24, § 1º e do art. 119, caput,
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação

CAPíTULO IV
Da Casa do Albergado

Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao
cumprimento de pena privativa de liberdade, em regi
me aberto, e da pena de limitação de fim de semana.

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

CAPíTULO 111
Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar
destina-se ao cumprimento da pena em regime se
mi-aberto.
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da dos estabelecimentos penais em regimes se- na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
mi-aberto e aberto, tornando-os auto-sustentáveis, apresentação de emendas, a partir de 28-6-99, por
mediante a utilização remunerada da mão-de-obra cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi-
dos internados em colônias penais e por comissão das emendas ao Projeto.
aos concessionários das casas do albergado sobre a Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. - Sueli
remuneração dos sentenciados lá recolhidos. de Souza, Secretária substituta.

A iniciativa prevê também numerosas obriga
ções do concessionário para com os custodiados
que;em seu conjunto, viabilizará o sistema penal sem
acréscimos de encargos para o Poder Público.

Certos da conveniência e da oportunidade desta
proposição para o aperfeiçoamento da legislação penal
vigente, esperámos poder contar com o imprescindível
apoio dos nobres Pares em favor de sua aprovação.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1999. - Depu
tado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI



11- Voto

I - Relatório

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO LAIRE ROSADO

As deficiências do sistema penitenciário no Bra
sil são evidentes. É notório que, dadas as condições

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº714/99 e o Projeto de Lei nº
2.003/99, apensado, nos termos do parecer vencedor
do Deputado Júlio Delgado, contra o voto do Deputa
do Laire Rosado.

O parecer do Deputado Laire Rosado passou a
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano Cas
tro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo Paim,
Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Bar
ros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Wilson Bra·
ga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miranda, José Mi
litão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

A proposição em exame visa permitir que a ad
ministração das colônias agrícolas, industriais e simi
lares e das casas do albergado seja feita pela iniciati
va privada, mediante concessão do Poder Público.

O projeto estabelece ainda algumas condições
a serem observadas na delegação dos serviços, en
tre elas a competência para autorizar a concessão, a
licitação do tipo técnica e preço e as obrigações e ga
rantias do concessionário.

Foi apensado à proposição o Projeto de Lei nº
2.003, de 1999, do ilustre Deputado Edmar Moreira,
que pretende autorizar o Poder Público a outorgarra
pessoas jurídicas de direito privado, mediante con
cessão, a prestação de serviços penitenciários.

Não foram oferecidas emendas ao projeto no
prazo regimentalmente aberto para tal fim.

É o relatório.
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dir a verdade, que cultura dessa estirpe se acomode já, felizmente, manifestada quando da votação origi-
ao modo de vida do povo brasileiro. nal da matéria.

Em um segundo campo de argumentação, de- Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu·
certo mais relevante, devem-se invocar os aspectos tado Júlio Delgado, Relator.
morai~ e éticos envo~vidos no e~caminhamento da Parecer da Comissão
questao. Nesse sentido, é precIso esclarecer que
cada dia se torna mais claro, na história da humanida
de, o fracasso dos castigos frsicos na solução de des·
vios de conduta em relação ao sistema jurídico. Sem
dúvida, por mais que se diga o contrário, a pena de
prisão, na medida em que atinge diretamente um ele
mento concreto, quase carnal, do espírito humano, o
anseio por liberdade, pode ser tomada como o último
resquício da civilização medieval no Direito dos povos
ocidentais.

Destarte, é inadmissível e incompreensível que
se queira interromper o curso da civilização pela
produção de um retrocesso. Transformar o cruel
castigo da supressão da liberdade em uma ativida
de atribuída a entes privados não é evoluir, como
seria propor penas menos revestidas de incúria,
mas retroceder. Retroceder ao tempo em que os ro
manos, insatisfeitos com a inadimplência de seus
devedores, podiam levá-los à praça pública, para
vendê-los como escravos e saciar, em substituição
ao Estado, uma incontida sede de vingança de na·
tureza estritamente privada.

Senhores Pares, a relatoria designada para re
digir parecer vencedor deve respeito à posição do no
bre Autor. Respeita-a como respeitaria qualquer ma·
nifestação, em qualquer sentido, proferida pelos re
presentantes do povo, que aqui vieram para exercer li·
vremente seus mandatos. Mas, infelizmente, não há
como compactuar com os propósitos do projeto. Não
se pode admitir que, à beira do terceiro milênio, a li·
berdade humana subtraída venha a servir como uma
fonte de lucros para empresários privados.

Os que têm a satisfação de todos os dias acordar
e poder atravessar a rua, sem nada que os impeça ou
os limite, não podem submeter a regras frias de merea·
do a supressão de direito tão simples, mas tão funda·
mental, do ser humano. Nenhum número, nenhuma es·
tatfstica, nenhum quadro comparativo, nenhum padrão
econômico conhecido é capaz de traduzir ou converter
em moeda essa riqueza de aparência tão modesta,
mas de conteúdo tão inigualável, à qual alguém algum
dia atribuiu, na língua portuguesa, onome de liberdade.

São esses, enfim, os fortes e incontrastáveis
motivos que levam a relatoria a votar pela rejeição in·
tegral da proposta principal e da que lhe foi apensa,
em atenção à elevada consciência desta Comissão,



EMENDA

SUMÁRIO

Dê-se ao caput e ao inciso I do art. 3º a seguinte
redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator substitutivo oferecido pelo

relator

*PROJETO DE LEI Nº 1.009·A DE 1999
(Do Sr. Enio Sacci)

Autoriza a entrada de pessoas osto
mizadas pela porta dianteira dos veículos
de transporte coletivo, e dá outras provi
dências; tendo P.recer da Comissão de
Viação e Transportes, pela aprovação,
com substitutivo, com voto em separado
do Deputado Chico da Princesa (Relator:
Deputado Glycon Terra Pinto).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - Art. 24, 11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 10-6-99

Parecer da Comissão DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Art. 3º Serão observadas as seguintes
regras nas concessões relativas à adminis
tração dos estabelecimentos penais de que
tratam os arts. 91 e 93 da Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984:

J - a concessão será precedida de lici
tação do tipo técnica e preço ou do tipo me
nor preço;

Sala da Comissão, 1!l de fevereiro de 2000. 
Deputado Laire Rosado.
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em que são mantidos os estabelecimentos penais, o o critério de escolha ao preço, razão pela qual deve
objetivo de ressocialização do sentenciado raramen- ser inclurda na proposta a modalidade de menor pre-
te é alcançado, tornando-s~ muitas vezes o apenado, ço, deixando-se àquele poder a opção pela alternati-
após o cumprimento da pena, mais "qualificado" para va mais apropriada.
a prática de crimes. Ademais, é sabido que, além de Finalmente, no que concerne ao PL nº2.003/99,
ruim, esse sistema é caro. apensado ao PL nº 714/99, entendemos, pelas ra-

A delegação de alguns desses serviços à inicia- zões já expostas, que a delegação de serviços peni-
tiva privada, já experimentada com bons resultados tenciários não é conveniente, devendo limitar-se às
em alguns parses, entre os quais os Estados Unidos, instituições de que trata a proposição principal.
apresenta-se como alternativa para a melhoria da Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
qualidade dos estabelecimentos penais, a redução PL n!l 714/99, com a emenda em anexo, e pela rejei-
dos custos de sua manutenção e para que sejam pro- ção do PL n!l2.003/99.
porcionados ao apenado melhores condições de rein- Sala da Comissão 1º de fevereiro de 2000. -
serção na sociedade, mediante sua integração em Deputado Laire Rosad~.
atividades produtivas e de convivência com os dema
is condenados.

A proposição principal delimita convenientemen
te a possibilidade de delegação, uma vez que a admite
apenas para a administração das colônias agrrcolas,
industriais e similares, bem como para as casas do al
bergado, unidades em que as penas são cumpridas
nos regimes aberto e semi-aberto, respectivamente,
em condições de menor risco e com necessidades me
nores de segurança e vigilância. As penitenciárias, que
acolhem os condenados em regime fechado e exigem
maiores cuidados em termos de segurança, permane
ceriam sob a administração do Estado.

O projeto principal também estabelece condi
ções, no geral satisfatórias, para a delegação. Há so
mente dois aspectos que, em nosso entendimento, de
vem receber outro tratamento. O primeiro diz respeito à
competência para autorizar as concessões, atribuída
pelo projeto às Varas :de Execução Penal. Embora a
execução penal esteja plenamente vinculada à ativida
de jurisdicional, sujeitando-se ao controle do jurzo da
execução, a administração dos estabelecimentos pe
nais é assumida pelo Poder Executivo. A este, portan
to, deve-se deixar o poder de decidir sobre a conces
são, sem prejurzo da inspeção do juízo de execução
sobre os estabelecimentos prisionais geridos por con
cessionário, nos termos do art. 66, VII, da Lei nº7.210,
de 1984. Justifica-se, assim, a supressão da compe
tência fixada no art. 32, caput, da proposição.

O segundo ponto a ser alterado refere-se ao tipo
de licitação exigido pela proposta. Considerando, de
um lado, as restrições contidas na Lei nSl 8.666, de
1993, sobre o emprego da licitação do tipo técnica e
preço e, por outro, a possibilidade de que ela se mos
tre a mais indicada ao caso concreto, sua inclusão no
projeto é recomendável. Todavia, pode ocorrer que a
definição e o detalhamento da técnica sejam da con
veniência do poder concedente, resumindo-se, então,



11 - Voto do Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N1I 1.009, DE 1999

O Congresso Nacional decreta:

Autoriza a entrada de pessoas osto
mizadas pela porta dianteira dos veículos
de transporte público coletivo e dá ou
tras providências.

Medida de cunho humanitário inquestionável,
de fácil execução e isenta de custo, porém, de grande
significado para o segmento de pessoas submetidas
a procedimentos cirúrgicos, para acoplagem de bolsa
coletora dos dejetos humanos, denominadas pesso
as ostomizadas.

O uso dessas bolsas emprestam aos portado
res condição especial, que demandam tratamento di
ferenciado, dadas a dificuldade de deslocamento e a
possibilidade da ocorrência de acidentes pelo rompi
mento ou deslocamento do equipamento, fato de ine
gável constrangimento àqueles.

Configurando-se como um dos vetores desses
acidentes, o deslocamento no transporte público co
letivo rodoviário enseja maiores chances da ocorrên
cia dos mesmos, na passagem da pessoa ostomiza
da por catraca mecânica ou entre os passageiros que
viajam em pé no corredor.

Considerando a tendência de modernização da
prestação do serviço quanto à implantação de novas
tecnologias nos veículos, a exemplo dos ônibus que uti
lizam ou venham a utilizar equipamentos eletrônicos de
bilhetagem, localizados, o mais das vezes, próximos à
porta de entrada e a existência de sistemas com entra
da e catraca dianteiras e outros com entrada e catrac:a
traseiras, fomos instados a propor substitutivo para ga
rantir a efetivação do beneffcio pretendido, englobando
as distintas situações citadas e efetivando pequenos
ajustes pela adequação de termos e redação.

Assim, somos pela aprovação do PL nº 1.009,
de 1999, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 8 de dezembro 1999. - De
putado Glycon Terra Pinto, Relator.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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- termo de recebimento de emendas ao substi- Assevera a importância da medida com vistas à
tutivo reintegração social da pessoa ostomizada, de ante-

_ Parecer da Comissão mão combalida pelo trauma da cirurgia.
- substitutivo adotado pela Comissão No período de cinco sessões a Comissão não
_ voto em separado recebeu emendas ao projeto.

É o relatório.

PROJETO DE LEI N1I 1.009/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5-8-99, porcinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1999. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Para análise desta Comissão encontra-se o Proje
to de Lei n1l1.009, de 1999, de autoriado Deputado Enio
Bacci, que autoriza a entrada de pessoas ostomizadas
pela porta dianteira dos veículos de transporte coletivo,
mediante a apresentação de carteira de identificação, a
serexpedida porassociação competente, contendo, en
tre outros dados, o nome e a fotografia do portador.

A proposta define ostomizado como sendo toda
pessoa que, em decorrência de procedimento cirúrgi
co, está obrigada ao uso de bolsa coletora de fezes
elou urina.

Estabelece, o PL em tela, nas situações de op
ção do ostomizado de entrar pela porta dianteira, o
pagamento da tarifa ao motorista, em espécie, com o
valor exato desobrigando a devolução de troco, ou
vale transporte.

Por fim, prevê prazo de noventa dias para a re
gulamentação da lei pelo Poder Executivo.

Na justificação o autor refere-se à situação es
pecial da pessoa ostomizada, devido ao porte obriga
tório de bolsa para coleta de fezes elou urina, que de
mandando o transporte público coletivo para seus
deslocamentos, vê-se, muitas vezes, em circunstân
cias constrangedoras pela ocorrência de acidentes,
na passagem da catraca dos ônibus ou entre as pes
soas em pé no corredor, pelo rompimento ou desloca
mento do equipamento, provocando reação natural
dos passageiros e vexame ao portador da bolsa.

Considera maiores as chances desses aciden
tes, entre os obesos ou aqueles na fase pós cirúrgica,
pela maior dificuldade de locomoção.



VOTO EM SEPARADO

A proposta em tela, de autoria do Deputado
Enio Bacci, pretende autorizar os usuários ostomiza
dos do sistema de transporte público coletivo de pas
sageiros, o acesso aos veículos pela porta dianteira,

Autoriza a entrada de pessoas osto
mizadas pela porta dianteira dos veículos
de transporte público coletivo, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a entrada e a saída de

pessoas ostomizadas pela porta dianteira dos veícu
los de transporte público coletivo.

§ 1º Para efeitos desta lei, ostomizada é toda
pessoa que, em decorrência de procedimento cirúrgi
co, está obrigada ao uso de bolsa coletora de fezes ou
urina.

§ 2º Desobrigam-se as pessoas ostomizadas da
passagem em catracas mecânicas.

Art. 2º Exigir-se-á a apresentação de carteira de
identificação para o acesso da pessoa ostomizada
pela porta dianteira dos veículos.

Parágrafo único. A carteira de identificação será
expedida por órgão competente e conterá, entre ou
tros dados, o nome e a fotografia do portador.

Art. 3º A pessoa ostomizada que optar por en
trar pela porta_dianteira do veículo deverá efetuar o
pagamento da tarifa ao motorista, em espécie ou me
diante vale-transporte.

Parágrafo único. O pagamento em espécie deve
ser feito no valor exato, desobrigando o motorista de
efetuar troco.

Art.4º Esta lei entra em vigor no prazo de noven
ta dias a contar da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.
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Art. Iº Fica autorizada a entrada e a saída de sa, Duilio Pisaneschi, Feu Rosa, Mário Negromonte,
pessoas ostomizadas pela porta dianteira dos veícu- Pedro Chaves, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Domi-
los de transporte público coletivo. ciano Cabral, Eunício Oliveira, João Henrique, Ara-

§ Iº Para efeitos desta lei, ostomizada é toda cely de Paula, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Rai-
pessoa que, em decorrência de procedimento cirúrgi- mundo Colombo, Carlos Santana, Damião Feliciano,
co, está obrigada ao uso de bolsa coletora de fezes ou Fernando Marroni, Marcos Afonso, Teima de Souza,
urina. Albérico Filho, Almir Sá, Glycon Terra Pinto, Phile-

§ 2º Desobrigam-se as pessoas ostomizadas da mon Rodrigues, Raimundo ~a~tos, Edinh~ Ar.aúj~,
passagem Dr. Heleno, Carlos Dunga, Marclo Matos, O/rmplo P,-

em catracas mecânicas. res e De Velasco. . _ .
Art. 2º Exigir-se-á a apresentação de carteira de Sala da Comlssao, 2~ de maio de 2000. - Depu-

identificação para o acesso da pessoa ostomizada tado Barbosa Neto, Presidente.

pela porta dianteira dos veículos. SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Parágrafo único. A carteira de identificação será

expedida por órgão competente e conterá, entre ou
tros dados, o nome e a fotografia do portador.

Art. 3º A pessoa ostomizada que optar por en
trar pela porta dianteira do veículo deverá efetuar o
pagamento da tarifa ao motorista, em espécie ou me
diante vale-transporte.

Parágrafo único. O pagamento em espécie deve
ser feito no valor exato, desobrigando o motorista de
efetuar troco.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de noven
ta dias a contar da data de sua publicação.

Sala da Comissão, B de dezembro de 1999. 
Deputado Glycon Terra Pinto, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 1.009/99

Nos termos do art. 119, caput , li, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo
relator, a partir de 27-4-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secret~rio.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº1.009/99, com substitutivo, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Glycon Terra
Pinto. O Deputado Chico da Princesa apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto, Presidente; Chiquinho Feitosa e

Pedro Fernandes, Vice-Presidentes; Chico da Prince-



- termo de recebimento de emendas

- parecer da relatora

- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NI 1.181/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 4-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de ArallJo, Secretária.

I - Relatório

A proposição da nobre Deputada Ângela Guadag
nin visa alterara legislação vigente a fim de que, nas ca
usas de acidentes do trabalho em que sejam parte au
tarquias e fundações públicas, não seja concedido pra
zo em dobro para recorrer ou quádruplo para contestar,
nem seja obrigatório o duplo grau de jurisdição.

Não foram oferecidas emendas no prazo regi
mental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Código de Processo Civil dispõe sobre o trata
mento diferenciado de entes administrativos, com a
concessão de prazo elastecido para recurso e contes
tação, além da sentença somente produzir efeitos
após a sua confirmação por instância superior.

A Lei nº9.469/97, que se pretende alterar, estende
tais benefícios às autarquias e fundações públicas.

O projeto de lei em análise visa excluir as ações
acidentárias de tais dispositivos, garantindo uma
mais rápida prestação jurisdicional.

Com efeito, as ações relativas a acidentes do
trabalho têm natureza alimentar, estão vinculadas à
manutenção do trabalhador e de sua famrlia.

A prestação jurisdicional deve ser fornecida no
mais curto espaço de tempo, tendo em vista a situa
ção precária que o trabalhador pode se encontrar em
virtude de seu·acidente-ao trabalho.

*PROJETO DE LEI N2 1.181-A, DE 1999
(Da SrA Ângela Guadagnin)

Altera a Lei n2 9.469, de 10 de julho
de 1997, que regulamenta o disposto no
Inciso VI do art. 42 da Lei Complementar
nl 73, de 10 de fevereiro cH! 1993; dispõe
sobre a intervenção da União nas causas
em que figurarem, como autores ou réus,
entes da administração indireta; regula os
pagamentos devidos pela Fazenda Públi
ca em virtude de sentença judiciária, e dá
outras providências; tendo Parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (Rela
tora: Deputada Vanessa Grazziotin).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação - Art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-9-99
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mediante identificação a ser expedida pela entidade Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
representativa, devendo o mesmo pagar a tarifa dire- ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
tamente ao motorista do veículo. SUMÁRIO

Nesta Comissão, o citado projeto de lei recebeu
parecer favorável, por meio de substitutivo da palavra
do ilustre Deputado Glycon Térra Pinto.

Hoje no País, devemos minimizar o desconforto
daqueles brasileiros que estão obrigados à utilização
de bolsas coletora de dejetos humanos, na hora de
acessar um veículo de transporte público de passa
geiros.

O tratamento diferenciado, trata-se de apenas
um procedimento operacional no transporte público, o
qual evitará que os usuários ostomizados sofram
qualquer contratempo dentro do veículo, como um es
barrão de outro usuário, ou choqtJe com a barra da
catraca.

O substitutivo apresentado pelo ilustre Relator
reúne todos os requisitos para a sua aprovação, ou
seja, proteger àqueles que realmente necessitam de
um tratamento diferenciado em lei, sem ferir a compe
tência constitucional de cada membro da federação
na gestão do transporte público e ainda, não onerar a
tarifa paga pelos demais usuários do sistema, que se
caracterizam na sua maioria de pessoas com baixo
poder aquisitivo.

Assim, votamos pela aprovação do Projeto de
Lei n2 1.009, de 1999, de autoria do Deputado Enio
Bacci, na forma do substitutivo do ilustre Deputado
Glycon Terra Pinto.

Brasília, 24 de maio de 2000. - Deputado Chico
da Princesa.



11- VOTO DO RELATOR

A iniciativa do ilustre Deputado Ivan Paixão me
rece ser louvada, por trazer mais uma contribuição a
e* luta incessante que se tenta travar contra os ma
les do cigarro.

Como bem sustenta em sua justificativa, no Bra
sil, com seu enorme mercado consumidor de tabaco,
mllh6es fazem UIO de um produto que, com lamentá
vellronla, promete as maravilhas do'mundo do prazer
e da felicidade, mas que na verdade só traz a destrui-
910. ade.graça de milhares de pessoas acada ano.

a quadro se mostra mais grave, ainda, quando
Identificamos que toda estratégia de propaganda está
voltada para os jovens. Esão justamente estes jovens
que, viciados, alimentarão os lucros das empre18s de
tabaco, perderão suas vidas e levarão o e'tado I ga.·
tar milhões de dólares com desplJal mjdl·
co-hospitalares.

InClmeras medidas e Iniciativas têm sido enca
minhadas visando barrar a IIvr. açlo destas empre
la8 da morte. Embora nAo tenha havido uma mudan
ça qualitativa nesta luta da sociedade contra os gran
dea da IndClstrla tabagista, entendemos ser da maior

1- Relatório

Aproposição em tela concede odireito aos cida
dãos de receberem, de forma gratuita, os produtos
farmacêuticos e a orientação e assistência terapêuti
cas necessárias ao combate ao tabagismo.

Remete ao Poder Executivo a padronização dos
produtos farmacêuticos para serem distribuídos em
conformidade com o hábito do fumante. Prevê revisão
periódica para esta padronização, visando acompa
nhar as modernizações das técnicas terapêuticas e a
disponibilidade dos produtos no mercado.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partirde 14de setembro de 1999, porcin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 1999. 
Elorzio Neves Guimarães, Secretário.
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Tais ações envolvem direitos indisponfvels e, COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
quanto a elas, não se justifica otratamento diferenciado
dado a autarquias e fundações. Deve ser protegido o TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
trabalhador, parte mais fraca dessa relação, e que se PROJETO DE LEI N!! 1.294/99
encontra mais fragilizado em função de um acidente.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Pl n2 1.181 de 1999.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2000. - Deputa
da Vanessa Grazziotin, Relatora.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nIl 1.181/99,
nos termos do parecer da Relatora, Deputada Vanes
sa Grazziotin.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e Medei
ros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá, Her
culano Anghinetti, JairMeneguelli, José Carlos Vieira,
José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano Castro,
Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa,' Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin eWilson Braga, ti
tulares; Edinho Bez, Eurfpedes Miranda, José MilitA0,
Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI NII 1.294-A, DE 1999
(Do Sr. Ivan Paixão)

Dispõe sobre a distribuição gratuita
de produtos farmacêuticos e orlentaçlo
terapêutica para tratamento do tabagl..
mo pela rede pública d~ atenção à saúde;
tendo Parecer da Comissão de Segurld.· 
de Social e FamOia, pela aprova\'lo (R..
lator: Deputado Dr. Rosinha).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redaçio
(Art. 54) - Art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no OCO de 10-9-99

Parecer da Comissão DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- Parecer da Comissão



SUMÁRIO

Parecer da Comissão DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- Parecer da Comissão

Parecer da Comissão DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMrUA

- termo de recebimento de emendas - 2000
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.297/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de 8-9-99 a
16-9-99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Aprovado no Senado Federal, vem o projeto de
lei em epígrafe a esta Casa para que exercite sua fun
ção de Câmara Revisora nos exatos termos do art. 65
da Constituição Federal.

Seu objetivo é alterar o Decreto-Lei nº 986, de
1969 e a Lei nº 6.360, de 1976, de modo a tornar obri
gatório que, na propaganda de medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos. correlatos, cosméticos, sane
antes e outros de natureza e finalidade idênticas, bem
como na propaganda de alimentos, seja divulgado o
número do registro do produto no órgão de vigilância
sanitária. Adicionalmente, prevê multas aos infratores.

A justificação do projeto é dar um basta à propa
ganda enganosa dos produtos que prometem, sem
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importância apoiar proposições, mesmo que específi- lia, pela aprovação (Relator: Deputado
cas, como a que ora analisamos. Serafim Venzon)

Investir em procedimentos que possam reduzir o (Às Comissões de Defesa do Consumi-
núr.!1ero de fumantes só pode !razer benetrci~s à popu- dor, Meio Ambiente e Minorias; de Segurida-
laça0 como um todo. Menos vidas se perderao, menos de Social e Família' e de Constituição e Jus-
despesas médicas ocorrerã~ e ~e~os viciados estarão tiça e de Redação (~rt. 54) - Art. 24 11 g}
reahmentando esta maligna Industrra do fumo. ' ,

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa- "Projeto inicial publicado no DCD de 1D-9~99
vorável ao PL. nº 1.294, de 1999.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 1999.- De
putado Dr. Rosinha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

Determina a exibição, nas peças pu
blicitárias veiculadas em todos os meios
de comunicação, do número de registro
dos produtos sujeitos ao regime de vigi
lância sanitária, alterando o art. 23 do De
creto-Lei n2 986, de 21 de outubro de
1969, e o art. 58 da Lei n2 6.360, de 23 de
setembro de 1976; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela rejeição
(Relator: Deputado Badu Picanço) e da
Comissão de Seguridade Social e Famí-

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 1.297-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS Nº 174/99

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 1.294, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gíglio, Jorge
Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affonso Ca
margo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela
Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio Palocci,
Arlindo Chinaglia, Armando Abflio, Arnaldo Faria de
Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcisio Perondi,
Djalma Paes, Or. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo
Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique Fontana, IIdefon
ço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fassarella, Jorge
Costa, José Carlos Coutinho, Laire Rosado, Lavoisier
Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vãnia, NUton Baiano, Olivei
ra Filho, Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Saraiva Felipe, Serafim Venzon,
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vi
cente Caropreso.



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
" '

PROJETO DE LEI N2 1.297-A199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prázo para apresentação de
emendas, a partir de 14 de abril de 2000, por cinco

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.297/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Badu Picanço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luciano Pizzatto - Presidente em Exercício; Celso
Russomanno, Vice-Presidente; Expedito Júnior, Ro
naldo Vasconcellos, Eunício Oliveira, Fernando Gabei
ra, Jorge Tadeu Mudalen, Badu Picanço, Murilo Do
mingos, Ricarte de Freitas, Ben-Hur Ferreira, João
Magno, Márcio Bittar, Ricardo Izar, Régis Cavalcante,
Fernando Zuppo, Aroldo Cedraz, José Borba, Moacir
Micheletto, Philemon Rodrigues, Aloízio Santos, Fáti
ma Pelaes,Maria Abadia, João Paulo, Alcione Athayde,
Duilio Pisaneschi, Fernando Coruja e Sérgio Novais.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

Sem dúvida, o consumidor deve ser protegido
da propaganda enganosa que atribui propriedades
inexistentes a medicamentos, cosméticos, saneantes
e alimentos. Tal propaganda, além de fazê-lo desper
diçar dinheiro com a aquisição de produtos que não
produzem os efeitos esperados, ainda pode levá-lo a
prejudicar sua saúde, devido ao seu consumo.

Todavia, entendemos que já existe a legislação
necessária para coibir tal propaganda enganosa.

Além do disposto nas seções Ie 11 do Capftulo IV
da Lei nº 8.078/90, que tratam, respectivamente, "Da
Proteção à Saúde e Segurança"e "Da Responsabilida
de pelo Fato do Produto e do Serviço", existe uma am
pla legislação específica e uma ampla regulamentação
sobre a publicidade e o registro dos produtos mencio
nados no projeto, inclusive os de origem estrangeira.

A Lei 6.360n6, em seu art. 12, determina que
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cor
relatos, cosméticos, saneantes e outros produtos só
podem ser industrializados, expostos à venda ou en
tregues ao consumo após seu registro no Ministério
da Saúde. Da mesma forma, o Decreto-Lei nº986/69,
em seu art. 3!l' dispõe que os alimentos somente se
rão expostos ao consumo ou entregues à venda de
pois de registrados no órgão competente do Ministé
rio da Saúde. Como se vê, já existe a obrigatoriedade
do registro dos produtos objeto da proposição.

Igualmente, já existe a regulamentação aplicá
vel à publicidade de tais produtos, a qual considera
mos extremamente satisfatória, especialmente a con
tida no item 11 do art. 118 do Decreto n!l79.094n7, que
regulamenta a Lei n!l6.360n6, e nos arts. 11, 21, e 23
do Decreto-Lei n!l986/69. As citadas normas prorbem
que se faça publicidade de propriedades terapêuticas
não comprovadas e de características e qualidades
inexistentes nos produtos.

Quanto às muitas a serem impostas aos que in
fringem as normas relativas à publicidade dos produ
tos em foco, constatamos que as multas atuais, esta
belecidas pela Lei nº 6.437/97 e pela Lei nº 9.695/98
podem variar de R$20.000.00 a R$200.000,00, atin
gindo, portanto, valores superiores aos propostos
pela iniciativa sob comento.
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realizar, o fim da calvície, das estrias e da celulite, en- Entendemos que o projeto em epígrafe inova ao
tre outros, "impondo a exigência de que esses produ- exigir que o número do registro do produto seja veicu-
tos, nacionais ou estrangeiros, sejam submetidos ao lado nas peças publicitárias. Entretanto, não concor-
Registro da Vigilância Sanitária, a ser exibido nas pe- damos que a simples exibição do número do registro
ças publicitárias". na publicidade possa trazer qualquer benefício ao

A proposição em pauta não recebeu emendas, consumidor.
no prazo regimental, e compete a esta Comissão Na verdade, o que importa para o consumidor é
apreciá-Ia do ponto de vista da defesa do consumidor. não ser exposto a propaganda enganosa, eque os que

11 _ Voto do Relator a praticam sejam severamente punidos. No caso em
análise, que trata dos medicamentos, cosméticos, sa-
neantes ealimentos, a legislação que protege o consu
midor é abundante e bem elaborada. Se existem abu
sos, se existe propaganda enganosa é por falta de fis
calização e não por falta de legislação. Não será a
menção do número do registro do produto na peça pu
blicitária que impedirá o fornecedor de anunciar propri
edades e características que o produto não possui.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Proje
to de Lei nº 1.297, de 1999.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1999. - De
putado Badu Picanço, Relator.

11I - Parecer da Comissão



111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famnia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº1.297-A, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Serafim Venzon.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Celso Gfglio, Jorge
Alberto e Remi Trinta - Vice-Presidentes; Affonso Ca
margo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ânge
la Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio Pa
locci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo Fa
ria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcisio
Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique Fonta
na, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fassa
relia, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire Rosa
do, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Nilton
Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael Guer
ra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva Felipe, Sera
fim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

·PROJETO DE LEI NS!1.337-Á, DE 1999
(DoSr. Ronaldo Cezar Coelho)

Institui Programa de ,Apoio a Proje
tos de Atendimento de Menores em Situ
ação de Risco Social por meio do Espor
te, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por
entidades de prática desportiva, e dá ou
tras providências; tendo Parecer da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto
pela aprovação, com substitutivo, contra
o voto do Deputado Prof. Lulzinho, com
complementação de voto (Relator: Depu
tado Eurico Miranda).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Famflia;
de Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24, li}
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sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas produtos de origem duvidosa, sem padrões adequa-
emendas ao projeto e nem aos seus apensados. dos de produção. Sob esta ótica, na medida em que

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Eloi- pode lograr modificar comportamentos, acreditamos
zio Neves Guimarães, Secretário. ser meritória a iniciativa que ora analisamos.

Assim sendo, o voto é favorável à aprovação do
PL n!! 1.297, de 1999.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Serafim Venzon, Relator.

I - Relatório

O projeto de lei em apreço intenta alterar o De
creto-Lei nº 986, de 1969, que "institui normas bási
cas sobre alimentos", acrescentando ao artigo 23, um
parágrafo único que obriga a propaganda a divulgar o
número do registro do produto alimentrcio no órgão
de Vigilância Sanitária.

Do mesmo modo, altera o artigo 58 da Lei nº
6.360, de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitá
ria a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas,
os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras providênci
as", incluindo parágrafo que obriga a propaganda de
produtos dietéticos, saneantes domissanitários, cos
méticos e produtos de higiene, a mencionar o seu nú
mero do registro no órgão de Vigilância Sanitária.

Apreciada na Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, a proposição não re
cebeu emendas, e foi unanimemente rejeitada pelo
Plenário, uma vez que o entendimento foi de que a le
gislação vigente já coibe a propaganda enganosa, e
de que a simples menção, nas propagandas, do nú
mero de registro, não constitui garantia para o consu
midor.

Em nossa Comissão de Seguridade Social e Fa
mrlia, também não foram apresentadas emendas. A
próxima Comissão a apreciar a iniciativa será a Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

11 - Voto do Relator

Não há dúvida que esta iniciativa tem em mente
proteger o cidadão do consumo de produtos de quali
dade duvidosa, que, apregoando virtudes, não con
cretizam as promessas ao serem utilizados.

No campo da saúde, isto se reveste de um pe
rigo considerável. A simples menção de um núme
ro, em si, não se reveste de grande significado,
mas, para o cidadão, acostumar-se a saber que o
produto tem a chancela dos órgãos responsáveis
pela saúde pública, pode consolidar uma atitude de
exigir e procurar produtos de qualidade comprova
da. A construção desta consciência, ao nosso ver, é
extremamente importante para o cidadão e para a
proteção de sua saúde.

Ademais, acreditamos ser importante a valori
zação deste registro junto ao órgão de Vigilância Sa
nitária, coibindo a prática tão corriqueira de recorrer a
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SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- complementação de voto
- 22 substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- supstitutivo adotado pela Comissão
O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1!! Fica institufdo o Programa de Apoio a

Projetos de Atendimento de Menores em Situação de
Risco Social por meio do Esporte - PROESPORTE.

Art. 21! O Proesporte destina-se a viabilizar o
aproveitamento das praças desportivas de entidades
em débito com a Previdência Social ou~~ Receita Fe
deral, para o desenvolvimento de ações socioeducati
vas através do esporte, em horário-complementar ao
da freqüência da escola fundamental, para filhos e
dependentes de famílias de baixa renda e, especial
mente, para crianças e jovens de-.] a 14 anos deJdade
que vivenciem situações de risco social, em particular
exposição a drogas.

Art. 3!! O Proesporte é de natureza preventiva,
não contemplando ações socioeducativas para o
atendimento de menores infratores.

Art. 4º As ações socioeducativas mencionadas
no artigo anterior visarão ao desenvolvimento de:

I - atividades sócio-recreativas universais Oogos,
brincadeiras, academia, Jazer, iniciação desportiva);

11- atividades de qualificação (sondagem de ap
tidões, iniciaçao'desportiva e treinamento para crian
ças e jovens com potencial desportivo).

Art. 51! A~ ações socioeducativas do Proesporte
serão desenvolvidas nas dependências das socieda
des desportivas conveniadas, sob as seguintes con·
dições:

I - existência de quadro de recursos humanos
devidamente capacitados e credenciados;

11 - previsão de avaliação sis~emática dos resul-
tados; "

111 - articulação institucionalizada com as famíli
as, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescen
te, a Secretaria Municipal de Educação ou órgão
equivalente e as escolas que os menores atendidos

freqüentam, devendo estes ter avaliada sua freqüên-
cia e rendimento escolar. '

Art. 69 Será criado um Grupo Executivo respon
sável pela implementação do Proesporte em nfvel fe
deral, com as competências a seguir:

I - traçar as normas e estabelecer os critérios
para a execução do Proesporte;

11- examinar os projetos de implantação do Pro
esporte e encaminhar à Secretaria da Receita Fede
ral e ao Instituto Nacional de Seguridade Social os
que aprovar;

111- credenciar previamente as.sociedades des
portivas que queiram participar do Programa;

IV - receber o termo de compromisso da entida
de desportiva participante e emitir certificado trimes
tral da execução do projeto, na forma de Bônus Pro
esporte para fins de quitação do débito transacionado
perante as autoridades fiscais e previdenciárias;

V - acompanhar o trabalho socioeducativo das
entidades desportivas beneficiadas por esta lei;

VI - avaliar periodicamente o Proesporte, em
termos quantitativos e qualitativos.

Parágrafo único. A avaliação referida no caput
comparará os resultados esperados e atingidos, os ob
jetivos previstos e alcançados, os custos estimados e
reais e a repercussão da iniciativa na comunidade.

Art. 7º Os recursos necessários a implementa
ção do Proesporte serão provenientes da transação
entre as entidades de prática desportiva devedoras e
a Secretaria da Receita Federal e o Instituto Nacional
da Seguridade Social, representados por certificados
trimestrais da execução do projeto na forma de Bônus
Proesporte.

Parágrafo único. Poderão ser objeto de transa
ção apenas os créditos tributários e previdenciários
cujos fatos geradores sejam anteriores a 30 de junho
de 1999.

Art. 8º O Grupo Executivo responsável pela im
plementação do Proesporte emitirá certificados, na
forma de Bônus Proesporte representativos do valor
financeiro da execução dos projetos por ele aprova
dos, segundo normas e critérios estabelecidos em re
gulamento.

Parágrafo único. Os certificados da execução
dos projetos emitidos' pelo Proesporte, na forma des
te artigo, terão poder de quitação dos débitos fiscais e
previdenciários da entidade esportiva neles mencio
nada e não poderão ser transferidos nem ter qualquer
outra utilização.

Art. 9g A Secretaria da Receita Federal e o Insti
tuto Nacional de Seguridade Social, no exercfcio de



Justificação

uA criança que corre atrás da bola não se envolve
com drogas, não cheira colatn

É de conhecimento público que muitos clubes e
entidades esportivas têm perante as autoridades fis·
cais e previdenciárias várias dívidas que são, na reali
dade, impagáveis. Por outro lado, é dever constitucio
nal do Estado fomentar práticas desportivas como di
reito do cidadão, nos termos do que dispõe o art. 217
da Carta Magna.

Entretanto, não dispõe o Estado de recursos
para realizar totalmente essa tarefa, que se caracteri·
za como obrigação do Poder Público junto à socieda
de civil. As entidades esportivas, por sua vez, têm um
débito que não podem pagar. No entanto, estas enti
dades possuem infra-estrutura esportiva material e
organização humana que permanecem ociosas gran
de parte dos dias úteis.

Dessa forma, considero que se apresentam as
condições ideais para que se realize uma transação:
por um lado, clubes e entidades esportivas cumprem,
na qualidade de parceiros do Estado, parcela das
obrigações do Poder Público. Como contrapartida, os
débitos destas entidades perante o Estado são extin·
tos em razão da utilização de seus respectivos recur
sos organizacionais e materiais. Não se trata, aqui, de
nenhuma novidade, já que a transação está prevista
no art. 156 do Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966).

Para permitir a transação, é necessária apenas
a lei e para isto o Congresso Nacional tem competên
cia. Em aditamento às diretrizes gerais de organiza
ção e fixação dos objetivos do programa socioeduca
tivo Proesporte, estamos propondo um mecanismo
de quitação das obrigações tributárias e previdenciá
rias vinculado à execução de projetos de natureza so
cial pelos clubes e entidades desportivas. O instru
mento da quitação será um certificado de execução
dos projetos - o Bônus PROESPORTE -, intransferí
vel e com poder de quitação apenas perante as auto
ridades tributarias e previdenciárias.

Também serão contempladas com o benefício
as entidades desportivas que não sejam devedoras
ou que, tendo-o sido, hajam quitado seus débitos.
além das pessoas jurídicas que patrocinem o custeio
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suas atribuições específicas, autorizarão a transação lho comunitário, a ser constituído na forma da regula-
a que se refere o artigo anterior e fiscalizarão a efetiva mentação, do qual participará representante do Mi-
execução dos projetos gerados no âmbito do Proes- nistério Público.
porte, no qu~ se refere à aplicação do apoio financei- Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
ro nela previsto. publicação.

Art. 10. Para habilitar-se ao regime especial es
tabelecido nesta Lei, a entidade desportiva devedora
assinará perante a autoridade tributária ou previden
ciária termo de confissão de divida, no qual se discri
minarão os valores da obrigação principal atualizada
monetariamente e, se for o caso, das multas e demais
acréscimos legais.

Parágrafo único. Na execução dos projetos men
cionados neste artigo, deverão ser aplicados recur
sos equivalentes ao valor de dívida confessada.

Art. 11. As entidades esportivas que não te
nham dívida para com a Administração Fiscal e Previ
denciária poderão participar da execução de projetos
Proesporte, podendo utilizar para quitação de sua
prestação tributária ou previdenciária os Bônus Pro
esporte até o limite de vinte e cinco por cento do res
pectivo débito tributário ou previdenciário.

§ 1º As entidades esportivas devedoras que te
nham quitado seus débitos poderão prosseguir na
execução dos projetos Proesporte, podendo utilizar
Bônus Proesporte até o limite de vinte e cinco por
cento do respectivo débito tributário ou previdenciá
rio.

§ 2º Também poderão utilizar os Bônus Proes
porte para quitação de até vinte e cinco por cento da
prestação tributária ou previdenciária os contribuinte
patrocinadores de custeio do Proesporte, assim en
tendidas as pessoas jurídicas que patrocinem ou
prestem serviços necessários ao desenvolvimento
dos projetos, conforme avaliação do Proesporte e au
torização da Secretaria da Receita Federal e do Insti
tuto Nacional de Seguridade Social.

Art. 12. Não serão consideradas despesas reali
zadas com vistas à consecução do~objetivo básico do
programa as que se destinam a:

1-obras de infra-estrutura, ainda que realizadas
para beneficiar direta ou indiretamente os destinatári
os do programa;

11 - manutenção de serviços administrativos.

Art. 13. O descumprimento integral ou parcial
pela entidade devedora do compromisso de execução
do programa implicará a imediata exigibilidade do cré
dito integral ou parcial por parte da autoridade tributá
ria ou previdenciária.

Art. 14. O controle social sobre a aplicação dos
recursos previstos nesta lei será exercido por conse-



TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

SEÇÃO 111
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas diri
gentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento; ,

11- a destinação de recursos públicos para a pro
moção prioritária do desporto educacional e, em casos
específicos, para a do desporto de alto rendimento;

111 - o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.
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ou prestem serviços à execução dos projetos. Nestes dorismo esportivo oriundo do início do século e o pro-
casos, a possibilidade de utilização dos Bônus Proes- fissionalismo que se consolidou no universo esportivo
porte limita-se a 25% (vinte e cinco por cento) da mundial nesta década, consolidou a legislação espor-
prestação tributária ou previdenciária do contribuinte. tiva como instrumento real para o efetivo desenvolvi-

Os benefícios dessa medida são visíveis: a eli- mento da cidadania.
minação das dívidas tributárias e previdenciárias tira Nessa linha de pensamento, há que se ressaltar
do armário os esqueletos que pesam na administra- que o presente projeto, muito mais que uma proposta
ção dos clubes e entidades esportivas, permitin- legislativa de natureza transacional vinculada aos dé-
do-lhes reiniciar, com novo fôlego, suas atividades tf- bitos tributários e previdenciários de clubes e entida-
picas e finalísticas; ou seja, atividades relacionadas à des esportivas perante o Estado, se caracteriza como
prática desportiva, fenômeno essencialmente social. um projeto inspirado na necessidade urgente em dis-
O Estado, por seu turno, com a parceria dos clubes e ponibilizar a prática desportiva para maior número
entidades e$portivas, cumpre oseu dever constitucio- possível de crianças, especialmente àquelas expos-
nal perante a sociedade civil e se livra do elevado cus- tas aos piores riscos sociais.
to administrativo relacionado à atualização de crédi- Isto posto, conto com o apoio dos ilustres pares
tos na realidade incobráveis. a este projeto de tão largo alcance social.

Note-se, no entanto, que não se está autorizan- Sala das Sessões, 30 de junho de 1999.- Depu-
do renúncia fiscal, pois o Bônus Proesporte corres- tado Ronaldo Cesar Coelho.
ponde ao valor de uma prestação de serviços que, a
rigor, compete ao Estado. Assim, esta prestação de
serviços de natureza social quita os débitos tributári
os e previdenciários.

Há que se destacar, ainda, que este processo
contribuirá para o aumento da arrecadação tributária
e previdenciária, pois transforma devedores em con
tribuintes adimplentes de suas obrigações vincendas.

Ademais, vale ressaltar que a prática esportiva
regular, ao mesmo tempo que desenvolve nos jovens
as habilidades especfficas para os esportes, integra
socialmente as crianças, retirando-as das ruas e da
exposição aos riscos sociais, especialmente no que
diz respeito ao consumo de drogas, além de contribuir
para a nossa auto estima aumentando as possibilida
des do Brasil se tomar uma potência olímpica compa
tível com sua população jovem.

\

Nesse sentido, a presente proposta tem tam-
bém o propósito de complementar o conjunto de dire
trizes introduzido ao sistema desportivo brasileiro
pela "lei Pelé" (lei n2 9.615, de 24 de março de 1998).
Merece destaque que a própria "lei Pelé", ao instituir
normas gerais sobre desporto, consagrou em nosso
ordenamento jurídico princípios fundamentais para o
desenvolvimento da cidadania por intermédio do es
porte, tais como o Princípio do Direito Social, caracte
rizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas
desportivas formais e não formais (art. 22• V) e o Prin
cípio da Qualidade, assegurado pela valorização dos
resultados desportivos, educativos e dos relaciona
dos à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral
(art. 22, IX).

Assim, é importante destacar que a "lei Pelé",
além de representar um marco histórico entre o ama-
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§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relati- Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos
vas à disciplina e às competições desportivas após da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, re- verificação da irregularidade da sua constituição, ob-
guiada em lei. servado o disposto nos artigos 144 e 149.

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de .
sessenta dias, contados da instauração do processo, .
para proferir decisão final.

§ 3º O Poder Público incentivará o la7 .,.,:-, I.:omo LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
forma de promoção social.

Institui normas gerais sobre despor
to e dá outras providências.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

LEI NR 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de Direi
to Tributário aplicáveis à União, Estados
e Municípios.

LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário

TfTULO 111
Crédito Tributário

CAPfTULO IV
Extinção do Crédito Tributário

SEÇÃO I
Modalidades de Extinção

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
11 - a compensação;
111 - a transação;
IV - a remissão;

V - a prescrição e a decadência;
VI - a c~nversão de depósito em renda;
VII- o pagamento aptecipado e a homologação

do lançamento nos termos Cio disposto no art. 150 e
seus parágrafos 1g e 49;

VIII- a consignação em pagamento, nos termos
do disposto no § 2º do art. 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim
entendida a definitiva na órbita administrativa, que
não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

CAPíTULO 11
Dos Princípios Fundamentais

Art. 2º O desporto, como direito individual, tem
como base os princípios:

1-da soberania, caracterizado pela supremacia
nacional na organização da prática desportiva;

11 - da autonomia, definido pela faculdade e li
berdade de pessoas físicas e jurídicas organiza
rem-se para a prática desportiva;

111-da democratização, garantido em condições
de acesso às atividades desportivas sem quaisquer
distinções ou formas de discriminação;

IV - da liberdade, expresso pela livre prática do
desporto, de acordo com a capacidade e interesse de
cada um, associando-se ou não a entidade do setor;

V - do direito social, caracterizado pelo deverdo
Estado em fomentar as práticas desportivas formais e
não-formais;

VI- da diferenciação, consubstanciado no trata
mento específico dado ao desporto profissional e
não-profissional;

VII - da identidade nacional, refletido na prote
ção e incentivo às manifestações desportivas de cria-
ção nacional; _

VIII - da educação, voltado para o desenvolvi
mento integral do homem como ser autônomo e parti
cipante, e fomentado por meio da prioridade dos re
cursos públicos ao desporto educacional;

IX - da qualidade, assegurado pela valorização
dos resultados desportivos, educativos e dos relacio
nados à cidadania e ao desenvolvimento físico e mo
rai;

X - da descentralização, consubstanciado na
organização e funcionamento harmônicos de siste
mas desportivos diferenciados e autônomos para os
nfveis federal, estadual, distrital e municipal;



11 - Voto do Relator

O projeto de lei sob exame tem por pressuposto
que os clubes inscritos na Divida Ativa, junto à Secre
taria da Receita Federal e ao Instituto Nacional do Se
guro Social, estão dispostos a confessar e transacio
nar seus passivos trabalhistas e tributários. Como se
sabe, os primeiros se referem aos percentuais que os
clubes descontaram das folhas de pagamento de
seus atletas e funcionários e não recolheram aos
INSS (contribuições previdenciárias) e à Caixa
(FGTS). Segundo levantamento feito pela Folha de
S.Paulo, em meados de 1996, essa dívida era de
76,5 milhões. Os passivos tributários se referem ao
imposto sobre a renda descontado em folha e não re
passado ao Tesouro, sendo o montante desta dívida
desconhecido em razão do sigilo fiscal.

Analisando-o à luz do Direito Desportivo, cujos
princípios estão estabelecidos no art. 217 da Consti
tuição Federal e na Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, pouco se pode objetar ao PL nº 1.337/99. Afi
nai, numa área notoriamente mal contemplada com
recursos oficiais e onde nenhuma atenção governa
mental é dada à formação o atleta, qualquer proposta
de novas fontes de financiamento só pode ser recebi
da com simpatia.

Acredito, no entanto, que a proposição pode e
deve ser melhorada, pelas razões a seguir, entre ou
tras:

1!!) Um programa da envergaqura do
PROESPORTE, num pais de dimensões COr1tinentais
como o Brasil e envolvendo clubes, empresas, órgãos
públicos, Grupo Executivo, conselhos comunitários,
etc., não pode apenas depender ser mantido apenas
com "Bônus PROESPORTEn

, ou seja, da vontade de
clubes inadimplentes;

2!!) Sob certo aspecto, o projeto de lei, do jeito
que está, premia a inadimplência e, quem sabe, in
centiva a sonegação, não fazendo justiça aos clubes
que nada devem ao Fisco e, com abnegação, sem
qualquer reconhecimento oficial, realizam um grande
trabalho sócio-educativo nas categorias de base, be
neficiando milhares de adolescentes;
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XI- da segurança, propiciado ao praticante de A matéria tramita regularmente na Casa e, no
qualquer modalidade desportiva, quanto a sua inte- prazo regimental, não foi contemplado com emendas.
gridade trsica, mental ou sensorial; Desnecessário lembrar que, depois de ter avaliado o

XII-daeficiência,·obtido por meio do estimulo à mérito desportivo, nesta Comissão técnica o PL irá
competência desportiva e administrativa. para as Comissões de Seguridade Social e Família e
. de Finanças e Tributação, respectivamente, para
..................................................................... apreciação de mérito e de adequação financeira.

É o Relatório.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 1.337, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1Q, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a srª Presi
denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 25 de ou
tubro de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

Pelo projeto de lei sob exame, pretende-se re
solver dois problemas: 1º) o daqueles clubes que es
tão em débito com a Receita Federal e a Previdência
Social e não têm como quitar suas dívidas; 2º) o dos
menores carentes que, em razão das precárias condi
ções de sobrevivência de suas famílias e da falta de
opções de lazer comunitário e de alternativas de qua
lificação profissional, vivenciam situações de risco so
cial. Concretamente, a proposta é que esses proble
mas se resolvam mediante uma transação, aliás pre
vista no Código Tributário Nacional: os clubes negoci
am o perdão das dívidas vencidas em troca do desen
volvimento de ações sócio-educativas por meio do
esporte.

Dentro desse objetivo amplo, o projeto especifi
ca as ações sócio-educativas desejáveis e as condi
ções em que deverão ser realizadas; prevê a criação
de um Grupo Executivo responsável pela implanta
ção, implementação e acompanhamento do Progra
ma; prescreve a criação de conselhos comunitários,
para fins de controle social; estabelece a sistemática
básica da transação. Vale destacar que poderão parti
cipar do PROESPORTE clubes e empresas em geral,
que poderão transacionar, até o limite de 25%, as divi
das vincendas, ou seja, o que normalmente são obri
gados a recolher em termos de imposto de renda e
contribuição previdenciária.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 1.337, DE 1999

Institui Programa de Apoio a Proje
tos de Atendimento de Menores em Situ
ação de Risco Social por meio do Espor
te, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por
entidades de prática desportiva e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica institufdo o Programa de Apoio a

Projetos de Atendimento de Menores em Situação de
Risco Social por meio do Esporte - PROESPORTE.

Art. 212 O PROESPORTE tem por objetivos:
1-viabilizar o aproveitamento das praças de es

porte de clubes em débito com a Receita Federal e a
Previdência Social; para o desenvolvimento de ações
sócio-educativas através do esporte;

11 - estimular nos clubes o investimento no
aprendizado desportivo;

111 - democratizar o acesso ao lazer;
IV- ampliar as oporlunidades de prática do des

porto educacional e do desporto de participação e
participação. .

Parágrafo único. As ações sócio-educativas re
feridas no inciso I do caput deste artigo:

I - serão desenvolvidas sem prejufzo da fre
qüência escolar obrigatória;

11- terão por alvo preferencial, mas não exclusi
vo, filhos e dependentes de fam flias de baixa renda,
da faixa etária de - 14 anos.
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3ª) Já que a fiscalização da execução dos proje- Art. 3º O PROESPORTE é de natureza preventi-
tos gerados no âmbito do PROESPORTE é atribuição va, não contemplando ações sócio-educativas para o
expressa da Secretaria da Receita Federal e do Insti- atendimento de menores infratores.
tuto Nacional do Seguro Social, é descabida, a exi- Art. 4!! As ações sócio-educativas mencionadas
gência de conselhos comunitários para fins de contro- no artigo anterior visarão ao desenvolvimento de:
le social; I - atividades sócio-recreativas universais Gogos,

41) O projeto não prevê qualquer participação brincadeiras, academia, lazer, iniciação desportiva);
do órgão federal responsável pelas ações governa- 11- atividades de qualificação (sondagem de ap-
mentais na área do desporto; tidões, iniciação técnica e treinamento de talentos

5!!) Apenas para registro, pois cabe a outra Co- desportivos).
missão técnica decidir esta questão, a sugestão de Art. 5º As ações sócio-educativas do
aplicação em projetos sócio-educativos através do PROESPORTE serão desenvolvidas nas dependên-
desporto de até 25% do Imposto sobre a Renda devi- cias das sociedades desportivas conveniadas, sob as
do está tão fora dos padrões que é capaz de, por si só, seguintes condições:
invabilizar a aprovação da proposição como um todo. I _ existência de quadro de recursos humanos

À vista do exposto, sou pela aprovação do PL n!! devidamente capacitados e credenciádos;
1.337, de 1999, na forma do substitutivo anexo. 11 - existência de um projeto de avaliação siste-

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- mática dos resultados;
tado Eurico Miranda, Relator. 111- articulação institucionalizada com as famílias,

o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e as
escolas que os menores atendidos freqüentam.

Art. 6!! Não serão consideradas despesas reali
zadas com vistas à consecução do objetivo básico do
programa as que se destinam a:

1-obras de infra-estrutura, ainda que realizadas
para beneficiar direta ou indiretamente o destinatári
os do programa;

11 - manutenção de serviços administrativos
Art. 7!! Será criado um Grupo Executivo Intermi

nisterial responsável pela implementação do Proes
porte em nfvel federal, com as competências a seguir:

I - Traçar as normas e estabelecer os critérios
para a execução do Proesporte;

11 - Examinar os projetos de implantação do
Proesporte e encaminhar à Secretaria da Receita Fe
deral e ao Instituto Nacional de Seguridade Social os
que aprovar;

111- Credenciar previamente as sociedades des
portivas que queiram participar do Programa;

IV - Receber o termo de compromisso da enti
dade desportiva participante e certificar a execução
do projeto, para fins de quitação do débito transacio
nado perante as autoridades fiscais e previdenciárias;

V - Acompanhar sistematicamente o trabalho
sócio-educativo, das entidades desportivas beneficia
das por esta lei;

VI - Avaliar periodicamente o Proesporte, em
termos quantitativos e qualitativos.

§ 1ºA coordenação dos trabalhos do Grupo Exe
cutivo e o suporte técnico-administrativo a suas ativida
des serão competência do órgão governamental res
ponsável pelo fomento das práticas desportivas.



Assim sendo, o Substitutivo submetido à apro
vação da Comissão de Educação, Cultura e Despor
to é o que se encontra anexo a esta Complementa
ção de voto.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Eurico Miranda.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 1.337, DE 1999

Institui Programa de apoio a Proje
tos de atendimento de Menores em situa
ção de Risco Social por meio do sporte,
autoriza a transação de créditos de natu
reza tributária e previdenciária por enti
dades de prática desportivas e dá outras
providências.

No curso da discussão desta matéria, os Depu
tados Gilmar Machado e Walfrido Mares Guia, apoia
do pelos demais membros da Comissão, sugeriram
algumas mudanças no substitutivo, que resolvemos
acolher da seguinte forma:

- dando um nova redação ao inciso IV
do art. 2º (estabelecendo prioridade para o
atendimento das escolas públicas) e ao inci
so 11 do art. aº (substituindo ''trabalhistas''
por "previdências".

- inserindo um novo artigo, ao final, fi
xando o prazo de noventa dia, a contar da
data de publicação, para a regulamentação
da lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituido o Programa de Apoio a

Projetos de Atendimento de Menores em Situação de
Risco Social por meio do Esporte - Proesporte.

Art. 2º O Proesporte tem por objetivos:
1-viabilizar o aproveitamento das praças de es

porte de clubes em débito com a Receita Federal e a
Previdência Social, para o desenvolvimento de ações
sócio-educativas através do esporte;

11 - estimular nos clubes o investimento no
aprendizado desportivo;

11I - democratizar o acesso ao lazer;
IV - ampliar as oportunidades de prática do des

porto educacional, do desporto de participação e do
desporto escolar; com prioridade, neste caso, para o
atendimento de escolas públicas desprovidas de ins
talações desportivas próprias.

Parágrafo único. As ações sócio-educathlas re
feridas no inciso I do caput, deste artigo.
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§ 2º A avaliação referida no caput comparará os COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO DO RELÁTOR
resultados esperados e atingidos, os objetivos previs
tos e alcançados, os custos estimados e reais e a re
percussão da iniciativa na comunidade.

Art. aº Os recursos necessários à implementa
ção de projetos no âmbito do Proesporte serão prove
nientes de:

1- extinção de débitos de natureza tributária ou
previdênciária,r mediante transação entre as entida
des de prática desportiva devedoras da Secretaria da
Receita Federal e o Instituto Nacional da Seguro So
cial, desde que'os fatos geradores sejam anteriores à
data de publicação desta lei;

11 - aplicação em projetos no âmbito do Proes
porte de até 25% dos débitos e trabalhistas vincen
dos, por clubes e empresas em geral;

11I - dotações orçamentárias, auxrtios e subven
ções;

IV - doações, legados e patrocínios.
Art. gº A transação a que se refere o inciso I do

artigo procedente obedecerá às seguintes diretri
zes:

I - Cabe à Secretaria da Receita Federal e o
Instituto Nacional do Seguro Social, no exercício de
suas atribuições específicas, autorizar a transação e
fiscalizar a efetiva execução de todos os projetos ge
rados no âmbito do Proesporte, no que se refere à
aplicação do apoio financeiro nela previsto;

11 - Para habilitar-se ao regime especial estabe
lecido nesta lei, a entidade desportiva devedora assi
nará perante a autoridade tributária ou previdenciária
termo de confissão de dívida, no qual se discrimina
rão os valores da obrigação principal atualizada mo
netariamente, se for o caso, das multas e demais
acréscimos legais.

11I - Na execução dos projetos mencionados
neste artigo, deverão ser aplicados recursos equiva
lentes ao valor de dívida confessado.

Art. 10. O descumprimento integral ou parcial
pela entidade devedora do compromisso de execução
do programa implicará a imediata exigibilidade do cré
dito integral ou parcial por parte da autoridade tributá
ria ou previdenciária.

Art. 11. O controle social sobre a aplicação dos
recursos previstos nesta lei serã exercido por conse
lho comunitário, a ser constituído na forma da regula-
mentação. '

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Eurico Miranda, Relator.



§ 22 A avaliação referida no caput comporá os
resultados esperados e atingidos os 'objetivos previs
tos e alcançados, os custos estimados e reais e a re
percussão da iniciativa na comunidade.

Art. 82 Os recursos necessários à implementa
ção de projetos no âmbito do Proespôrte serão prove
nientes de:

1- extinção de débitos de natureza tributária ou
previdenciária, mediante transação entre as entida
des de prática desportiva devedoras da Secretaria da
Receita Federal e o Instituto Nacional da Seguro So
cial, desde que os fatos geradores sejam anteriores à
data de publicação desta lei;

11 - aplicação em projetos no âmbito do
PROESPORTE de até 25% dos débitos tributários e
previdenciários vincendos, por clubes e empresas em
geral;

111 - dotações orçamentárias, auxfJios e subven
ções;

IV - doações, legados e patrocínios
Art. 92 A transação a que se refere o inciso I do

artigo precedente obedecerá às seguintes diretrizes:
I - Cabe à Secretaria da Receita Federal e o

Instituto Nacional do Seguro Social, no exercício de
suas atribuições específicas, autorizar a transação e
fiscalizar a efetiva execução de todos os projetos ge
rados no.âmbito do PROESPORTE, no que se refere
à aplicação do apoio financeiro nela previsto;

11 - Para habilitar-se ao regime especial estabe
lecido nesta lei, a entidade desportiva devedora assi
nará perante a autoridade tributária ou previdenciária
termo de confissão de dívida, no qual se discrimina
rão os valores da obrigação principal atualizada mo
netariamente, se for o caso, das multas e demais
acréscimos legais.

111 - Na'l execução dos projetos mencionados
neste artigo, deverão ser aplicados recursos equiva
lentes ao valor de dívida confessado.

Art. 10: O descumprimento integral ou parcial
pela entidade devedora do compromisso de execução
do programa implicará a imediata exigibilidade do cré-
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I - serão desenvolvidas sem prejuízo da fre- V - Acompanhar sistematicamente o trabalho
qüência escolar obrigatória; socioeducativo das entidades desportivas beneficia-

11- terão por alvo preferêncial, mas não exclusi- das por esta lei;
vo, filhos e dependentes de famílias de baixa renda VI - Avaliar periodicamente o Proesporte, em
etária de 7 a 14 anos. termos quantitativos e qualitativos.

Art. 32 O Proesporte é de natureza preventiva, § 12 A coordenação dos trabalhos do Grupo
não contemplando ações sócio-educativas para o Executivo e o suporte técnico-administrativo a suas
atendimento de menores infratores. atividades serão competência do órgão governamen-

Art. 42 As ações sócio-educativas mencionadas tal responsável pelo fomento das práticas desporti-
no artigo anterior visarão ao desenvolvimento de: vaso

I - atividades sócio-recreativas universais 00
gos, brincadeiras, academia, lazer, iniciação desporti
va);

11- atividades de qualificação (sondagem de ap
tidões, iniciação técnica e trein~mento de talentos
desportivos).

Art. 52 As ações sócio-educativas do Proesporte
serão desenvolvidas nas dependências das socieda
des desportivas conveniadas, sob as seguintes con
dições:

I - existência de quadro de recursos humanos
devidamente capacitados e credenciados;

11- existência de um projeto de avaliações siste
mática dos resultados;

111- articulação institucionalizada com as famíli
as, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescen
te e as escolas que os menores atendidos freqüen
tam.

Art. 62 Não serão consideradas despesas reali
zadas com vistas à consecução do objetivo básico do
programa as que se destinam a:

1-obras de infra-estrutura, ainda que realizadas
para beneficiar direta ou indiretamente o destinatário
do programa;

111 - manutenção de serviços administrativos.
Art. 72 Será criado um Grupo Executivo Interna

cional responsável pela implementaçjo do Proespor
te em nível federal, com as competências a seguir:

I - Traçar as normas e estabelecer os critérios
para a execução do Proesporte;

11 - Examinar os projetos de implantação do
Proesporte e encaminhar à Secretaria da Receita Fe
deral e ao Instituto Nacional de Seguridade Social os
que aprovar;

111- Credenciar previamente as sociedades des
portivas que queiram participar do Programa;

IV - Receber o termo de compromisso da enti
dade desportiva participante ecertifica a execução do
projeto, para fins de quitação do débito transacionado
perante as autoridades fiscais e previdenciárias;



11- atividades de qualificação (sondagem de ap
tidões, iniciação técnica e treinamento de talentos
desportivos).

Art. 59 As ações sócio-educativas do
PROESPORTE serão desenvolvidas nas dependên
cias das sociedades desportivas conveniadas, sob as
seguintes condições:

I - existência de quadro de recursos humanos
devidamente capacitados e credenciados;

11 - existência de um projeto de avaliação siste
mática dos resultados;

11I - articulação institucionalizada com as famíli
as, com o Conselho Municipal da Criança e do Ado
lescente e com as escolas que os menores atendidos
freqüentam.

Art. 69 Não serão consideradas despesas reali
zadas cqm vistas à consecução do objetivo básico do
programa as que se destinam a:

1-obras de intra-estrutural ainda que realizadas
para beneficiar direta ou indiretamente osdestrnatári
os do programa;

11 - manutenção de serviços administrativos.
Art. 72 Será criado um Grupo Executivo Intermi

nisterial responsável pela implementação do
PROESPORTE em níve,1 federal, com as competênci
as a seguir:

PROJETO DE LEI NR 1.337, DE 1999

Institui Programa de Apoio a Proje
tos de Atendimento de Menores em Situ
ação de Risco Social por meio ~o Espor
te, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por
entidades de prática desportiva e dá ou
tras providências.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 • Fica instituído o Programa de Apoio a
Projetos de Atendimento de Menores em Situação
de Risco Social por meio do Esporte 
PROESPORTE.

Art. 29 O PROESPORTE tem por objetivos:

I - viabilizar o aproveitamento das praças de
esporte de clubes em débito com a Receita Federal
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dito integral ou parcial por parte da autoridade tributá- e a Previdência Social para o desenvolvimento de
ria ou previdenciária. ações sócio-educativas através do esporte;

Art. 11. O controle social sobre a aplicação dos 11 - estimular nos clubes o investimento no
recursos previstos nesta lei será exercido. por conse- aprendizado desportivo; ,
lho comunitário, a ser constituído na forma da regula- 11I - democratizar o acesso ao lazer;
mentação. IV - ampliar as oportunidades de prática do des-

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta porto educacional, do desporto de participação e do
lei no prazo de noventa dias, a contar da data de sua desporto escolar, com prioridade, neste caso, para o
publicação. 1 atendimento de escolas públicas desprovidas de ins-

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua talações desportivas próprias.
publicação. Parágrafo único. As ações sócio-educativas re-

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- feridas no inciso I do caput deste artigo:
tado Eurico Miranda, Relator. I - serão desenvolvidas sem prejuízo da fre-

_ qüência escolar obrigatória;
11I-: Parecer da Comissso 11_ terão por alvo preferencial, mas não exclusi-

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, vo, filhos e dependentes de famílias de baixa renda,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou o Projeto da faixa etária de 7 a 14 anos.
de Lei nll 1.337/99, com substitutivo, contra o voto do Art. 39 O PROESPORTE é de natureza preventi-
Deputado Prof. Luizinho, nos termos do parecer do va, não contemplando ações sócio-educativas para o
Relator, Deputado Eurico Miranda, com complemen- atendimento de menores infratores.
tação de voto. . Art. 49 As ações sócio·educativas mencionadas

Estiveram presentes os Senhores Deputados no artigo anterior visarão ao desenvolvimento de:
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Mansa I - atividades sócio-recreativas universais 00·
Serrano e Nela Rodolfo, VicePresidentes; Ademir Lu- gos, brincadeiras, academia, lazer, iniciação desporti-
cas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Edu- va);
ardo Seabra, Eurico Miranda, Flávio Arns, João Ma·
tos, Jonival Lucas Júnior, Nice Lobão, Nilson Pinto,
Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho e Walfrido Mares
Guia.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Pedro
Wilson, Presidente.



- termo de recebimento de emendas
- parecer:do Relator
- complementação de voto
- emenda oferecida pelo Relator
- Parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- declaração de voto

·PROJETO DE LEI Nl! 1.344-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Determina a parada obrigatória dos
veículos de aluguel (táxis) nos postos
policiais; tendo Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal, pela aprovação, com emenda, com
complementação de voto. O Dep. Milton
Temer apresentou declaração de voto
(relator: Cepo Neiva Moreira).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 10-9-99

Parecer da Comissão DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
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I - traçar as normas e estabelecer os critérios 11- para habilitar-se ao regime especial estabe-
para a execução do PROESPORTE; lecido nesta lei, a entidade desportiva devedora assi-

11 - examinar os projetos de implantação do nará perante a autoridade tributária ou previdenciária
PROESPORTE e encaminhar à Secretaria da Recei- termo de confissão de dívida, no qual se discrimina-
ta Federal e ao Instituto Nacional de Seguridade Soci- rão os valores da obrigação principal atualizada mo-
ai os que aprovar; netariamente, se for o caso, das multas e demais

111 - credenciar previamente as sociedades des- acréscimos legais.
portivas que queiram participar do Programa; 111 - na execução dos projetos mencionados

IV - receber o termo de compromisso da entida- neste artigo, deverão.ser aplicados .recursos equiva-
de desportiva participante e certificar a execução do lentes ao valor de dívida· c~nfessa~o. .
projeto, para fins de quitação do débito transacionado A~. 10. O descumprrmento In~egral ou parcial
perante as autoridades fiscais e previdenciárias' pela entidade devedora do compromisso de execução

V _ acompanhar sistematicamente o tra~alho d? p~ograma implic~rá a imediata exigibil!dade d? cr~-
sócio-educativo das entidades-desportivas beneficia- ~ltO '"tegr~1 ou p~r~lal por parte da autorrdade tnbuta-
das por esta lei' ria ou prevldenclarra.

.' .. Art. 11. O controle social sobre a aplicação dos
VI - avaliar. p~rJodlcame~te. o PROESPORTE, recursos previstos nesta lei será exercido por conse-

em termos quantitativos e qualitatiVOs. lho comunitário, a ser constituído na forma da regula-
§ 12 A coordenação dos trabalhos do Grupo mentação. -

E~e.cutivo e o_suporte técni~o-admi~istrativo a suas Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta
atividades serao competência do órgao governamen- lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua
tal responsável pelo fomento das práticas desporti- publicação. '
vaso Ar. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

§ 211 A avaliação referida no caput comparará os blicação:
resultados esperados e atingidos, os objetivos previs-'Salada Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
tos e alcançados, os custos estimados e reais e are- tado Pedro Wilson,Presidente.
percussão da iniciativa na comunidade.

Art. Bll Os recursos necessários à implementa
ção de projetos no âmbito do PROESPORTE serão
provenientes de:

I - extinção de débitos de natureza tritutária ou
previdenciária, mediante transação entre as entida
des de prática desportiva devedoras da Secretaria da
Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro So
cial, desde que os fatos geradores sejam anteriores à
data de publicação desta lei;

11 - aplicação em projetos no âmbito do
PROESPORTE de até 25% dos débitos tributários e
previdênciárias vincendos, por clubes e empresas em
geral;

111 - dotações orçamentárias, auxílios e subven
ções;

IV - doações, legados e patrocínios.
Art. 911 A transação a que se refere o inciso I do

artigo precedente obedecerá às seguintes diretrizes:
I - cabe à Secretaria da Receita Federal e o

Instituto Nacional do Seguro Social, no exercício de
suas atribuições específicas, autorizar a transação e
fiscalizar a efetiva execução de todos os projetos ge
rados no âmbito do PROESPORTE, no que se refere
à aplicação do apoio financeiro nela previsto;



Dê-se ao artigo 29 do presente projeto a se
guinte redação:

Art. 211 Durante a parada obrigatória serão ano
tados o número da placa e o horário em que o veí
culo passou pelo posto.

Parágrafo único. Caso se constate ~Igum ind~

cio de anormalidade, proceder-se-á à revista do vei
culo e à identificação de motorista e passageiros.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Neiva Moreira, Relator.

11 - Voto do Relator

O Projeto em questão tem por objetivo instituir a
parada obrigatória dos veículos de alu~~el (táxis~ e~

todos os postos de fiscalização da PoliCia RodOViária
Federal e Policias Militares existentes nas rodovias.

O Projeto notifica ainda que, durante a par~da

obrigatória, tanto o motorista como seus passageiros
serão identificados, assim como serão vistoriados os
documentos do veículo e, se necessária, será realiza
da uma vistoria no interior do mesmo, a fim de consta
tar possível anormalidade.
. Sabe-se que nos últimos tempos, com o desenfre-

ado aumento da criminalidade, principalmente nos gran-
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE des centros, o número de assaltos e homicídios envol-
DEFESA NACIONAL vendo taxistas têm sido bastante elevado. Números es

ses que poderiam ser reduzidos de forma substancial
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS com a vistoria proposta no projeto em análise.

PROJETO DE LEI Nt 1.344199 Essa categoria de profissionais que levam a vida
transportando pessoas com reconhecida eficiência e efi-

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 1º do Regi- cácia, cobram soluções por parte das autoridades com-
menta Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi- petentes, soluções essas que já foram inúmeras v:~es
dente determinou a abertura - e divulgação na sugeridas, contudo, somente na teoria, pois na pratica
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre- nada vem sendo feito com o intuito de poupar esses tra-
sentação de emendas, a partir de 8-9-99, por cinco balhadores e suas famnias de ações criminosas.
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas Entendemos, portanto, que o referido Projeto
emendas ao Projeto. tem incumbência das mais importantes, quando por

Sala da Comissão, 16 de setembro de 1999. - meio dele pretende-se evitar assaltos e mortes da-
Walbia Lóra, Secretária. queles que estão nas ruas não apenas como.fo,nte d~

I - Relatório sobrevivência, mas como uma forma de servir a SOCI

edade como um todo.
Trata-se de Projeto de Lei que "determina a pa- Nosso voto é, pois, pela APROVAÇÃO do Proje-

rada obrigatória dos veículos de aluguel (táxis) nos to de Lei n' 1.344, de 1999, levando-se em considera-
postos policiais". ção sua relevância e urgência.

No dia três de setembro de mil novecentos e no- Sala da Comissão, 19 de janeiro de 2000. - Dep.
venta e nove, fui designado relator da matéria em Neiva Moreira (PDTIMA)
questão nesta Comissão.

Foi iniciado no dia oito de setembro de mil nove- COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
centos e noventa e nove, pelo Sr. Presidente, a aber- Em 24 de maio de 2000, apresentamos a esta
tura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões, o Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Naci-
prazo para apresentação de emendas por um período anal da Câmara dos Deputados nosso parecer ao
de cinco sessões a partir da data citada anteriormen- Projeto de Lei nº 1.344, de 1999, favoráv~l à s~a
te conforme o art. 119, caput, I, e § 1º do Regimento aprovação. No decorrer do processo de dlscussao
Interno da Câmara dos Deputados. Esgotado o referi- foi acatada nesta Comissão, sugestão do Exmo. Sr.
do prazo, não foram apresentadas emendas ao Proje- Deputado Milton Temer para alteração da redação
to de Lei nº 1.344, de 1999. do art. 2º do referido Projeto.

Nos termos da alínea (do inciso XI do art. 32 do Julgamos procedente a modificação, que acredi-
Regimento Interno da Câmara dos De~utados, co~- tamos poderá contribuir para o aperfeiçoamento do
pete a esta Comissão a análise do mérIto de matéria Projeto de Lei nº 1.344, de 1999, conforme emenda
relacionada à segurança pública e seus órgãos insti-

anexa.tucionais.
É o relatório. Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De-

putado Neiva Moreira, Relator.

EMENDA



Os freqüentes e violentos assaltos a motoristas
de veículos de aluguel se constituem em motivo de
grande preocupação em todas as áreas metropolita
nas brasileiras. Com efeito, não se passa um dia se
sequer sem que sejamos desagradavelme"te surpre
endidos com notícias referentes a assas,sinatos de
motoristas de táxi. Pode-se dizer, com toda certeza e
sem exagero, que a condução de veículos de aluguel
no Brasil tomou-se profissão de alto risco. O pior, en-

Art. 22 Ourante a parada obriga
tória serão anotados o número da placa e o
horário em que o veículo passou pelo posto.

Parágrafo único. Caso se cons
tate algum indício de anormalidade, proce
der-se·á à revista do veículo e à identifica·
ção de motorista e passageiros

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Carlos Hauly, Presidentê.,

- \
DECLARAÇAO DE VOTO DO
DEPUTADO MILTON TEMER
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111 - Parecer da Comissão tretanto, é que tal situação tende a deteriorar-se a

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe- cada dia.
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, Levando em consideração tais fenômenos, pa-
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n2 1.344/99, rece-nos amplamente meritória e oportuna a iniciativa
do Sr. Alberto Fraga, com emenda, nos termos do pa- do i~ustre.oeputado Alberto Fraga de instituir a parada
recer do relator, Deputado Neiva Moreira com com- obrigatória de verculos de aluguel nos postos da PoU-
plementação de voto. O Deputado Milton Temer apre- cia Rodoviária Federal e das Polrcias Militares situa-
sentou declaração de voto. 'dosem rodovias. De fato, a parada obrigatória nesses

Estiveram presentes os Senhores Deputados: posto~ poderia ini.bir s!gnificativamente os assaltos a
Luiz Carlos Hauly- Presidente, Vittorio Medioli, Paulo motoristas de táxi, pOI~ sa~e-se que o modus opa-
Delgado, Neiva Moreira Vice-Presidentes, Antonio randl dos assaltantes IncluI o deslocamento dos veí-
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Arthur Virgílio, CIo- culos d~ aluguel até lugares ~rmos, normalmente si-
vis Volpi, José Teles, Paulo Mourão, Celso Giglio, tuados as margens das rodOVias.
João Castelo, José Carlos Elias, Alberto Fraga, De Contudo, é necessário ponderar que muitos
Velasco, Fernando Diniz, Lamartine Poselia, Mário de desses postos estão localizados no interior ou nos ar-
Oliveira, Paulo Kobayashi, Jorge Pinheiro, Aroldo Ce- redores das grandes áreas metropolitanas, onde o
draz, Átila Lins, Cláudio Cajado, Francisco Rodrigues, trânsito, principalmente nos horários de rush, é inten-
Joaquim Francisco, José Lourenço, José Thomaz so e difícil. Portanto, a implantação da parada obriga-
Nonô, Leur Lomanto, Aracely de Paula, Milton Temer, tória, tal como está prevista no projeto, poderia gerar
Virgmo Guimarães, Aldir Cabral, Cunha Bueno, Harol- um quadro prejudicial à circulação de veículos auto-
do Lima, Jair Bolsonaro, Edmar Moreira, Airton Dipp, motores, especialmente de táxis, nas grandes cida-
Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Dr. Helena e Roberto des. Deve-se ressaltar que a revista do veículo de alu-
Argenta. guel e a identificação dos passageiros e do motorista

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- previstas no projeto em pauta podem ser considera-
tado Carlos Hauly, Presidente. velmente demoradas. Ademais, é mistersopesar que,

_ em muitos lugares, não haveria recursos humanos
EMENDA ADOTADA PELA CQMISSAO suficientes para implantar a parada obrigatória, nos

Nº 1 - CREDN termos em que ela está colocada.

Dê-se ao artigo 2!! do presente projeto a seguin- Assim sendo, parece-nos que o desafio que se
te redação: nos apresenta é o de conciliar a saudável preocupa

ção de aumentar a segurança dos motoristas de táxi,
através da implantação da parada obrigatória, com a
necessidade de não complicar ainda mais o caótico e
difícil trânsito de nossàs metrópoles. .

Écom esse intuito que oferecemos ao Relator, a
Ululo de sugestão, proposta de redação alternativa do
art. 12, em anexo. Ela mantém a parada obrigatória,
mas não toma compulsórias a revista do veículo e a
identificação do motorista e dos passageiros. Pela
nova redação, seria necessário apenas que o policial
anotasse rapidamente o número da placa e o horário
em que o veículo de aluguel passou pelo posto. A re
vista e a identificação seriam efetuadas somente se o
agente de segurança se apercebesse de alguma
anormalidade.

Dessa forma( se manteria o efeito dissuasório
da parada obrigatória;_~em, no entanto, se prejudicar
a circulação de veículqs nas áreas metropolitanas. Ao
mesmo tempo, a impla:ntação da parada seria efetua
da em maior consonância com a carência de recursos
humanos e materiais que assola as polícias brasilei·
raso
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PROJ,ETO DE LEI NI 1.477-A, DE 1999
(Do-Sr. Antônio Carlos Konder Reis e Outros)

Dispõe sobre o Programa Grande
Fronteira do Mercosul; tendo Parecer da
Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação (Dep. Hugo Biehl).

(Às Comissões Parlamentar Conjunta
-do Mercosul; de Agricultura e Polrtica Rural;
de Economia, Indústria e Comércio; de De
senvolvimento Urbano e Interior; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24,11)

Sugestão de Redação Alternativa

D~-se ao art. l!l do presente projeto a seguinte
redação:

Art. 12 Fica instituída a parada obrigatória dos
veículos de aluguel (táxis) nos postos de fiscalização
da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares
existentes nas rodovias.

§ 12 Durante a parada obrigatória serão anota
dos o número da placa e o horário em que o veículo
pa~sou pelo posto.

§ 22 Caso se constate algum indício de anorma
lidade, proceder-se-á à revista do veículo e à identifi
cação de motorista e passageiros.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. Deputa
do Milton Temer.

I - Projeto Inicial
11';' NaComissão Parlamentar Conjunta do Mer

cosul (Subsrdio):
parecer do relator
- sugestão de emenda substitutiva Parecer da

Comissão -
111- Na Comissão de Agricultura e Polrtica Rural:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- Parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 E Instituído o Programa Grande Fronteira

do Mercosul, a ser implementado na área formada
pelos Municípios dos Estados do Mato Grosso do
SUl, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cu-
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Em vista do exposto, solicitamos aos nossos pa- jas sedes estejam localizadas na faixa de até quatro-
res que apoiem a sugestão de redação alternativa, centos e cinqüenta quilômetros de largura ao longo
em anexo. da fronteira do Brasil com a Argentina, o Paraguai e o

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu- Uruguai.
tado Milton Temer. Art. 2!! São objetivos do Programa Grande Fron-

teira do Mercosul;
I - promover a fixação do homem no campo e

desestimular o êxodo rural, dotando os Municípios
em que predomine população composta por peque
nos e médios produtores rurais de centros de convi
vência social;

11 - promover o fortalecimento da agricultura fa
miliar pelo estímulo ao cooperativismo e ao associa
tismo econômico;

111 - promover, mediante ações integradas das
diferentes esferas de governo, o desenvolvimento
econômico e social da área de abrangência, dotan
do-a das condições indispensáveis a sua inserção no
Mercado Comum do Sul e à competição internacio-
n~ .

IV - estabelecer modelos de desenvolvimento
sustentável adequados às características naturais, à
vocação econômica e às potencialidades de microrre
giões homogêneas na área de abrangência;

V - assegurar a aplicação de forma articulada
de recursos públicos e áreas selecionadas para a cri
ação de pólos de desenvolvimento.

Art. 32 Os recursos do Programa Grande Fronte
ira do·Mercosul serão aplicados, prioritariamente, em
.projetos voltados para:

1-a instalação de centros de convivência social
rural;

11 - a realização de obras de infra-estrutura nos
setores .dos transportes e de recursos energéticos;

.111- a defesa sanitária vegetal e animal;
IV - a proteção do meio-ambiente e o gerencia

mento,dos recursos privados em hídricos;
,V - a criação e a expansão de núcleos de pes

quisa científica e tecnológica.
Art. 42 O Programa Grande Fronteira do Merco

sul'serii-,gerenciado:
'I ....,na esfera federal, pelo ministério responsável

pela ·integração nacional ou aquele designado pelo
Presidente da República;

11 - no âmbito dos Estados e dos Municípios,
pelo órgão previsto na legislação estadual ou munici
pal.

Art. 52 Incumbe ao Cons~lho de Desenvolvi
mento e Integração Sul -COOESUL, em consonância
com as metas e prioridades gerais previstas nos pla-
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nos plurianuais federais, a definição dos projetos es- mercados, através do aumento do valor
pecíficos integrantes do Programa. agregado da produção, elevação da compe-

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- titividade -dos setores industriais e
blicação. agro-industriais, e na ampliação do desen

volvimento da faixa de fronteira".
JustUicação

O presente projeto de lei tem por objetivo institu
ir Programa ao qual atribuo a maior importância para
o futuro econômico e social de extensa região do País
na fronteira com nossos vizinhos Argentina, Paraguai,
e Uruguai, a Grande Fronteira do Mercosul, abran
gendo os Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Estudos que foram sendo aprofundados nos úl
timos anos, no âmbito do Conselho de Desenvolvi
mento e Integração Sul- CODEsl1L, organismo com
posto pelos governadores daqueles quatro Estados
da Federação, permitiram identificar, especialmente
após a criação do Mercado Comum do Sul 
MERCOSUL, a necessidade da implementação de
ações governamentais harmônicas e articuladas em
torno de projetos voltados para desenvolvimento regi
onal integrado, amoldados às diretrizes estratégicas
do Governo da União para os próximos anos, vale di
zer:

• Consolidação da estabilidade econômica com
crescimento sustentado;

. • Promoção do desenvolvimento sustentável
voltado para a geração de empregos e oportunidades
de renda;

• Combate à pobreza e promoção da inclusão
social;

• Consolidação da democracia e da defesa dos
direitos humanos.

São ações que, de acordo com o novo mapa so
cioeconômico do Brasil, proposto pelo Estudo dos Ei
xos Nacionais de Integração e Desenvolvimento ado
tado pelo Governo Federal, serão reEMizadas no âmbi
to do Eixo do Sul e parte do Eixo do Sudoeste.

A propósito do Eixo do Sul, sintetiza o Ministério
do Orçamento e Gestão:

"Na Região Sul estão as oportunida
des de desenvolvimento decorrentes dos
esforços de integração econômica com o
Mercosul. Caracterizado pelos estados do
Sul do Pais - Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul - este Eixo tem 'como princi
pal vantagem a proximidade com os merca
dos do Cone Sul da América Latina. Os de
safios encontram-se na melhor forma de
aproveitar sua proximidade com grandes

De outra parte, estudo-proposta do CODESUL
com vistas ao Plano Plurianual de Ação 2.000 
2.003, assinala:

"O território brasileiro tem se caracteri
zado por uma intensiva ocupação do seu li
toral e uma baixa densidade demográfica no
seu interior. Estas distorções enfrentadas
pelo Pais, ao longo do' seu processo de de
senvolvimento, têm ,gerado desequilíbrios e
deformações em diversos níveis, envolven
do questões de natureza cultural, ambiental,
socioeconômica, política e administr~tiva.

Os Estados-Membros do CODESUL
historicamente também configuram um terri
tório marcado pelo maior adensamento po
pulacional a Leste da região, onde? ativida
de econômica é mais concentrada e predo
minam os maiores centros industri?is e de
serviços. A Oeste localiza-se a atividade
agropecuária e agroindustrial, constituin
do-se, geralmente, numa área de vazio eco
nômico e demográfico, com pequenos e mé
dios centros urbanos dispersos."

Em outra de suas passagens, observa o docu
mento:

"A Metade Sul do Rio Grande do Sul
(...) é uma região que perfaz aproximada
mente 50% do território gaúcho e que tem
uma população superior a dois milhões de
habitantes. É uma região vizinha ao Uruguai
e à Argentina, outrora rica, que tem se ca
racterizado. nas últimas décadãs, por uma
continuada falta de dinamismo econômico."

A respeito dos problemas peculiares a essa
área fronteiriça, tem advertido o nobre Deputado Nel
son Marchezan que (... ) o próprio progresso do
MERCOSUL em direção a uma unidade econômica
exige que esta sub-região, localizada no próprio cora
ção do Mercado Comum, tenha padrão de desenvovi
mento compatível e homogêneo com o das áreas cir
cundantes. Sem embargo, uma empobrecida Frontei
ra Sul brasileira cercada pelas florescentes economi
as platinas e por um Sul/Sudeste em franco progres
so tornar-se-ia uma chaga e um peso insustentáveis
para a continuidade do Mercado Comum do Sul".
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COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO
MERCOSUL

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre
deputado Antônio Carlos Konder Reis, subscrito
por mais sessenta e quatro ilustres parlamentares
integrantes das bancadas dos Estados do Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina na Câmara dos Deputados, que "dispõe
sobre o Programa Grande Fronteira do Mercosul", o
qual, em razão da matéria, foi também distribuído a
esta Comissão Parlamentar Conjunta, para parecer
de mérito.

Afinada com o Plano "Avança Brasil", a propo
sição tem por objetivo definir as principais priorida
des a serem observadas na implementação de pro
gramas federais envolvendo a intervenção direta da
União, seus mecanismos de fomento, ou o estabe
lecimento de parcerias estáveis no âmbito da exten
sa região produtora daqueles quatro Estados que
completam a fronteira de 3.079 km do Brasil com os
pafses vizinhos do MERCOSUL: Argentina, Para
guai e Uruguai.

A preocupação primordial do projeto reside na
necessidade inafastável de se promover o desenvol
vimento social e econômico sustentável dos peque
nos e médios municípios da região, com sedes locali
zadas na faixa de até 450 km da linha de fronteira, vi
sando à integração regional, à inserção no Mercado
Comum do Sul, e a competição internacional.

Considerando a realidade de a economia da re
gião caracterizar-se pela predominância das ativida
des rural e agroindustrial, o projeto estabelece como
objetivos do Programa Grande Fronteira do Mercosul:

a) áfixação do homem no campo e odesestímu
lo ao êxodo rural;

. .
.b) o fortalecimento da agricultura familiar, com

base no cooperativismo e no associativismo;'

c) o estabelecimento de modelos de desenvolvi
mento sustentável, adequados ás características na
turais, à vocação econômica e às potencialidades das
microrregiões homogêneas da área de abrangência;
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PT RS d)a aplicação racional e articulada de recursos
PFL PR públicos e privados em áreas selecionadas para a cri-
PMDB RS ação de pólos de desenvolvimento.
PT RS Com esses objetivos, respeitadas as diretrizes
:~~B:~ estratégi?~s gerais esetor!ais ~o Gover~o da União, e

sem preJulzo para a reahzaçao de açoes governa
mentais específicas, a proposição estabelece como
prioridades do Programa a canalização de recursos
para:

a) a instalação de centros de convivência social
rural, como meio de fixação do homem no campo;

b) a realização de obras de infra-estrutura, es
pecialmente nos setores dos transportes e de recur
sos energéticos;

c) ações de defesa sanitária vegetal e,.animal,
proteção do meio-ambiente e gerenciamento dos re
cursos hídricos;

d) acriação ea expansão de núcleos de pesqui
sa cientrfica e tecnológica, no campo das especialida
des de interesse para o desenvolvimento sustentável
da região.

Resulta dessa constatação que o projeto de lei,
a par de introduzir providência legal indispensável à
disciplina da formulação de programas e ações go
vernamentais no âmbito de região característica do
Eixo do Sul e de parte do Eixo do Sudoeste, atende
aos esforços que precisam ser feitos para a participa
ção do País na consolidação do Mercosul.

Entendo, contudo, que o art. 50 do projeto mere
ce reformulação.

Tratando-se o Programa Grande Fronteira do
Mercosul de um programa federal, cujas metas, priori
dades e correspondentes recursos deverão estar pre
vistos nos planos e orçamentos da União? penso que
a definição dos respectivos projetos deve caber às
leis que os aprovarem e à administração federal. O
Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul 
CODESUL, participará naturalmente do processo
como colaborador na eleição de prioridades, funcio
nando como orgão sintetizador das aspirações das
economias regionais.

Desse modo, sem discrepar da finalidade da
proposta, mas visando a favorecer sua operacionali
zação, proponho a reformulação do texto do art. 50,
na forma da emenda substitutiva que faço anexar ao
presente.

Busco com a emenda prestigiar a formalização
de parcerias úteis entre a União, os Estados e os Mu
nicípios da área de abrangência da Grande Fronteira
do Mercosul, por considerar indispensável a mútu,a
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colaboração das três esferas de governo na execu
ção do Programa.

SUGESTÃO DE EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 5!l do Projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 5!! É o Poder Executivo autorizado a cele
brar convênios com os Estados e os Municípios da
respectiva área de abrangência, para execução do
Programa Grande Fronteira do Mercosul."

Sala da Comissão, de novembro de 1999. -
Senador JORGE BORNHAUSEN,Relator.

11- Voto

Por todo o exposto, sou pela aprovação do
Projeto de Lei n!! 1.4n, de 1999, que "dispõe sobre o
Programa Grande Fronteira do Mercosul, com suges
tão de emenda substitutiva a seu art. 5º

Sala da Comissão, de novembro de 1999. -
Senador Jorge Bornhausen, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Representação Brasileira na Comissão Parla
mentar Conjunta, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, unanimemente, o Relatório do Senador
Jorge Bornhausen oferecido ao Projeto de Lei N!!
1.4nI99, concluindo pela aprovação do Projeto de
Lei que dispõe sobre o Programa Grande Fronteira do
Mercosul.

Estiveram presentes os Senhores Parlamen
tares: Júlio Redecker, Feu Rosa, Celso Russoma
no, Edison Andrino João Herrmann, Paulo Delgado,
Jorge Bornhausen, Casildo Maldaner e Geraldo
Althoff.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Júlio Redecker, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POUTICA RURAL

,TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1 1.477/99

Nos termos do art. 119, I, e § 1º, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30-3-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão. 6 de abril de 2000. - Moizes
Lobo da Cunha, Secretário.

I - Relatóriô'

O Projeto em tela, de autoria do Deputado
ANTONIO CARLOS KONDER REIS e mais 54 parla
mentares, institui o Programa Grande Fronteira do
Mercosul, o qual visa promover a agricultura famíliar,
reduzir o êxodo rural e articular de modo integrado os
recursos públicos e as ações das distintas esferas de
governo em áreas selecionadas para a criação de pó
los de desenvolvimento.

Os recursos serão aplicados, prioritariamente,
em obras de infra-estrutura, na criação e expansão de
núcleos de pesquisa tecnológica, na defesa sanitária
vegetal e animal, na proteção ao meio ambiente e na
instalação de centros de convivência social-rur~1.

A definição dos projetos integrantes do Progra-'
ma será atribuição do CODESUL - Conselho de De
senvolvimento e Integração Sul, cabendo o gerencia
mento em nível federal ao organismo responsável
pela integração nacional.

A matéria foi distribuída para apreciaç~o nas
Comissões de Agricultura e PoHtica Rural; de Econo
mia, Indústria e Comércio; de Desenvolvimento Urba
no e Interior; de Constituição e Justiça e de Redação;
e na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Tendo tramitado inicialmente na Comissão Par
lamentar Conjunta do Mercosul, o Projeto mereceu
aprovação unânime, acompanhando o voto favorável
do nobre Relator, Senador JORGE BORNHAUSEN.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A louvável iniciativa do Deputado ANTONIO
CARLOS KONDER REIS e outros vem, em boa hora,
criar bases duradouras de intervenção e investimento
para a economia dos estados limítrofes com os paí
ses-membros do Mercosul.

Com a configuração do comércio mundial em
blocos e com o crescimento significativo do intercâm
bio comercial entre os integrantes dos blocos e tam
bém em nível multilateral, torna-se imperativo investir
em componentes que promovam a competitividade
de nossas exportações.

Nessa direção, o projeto ora focalizado estabe
lece a aplicação preferencial de recursos em itens
que não geram distorções de comércio, não sendo,
portanto, questionados no' âmbito da Organização
Mundial do Comércio. Dentro desse universo, a esco
lha das áreas de desenvolvimento tecnológico, defe
sa sanitária e infra-estrutura se afigura extremamente
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oportuna em face das exigências dos importadores e ção deste, e do de nll 1.674/99, apensado
dos constrangimentos que afetam a nossa competiti- (relator: DEP. LAVOSIER MAIA).
vidade e que estão, em muitos casos, incluídos na- (Às Comissões de Seguridade Social e
q~~lo que se convencionou denominar de "custo Bra- Família; e de Constituição e Justiça e de
sll . Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

Por seu turno, a filosofia do Projeto de Lei nº
1.4n abriga implicitamente um princípio fundamental
que permeia a economia globalizada, qual seja, o de
que os países devem adotar os fatores isonômicos
que condicionam o bom desempenho dos setores
produtivos na batalha competitiva. Sem contar as sa
udáveis preocupações de ordem social contidas nos
objetivos do Programa ora proposto, a exemplo da
promoção da agricultura familiar e da fixação do ho
mem no campo.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Proje
to de Lei nl! 1.477, de 1999.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Hugo Biehl, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o PL nl! 1.477/99, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Hugo Biehl.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gerson Peres (Presidente), Waldemir Móka e

Valdeci Oliveira (Vice-Presidentes), Anivaldo Vale,
José Carlos Elias, Josué Bengtson, Nelson Marque
zelli, Nelson Meurer, Saulo Pedrosa, Xico Graziano,
Carlos Dunga, Confúcio Moura, Osvaldo Reis, Silas
Brasileiro, Themístocles Sampaio, Adauto Pereira,
Jaime Fernandes, Kátia Abreu, Paulo Braga, Zila Be
zerra, Geraldo Simões, João Grandão, Nilson Mou
rão, Augusto Nardes, Hugo Biehl, Luís Carlos Heinze,
Telmo Kirst, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos,
João Tota, Romel Anízio, Valdir Ganzer, Adelson Ri
beiro e, ainda, Antônio Jorge, Caio Riela, Félix Men
donça, NUton Capixaba, Alberto Fraga, Armando Abí
lio, Jurandil Juarez, Betinho Rosado, Gervásio Silva,
Joaquim Francisco, Jair Meneguelli, Almir Sá e Ary
Kara.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Gerson Peres, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 1.528-A, DE 1999
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Estabelece normas quanto ao co
mércio de bebidas alcoólicas a portado
res de deficiência mental e dá outras pro
vidências; tendo Parecer da Comissão de

, Seguridade Social e Família, pela reJei-

*Projeto inicial publicado no OCO de 30-10-99
Projeto apensado: PL nº 1.674/99 (OCO DE

30-10-99)

Parecer da Comissão DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMfuA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.528199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazõ para apresentação de
emendas, a partir de 11 de novembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1999.
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Jorge Pinheiro, visa proibir a venda de
bebidas alcoólicas a portadores de deficiência mental
e a pessoas que façam uso de medicamentos contro
lados.

Estabelece que a venda dessas bebidas somente
será feita mediante apresentação de documento de
identidade do comprador e prevê cassação do alvará de
funcionamento do estabelecimento infrator e multa para
a pessoa que facilitar o acesso ou oferecer produtos
contendo álcool aos incapazes e usuários de drogas
psicotrópicas de que trata a proposição.

Justificando sua iniciativa o ilustre autor refe
re-se aos comerciantes inescrupulosos que se aPTO
veitam da incapacidade mental de alguns para anga
riar lucros sobre a venda de bebidas.

Apensado à proposição sob análise, encon
tra-se o Projeto de Lei nº 1.674, de 1999, que acr.es
centa um artigo à Lei nll 9.294, de 1996, proibindo a



*PROJETO DE LEI NI! 1.637-A, DE 1999
(Da srª Esther Grossi)

Dispõe sobre a colocação obrigató
ria de obras de arte em edificações do
Poder Público federal; tendo Parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação.

(Às Comissões de Trabalho; de Admi
nistração e Serviço Público; de Educação,
Cultura e Desporto; de Finanças e Tributa
ção (Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 14-10-99.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1!1.637/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § l!l, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nl! 1.637, de 1999, apresentado
pela Deputada Esther Grossi, propõe a obrigatorieda
de de colocação de obras de arte em edificações do
Poder Público.

Segundo a autora da proposição, "com a coloca
ção obrigatória de obras artísticas em edificações do
Poder Público federal amplia-se o público consumidor
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venda de bebidas alcoólicas aos mesmos portadores Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Saraiva, Felipe,
de deficiência mental. É interessante observar que Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursi-
essa proposição também é de autoria do eminente cino Queiroz e Vicente Caropreso.
Deputado Jorge Pinheiro. Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-

A matéria é de competência deste Órgão Técni- tado Cleuber Carneiro.
co, cabendo-nos manifestar em caráter terminativo.

Dentro do prazo regimentalmente previsto não
foram apresentadas Emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Não pairam quaisquer dúvidas sobre as boas in
tenções e visão social do preclaro parlamentar autor
das proposições, representante, nesta Casa, do povo
do Distrito Federal.

Como efeito, preservar a integridade da pessoa
portadora de deficiência mental é medida das mais
justificáveis e defensáveis, sendo, além de um objeti
vo jurídico, uma norma de vida que deve guiar todos
os cidadãos de bem.

Ocorre, entretanto, que os objetivos colimados
por S. ExA, já se encontram devidamente contempla
dos pelo art. 63 da Lei das Contravenções Penais.
Destaque-se, inclusive, que as penas previstas na
quela norma são mais rigorosas que as propostas na
matéria sob comento.

Feitas essas considerações, nosso voto é pela
rejeição do Projeto de Lei nO 1.528, de 1999, e do Pro
jeto de Lei nº 1.674, de 1999.

Sala da Comissão, 27 de março de 2000. - De
putado Lavoisier Maia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei nll 1.528/99 e o PL nll

1.674/99, apensado, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Lavoisier Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Gíglio, Jor

ge Alberto e Remi Trinta, Vice-Presidentes; Affonso
'eamargo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho,
Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antonio
Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abrlio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Darcí
"8io Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
'nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João

"'.Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Laire
·Bosado, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia,
. Nilton Baiano, Oliveira Filho, Osmânio Pereira, Rafael



PROJETO DE LEI N' 1.664-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Prolbe a pesca com rede em todo o
território nacional, durante o período de
tris anos, para pescadores amadores e
dá outras providências; tendo Parecer da
'Comissão de Defesa do Consumidor,
Melo Ambiente e Minorias pela aprova
ção, com emenda, com complementação
de voto. O Dep. Ben-Hur Ferreira apre
sentou voto em separado (Relator: Dep.
Ronaldo Vasconcellos).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de agri
cultura e Política Rural; e de Constituição e
Justiça e de Redação )art. 54) - art. 24, 11)).

SUMÁRIO

i - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- complementação de voto
- emenda oferecida pelo relator
- Parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
:- voto em separado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12Fica proibida a pesca com qualquer tipo

de rede, em,todo o território nacional, por pescadores
amadores, durante o período de três anos, a contar
da data da publicação desta lei. .

Art 22 Os infratores desta lei, terão suas redes e
todo o material de pesca apreendidos definitivamente.

Art. 3!! Em caso de reincidência, além da apreen
são definitiva de todo o ,material de pesca, os infratores
~àrão multado~ pelas autoridades responsáveis.

,Parágrafo único: ,a ~ulta de que trata o artigo 3~'
será única para càda infrator, no valor correspondente
a 10(}Ufir, cada,um.

Árt. 42Revogam';se as disposições em contrário..
. . 'lJ

Art. ,52 Es~a lei,entrará em vigor na data de sua
pubJiCàção. '
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de arte e, conseqüentemente, amplia-se o restrito mer- cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
cado de trabalho de artistas e produtores culturais". Wilson Braga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miran-

Aberto o prazo regimental, não foram recebidas da, José Militão, JúliO Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio
emendas ao Projeto de Lei n21.637, de 1999. Rodrigues.

11_ Voto do Relator Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
tado Jovalr Arantes, Presidente.

Cabe agora a esta Comissão, consoante o dis
posto no art. 32, XIII, p, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados manifestar-se sobre o mérito da
proposição.

A Constituição Federal, em seu art. 215, pres
creve que o "Estado garantirá a todos o pleno exercí
cio dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a di
fusão das manifestações culturais".

O Projeto de Lei n21.637, de 1999, de autoria da
ilustre Deputada Esther Grossi, insere-se nesse con
texto de valorização da arte brasileira e de sua ampla
difusão, além de fomentar o mercado de trabalho nes
se segmento de atuação profissional.

A possibilidade de acesso à arte, por significativa
parcela da população nacional, certamente será au
mentada com aaprovação dessa proposição. Com efei
to, milhares de brasileiros transitam diariamente pelas
diversas repartições públicas do País, o que figura
como oportunidade ímpar para divulgação de obras de
arte em todas as suas formas de apresentação.

A proposição em exame democratiza o acesso
da população aos bens culturais, contribuindo para
sedimentação de uma consciência coletiva de apreço
às manifestações artísticas.

Dessa forma, por todo o exposto, com base no
art. 129, 11, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto
de Lei n21.637, de 1999.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Paim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, em reunião ordinária realizada
~oje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n2
1.637/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Paulo Paim.

Estiveram presentes os. senhores Deputa
dos: Jovair Arantes, Presidente; Nilton .Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Menegueili, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo de AI,meida, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri-
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Justlflca9io

Por não sobreviverem da pesca os amadores e
esportistas não têm necessidade de pescar grandes
quantidades de peixes. Diante disso, não há nenhum
motivo para utilização indiscriminada de redes, como
vem acontecendo atualmente, gerando prejuízos ao
povoamento dos rios em todo o Pafs.

Esta medida, apesar de branda, pretende cola
borar para a proteção do ciclo do peixe, do nascimen
to, desenvolvimento até a idade de abate, como forma
de conscientizar e orientar.

A mesmtjl preocupação não cabe com relação
aos pescadores profissionais, já que devem ter a
conscientização natural, pela própria necessidade de
preservação e do povoamento.

Constata-se que a preocupação em não causar
danos à natureza não existe na maioria dos pescado
res amadores, por isso, esta proposta visa inibir a
pesca predatória com redes utilizadas fora de época e
de tamanhos inadequados.

De atitude em atitude, por mais si,ngela que seja,
estaremos colaboràndo decisivamente para a preser
vação da vida e do nosso futuro.

Sala das sessões, 14 de setembro de 1999. 
Deputado Enio Bacel. PDTIRS.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 1.684199

Nos termos do Art. 119, caput I, 17 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
29-11-99 a 6-12-99. Findo o prazo, não foram recebi
das emendas.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. 
Aurenllton Araruaria de Almeida. Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n1l 1.664, de 1999, que ora ana
lisamos nesta Comissão quanto ao mérito, intenta
proibir a pesca com qualquer tipo de rede, em' 'tOO9 o
território nacional, por pescàdores amadores, durante
o período de três anos a contàr da publicação da lei.
'';',' Prevê, como penalidádê no'c~sQ de infração, á
apreensão das redes e de todo o mate'rial de pesca,
afllm de 'multa de 100 Ufir para a'reincidência.
,:," No prazo regimental, não fora~ aprese~tadas
emendas à proposição em análise.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O objetivo do ilustre Autor com esta proposição,
conforme sua justificação, écolaborar com a proteção
das espécies de peixes, uma vez que, segundo alega,.
a utilização indi~çriminada de redes vem causando
prejuízos ao povoamento dos rios em todo o País.

A proibição da utilização de redes por pescadores
amadores soma-se as inúmeras medidas que vêm sen
do implementadas para orientar e ordenar a atividade
da pesca amadora, de forma a permitir sua expansão,
sem comprometer o uso sustentável dos recursos pes
queiros. Tais normas fazem-se necessárias principal
mente em decorrência da verdadeira explosão, nos últi
mos anos, do turismo relacionado a pesca esportiva.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do PL n2

1.664/99.
Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 

Deputado Ronaldo Vasconcellos. Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I - Relatório

Durante a discussão do projeto de lei em epígra
fe na reunião ordinária desta Comissão, realizada
hoje, o nobre Deputado Ben-Hur Ferreira, apresentou
voto em separado, sugerindo nova redação ao art. 12

do projeto:

"Art. 12 Fica proibida a pesca com
qualquer tipo de rede, tarrafa e puçá em
todo o território nacional, por pescadores
amadores, por período indeterminado, a
contar da data da publicação desta lei."

Tendo em vista que a sugestão oferecida contribui
para o aperfeiçoamento do texto, acolho a sugestão do
nobre deputado, por meio de emenda dessa relataria.

11- Voto

Diante do exposto, reiteramos nosso voto favo
rável ao PL n2 1.664/99, com a emenda em anexo,
nos termos desta complementação de voto, que aca
ta a sugestão oferecida no voto em separado do no
bre Deputado Ben-Hur Ferreira.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte redação:

"Art. 12 Fica proibida a pesca com
qualquer tipo de rede, tarrafa e puçá em
todo o território nacional, por pescadores



1 A atividade pesqueira é regulamentada pelo Decreto-Lei nS! 221 ,
de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei nS! 5.438, de
20-5-68, Lei nS!6.276, de 1S!-12-75, DL nS!2.467, de 12-9-88, Lei nS!
6.585, 24-10-78, Lei nS! 9.059, de 13-6-95, Lei nS! 6.631, de
19-4-79, DL nS! 2.057, de 23-8-83, Lei nS! 1.594, de 22-12-77, DL
nS! 1.217, de 9-5-72, Lei nS! 7.450, de. 23-12-85, DL nS! 2.397, de
21-12-87...

Em alguns estados da Federação a questão da
pesca amadora com redes ou tarrafas já é proibida.
Tal proibição se dá pelo fato de entender-se que utili
zar redes ou tarrafas caracteriza a pesca profissional.
Sendo assim, sugerimos que a proibição seja esten
dida à utilização de qualquer tipo de rede, incluin
do-se o puçá e a tarrafa. E que o prazo de proibição
seja indeterminado.

Sendo o que tinha a expor, submeto este voto
em separado ao nobre Relator, Deputado Ronaldo
Vasconcellos, e a esta Comissão, condicionando o
meu voto favorável ao relatório à aprovação da suges
tão de emenda PL.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2000. 
Ben-Hur Ferreira, Deputado Federal PT - MS.

Sugestão de emenda ao relatório do
PL n!2 1.644/99

Sugestão de Emenda n!! 1

Acrescenta-se um parágrafo único ao art. 19:'

Parágrafo único. "Ficam também proibidos os usos
de tarrafas e puçás para a prática de pesca amadora".

Sugestão de Emenda n9 2

Suprimir do texto do art. 1!!: "durante o período
de três anos,"

Incluir no texto do art. 19: "por período indetermi
nado"

Sala das Comissões, 27 de abril de 2000.1
Ben-Hur Ferreira, Deputado Federal PT - MS.
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amadores, por período indeterminado, a tre os vários diplomas que regulam a matéria1 o De-
cantar da data da publicação desta lei." ereto-Lei nll 1.583, de 21 de dezembro de 1989, que

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu- estabelece no~~s 'para o exer~ício da pesca amado-
tado Ronaldo Vasconcellos Relator. ra e seu art. 2- inCISO I conceltua a pesca amadora

, como "aquela praticada por brasileiros ou estrangei-
111 - Parecer da Comissão ros com finalidade de lazer ou desporto, sem finalida-

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio de comercial".
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada No art. 39 inciso I do referido decreto fica estipu-
hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 1.664/99, com emen- lado que a "pesca desembarcada" poderá ser realiza-
da, nos termos do parecer do Relator, Deputado Ro- da com a utilizaçao de linha-de-mão, tarrafa, puçá,
naldo Vasconcellos, com complementação de voto. O caniço simples, caniço co'm molinete, espingarda de
Deputado Ben-Hur Ferreira apresentou voto em se- mergulho, anzóis simples ou múltiplos empregados
parado. em caniço simples, com carretilhas e providos de isca

Estiveram presentes os Senhores Deputados, natural ou artificial.
Salatiel Carvalho, Presidente; Arlindo Chinaglia, Vi
ce-Presidente; Márcio Bittar, José Borba, Luiz Bitten
court, Ricardo Izar, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto,
Ronaldo Vasconcellos, João Magno, Fernando Gabe
ira, Fernando Zuppo, Paulo Baltazar, Pastor Valdeci
Paiva, Régis Cavalcante, Maria Abadia, Vanessa
Grazziotin, Paulo de Almeida, Silas Brasileiro, Aroldo
Cedraz, Euler Ribeiro, João Paulo, Marcos Afonso,
Fernando Coruja e Inácio Arruda.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Salatlel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Nº 1-CDCMM

Dê-se ao art. 1!2 do projeto a seguinte redação:

"Art. 1º Fica proibida a pesca com
qualquer tipo de rede, tarrafa e puçá em
todo o território nacional, por pescadores
amadores, por período indeterminado, a
contar da data da publicação desta lei."

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.

Voto em Separado do Deputado Federal
Ben-Hur Ferreira

O Projeto de Lei nll1.664 de 1999, que ora anali
samos nesta Comissão quanto ao seu mérito, intenta
a proibição da pesca com qualquer tipo de rede, em
todo o território nacional, por pescadores amadores,
durante o período de três anos, a contar da publica
ção da lei.

Prevê como penalidade, no coso de infração, a
apreensão das redes e todo o material de pesca,
além de multa de 100 Ufir para a reincidência.

Prevê, também, o PL que durante um período
de três anos, em todo o território nacional, fica proibi
do a pesca com qualquer tipo de rede. Entretanto, en-



Justificação

As lâmpadas fluorescentes, cujos bulbos são
preenchidos com vapor de mercúrio ou de sódio,
quando quebradas, liberam ao meio ambiente seu
conteúdo gasoso. Esse conteúdo, como a própria de
nominação indica, contém mercúrio gasoso, um me
tal pesado altamente nocivo à saúde humana e ao
meio ambiente.

O mercúrio, em suas formas solúveis, é tóxico,
provocando a degeneração do sistema nervoso dos
seres vivos, além de afecções do fígado, dos rins e de
outros órgãos vitais. Além de sua toxidez, esse metal
é cumulativo nos organismos vivos, isto é, quando ab
sorvido, mesmo em pequenas quantidades, não é
mais eliminado, acumulando-se nos tecidos de ani
mais e plantas até atingir teores letais. Por se~ cumu
lativo, o mercúrio é capaz de penetrar na cadeia ali
mentar, isto é, integra-se gradativamente aos tecidos
das plantas e ,animais que servem de alimento a ou
tros animais ou ao homem, formando um ciclo difícil
de ser rompido. Casos concretos de contaminação da
cadeia alimentar por mercúrio podem ser citados,
como o caso da Baia de Tóquio, no Japão, em que pe
ixes e outros frutos do mar foram gradativamente con
taminados até a intoxicação mortal de seus consumi
dores. Recentemente, foi noticiado que o pescado
consumido em algumas cidades da Amazônia, inclu
sive Manaus, estava contaminado por mercúrio utili
zado nos garimpos de ouro.
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PROJETO DE LEI NR 1.724-A, DE 1999 Parágrafo único. Os programas devem estar em
(Do Sr. Ricardo Izar) pleno funcionamento no prazo de um ano, contado da

Torna obrigatório o recolhimento e data de PU~licação ~esta lei. ,
destinação adequada, pelos fabricantes ~rt. 4- Os local~, a ~écnlca e ,a fo~ma de coleta,
ou importadores de lâmpadas inservíveis depóslt~, descontamlnaçao e destlnaça~ dos r~srdu-
de vapor de mercúrio, vapor de sódio e os das I,ampadas a qu~ se refer~o art. ~- deverao ser
de luz mista, e dá outras providências; submetldo~à aprova~o do órga~ ambl~ntal compe-
tendo Parecer da Comissão de Econo- tente do Sistema NaCional de MeiO Ambiente.
mia, Indústria e Comércio pela aprovação Art. 52 Constituem infrações à presente lei:
(Relator: Dep. João Fassarella). I - o 'abandono ao ar livre, ou a disposição ina-

(Às Comissões de Economia, Indústria dequada, por usuário, de lâmpadas inservíveis;
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio Pena: R$1,00 (um real) por lâmpada abando-
Ambiente e Minorias; e de Constituição e nada ou disposta inadequadamente;
Justiça e de Redação (Art.54) - Art. 24,11) 11 - o não atendimento, por fabricante ou impor-

SUMÁRIO tador, do disposto no art. 3º.
Pena: R$1,00 (um real) por lâmpada disposta

inadequadamente e suspensão de atividades até a
adequação ao que dispõe o art. 3º.

Art. 6º O Poder Executivo estabelecerá os regu
lamentos necessários à aplicação desta lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

1- Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei obriga os fabricantes e importa

dores de lâmpadas fluorescentes que contenham va
por de mercúrio, ou de sódio ou misto a recolherem e
darem destino ambientalmente adequado às lâmpa
das inserv(veis.

Art. 2º Os fabricantes e importadores de lâmpa
das fluÓrescentes de vapor de mercúrio, de vapor de
sódio e de luz mista são obrigados a manter progra
mas permanentes de coleta, descontaminação e des
\tinação adequada das lâmpadas inservíveis e dos
seus resíduos.

Art. 32 Os programas de que trata o artigo anterior
serão custeados integralmente pelos fabricantes e im
portadores de lâmpadas e consistirão, no mínimo, de:

I - campanhas de esclarecimento, pelos meios
de comunicação e por meio de mensagens impressas
nas embalagens de comercialização, sobre os' riscos
de contaminação decorrentes do rompimento das
lâmpadas;

11 - manutenção de pontos de coleta de lâmpa
das inservfveis, acessíveis a todos os usuários;

111- manutenção de serviço permanente de des
contaminação e disposição dos resíduos das lâmpa
das inservfveis.

IV - serviço de coleta de lâmpadas inseryíveis
nos estabelecimentos residenciais, comerciais, in
dustriais ou de serviços que tenham um mil ou mais
pontos de luz.



11 - Voto do Relator

A atribuição regimental da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio é manifestar-se quanto aos
aspectos econômicos do projeto. Não obstante, não
há como desvincular a análise de seus aspectos de
proteção ao meio ambiente. absolutamente centrais
para a iniciativa legislativa em pauta. Com efeito, a in
correta disposição de lâmpadas fluorescentes, acio
nadas por vapor de mercúrio, sódio ou por ambos,
pode trazer graves conseqüências ambientais e para
a saúde pública, através da contaminação do solo,
dos rios e do lençol freático. com impactos negativos
para uma série de outras atividades econômicas.

No campa da teoria econômica, trata-se de mais
um caso clássico de externalidade negativa provoca
da por uma determinada atividade econômica sobre
as demais, no sentido de que uma ação de um agente
econômico, racional para a maximização de seu lu
cra. causa prejuízos à produção de terceiras, justifi
cando intervenção do poder público para corrigir as
distorções. De fato, a iluminação fluorescente é uma
forma atrativa do ponto de vista comercial e indispen-
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As lâmpadas fluorescentes contêm uma quanti- padas fluorescentes de vapor de mercúrio, de vapor de
dade mínima de vapor de mercúrio. Umas poucas sódio e de luz mista mantenham programas perma-
lâmpadas não são capazes de liberar mercúrio em nentes de coleta, descontaminação e destinação ade-
quantidade suficiente para contaminar a meia ambi- quada das lâmpadas inservíveis e dos seus resíduos.
ente. No entanto, se considerarmos a enorme quanti- Tais programas deverão ser custeadas integral-
dade desses objetos que são, a cada dia, descarta- mente pelas fabricantes e importadores, devendo es-
dos sem nenhum cuidado, certamente há motivos tar em funcionamento no prazo de um ano, e consisti-
para preocupação. Atualmente, a destruição das lâm- rão, na mínima, de campanhas de esclarecimento so-
padas inservíveis é feita sem nenhum cuidado espe- bre os riscos de contaminação, manutenção de pon-
cial, liberando-se totalmente seu conteúdo no ar, no tos de coleta para as lâmpadas inservíveis, manuten-
sala e na água. Dentro de alguns anos, se medidas ção de serviço de descontaminação dos resíduos e
concretas e imediatas não forem tomadas, certamen- serviços de coleta de lâmpadas inservíveis nas esta-
te teremos mais um sério problema ambiental e de belecimentos industriais, residenciais e comerciais
saúde pública para enfrentar. com mil ou mais pontos de luz. O projeto estabelece,

A coleta de lâmpadas usadas não é tarefa das ainda, que as exigências relativas aos programas de-
mais complexas, bastando que as empresas fabrican- verão ser aprovadas pelo órgão ambiental competen-
tes ou importadoras mantenham pontos de coleta e in- te do Sistema Nacional de Meio Ambiente.
formem à população sabre a importância da recolhi- Ficam, também, especificadas as infrações ao
menta e dos perigos que a disposição inadequada das disposta no projeto cama ???? de lâmpadas inserví-
lâmpadas representa para a saúde humana e para a veis e o não-atendimento às exigências relativas aos
meio ambiente. As lâmpadas usadas contêm materiais programas de coleta, descontaminação e disposição
úteis, como vidro, alumínio, latão e o próprio mercúrio, mencionadas na art. 3º do projeto. Ficam fixadas as
que podem ser reutilizados, representando boas con- seguintes penalidades: multa de R$1 ,00 par lâmpada
dições comerciais para reciclagem. Portanto, não exis- disposta irregularmente e suspensão das atividades
tem problemas técnicos suficientemente complexos da estabelecimento até a adequação aos programas
para impedir destinação adequada das lâmpadas usa- exigidas.
das e de seus resíduos. Não foram apresentadas emendas no prazo re-

Assim. dada a importância da medida para a gimental.
meio ambiente e para a saúde pública, contamos com É o relatório.
o apoio dos ilustres colegas parlamentares para a tra
mitação. aperfeiçoamento e aprovação deste projeto
de lei que ara submetemos ao Congresso Nacional.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado Ri
cardo Izar.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.724199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Orelem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 30-11-99. por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeta.

Sala da Comissão. 7 de dezembro de 1999. 
Deputado José Umberto de Almeida Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe estipula obrigatorie
dade para que os fabricantes e importadores de lâm-



SUMÁRIO

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

... Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n!l 19, de 4-6- 1998.

I - Projeto Inicial

11- Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- emenda oferecida pelo Relator

- Parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 4º da lei nº 9.801, de 14 de junho
de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo único:

"Art.4º ..

Parágrafo único. É vedada, ainda, por igual pe
rfodo, a contratação temporária de servidores, con
sultores ou empresas, inclusive de consultoria, para a
prestação de serviços desempenhados pelos servi
dores estáveis exonerados e cujos cargos forem de
clarados extintos:'

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasflia,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto.de lei nº 1.724/99, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado João Fassarella.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João

Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; AJex
Canziani, Antônio Cambraia, Armando Monteiro, Cle
mentino Coelho, Gerson Gabrielli, João Caldas, João
Fassarella, José Machado, Júlio Redecker, Jurandil
Juarez, Lídia Quinan, Luiz Mainardi, Maria Abadia,
Marisa Serrano, Nelson Proença, Raimundo Colom
bo, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem
Medina, Rubens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Enio Bacci, Presidente.

PROJETO DE lEI N!! 2.011-A, DE 1999
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 1.662199

Acrescenta parágrafo único ao art.
42 da Lei n2 9.801, de 14 de junho de
1999, que dispõe sobre as normas gerais
para perda de cargo público por excesso
de despesa e dá outras providências;
tendo Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com emenda (Relator: Dep.
Laire Rosado).

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de Fi
nanças e Tributação (Art. 54); e de Consti-
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sável à atividade econômica moderna, daí a sua tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) -
grande difusão. Todavia, a necessidade de regula- Art. 24, 11)
mentação faz·se necessária, ainda que com custo
adicional para a indústria, porque os custos sociais
decorrentes da despreocupaçãO com a correta dis
posição dos resíduos superam em muito o custo pri
vado decorrente da eventual elevação do preço do
produto, provocado pela regulamentação.

Por esta razão, entendemos que, do ponto de
vista econômici é meritória a introdução ??? promo
ver programas especiais de coleta e esclarecimento
consumidor, iniciativa que, se efetiva, reduzirá subs
tancialmente fonte de contaminação, extremamente
nociva ao meio-ambiente e à população em geral.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de lei nº 1.724, de 1999.

Sala da Comissão, 9 de maio 2000. - Deputado
João Fassarella, Relator.



TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
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IX - a lei estabelecerá os casos de contratação ..Alfnea f acrescida pela Emenda Constitucional
por tempo determinado para atender a necessidade n9 18, de 5-2-1998.
temporária de excepcional interesse público; § 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 eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República eaos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1!! São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

" - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

* Alrnea c com redação dada pela Emenda
Constitucional n2 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Fe~eral e dos
Territórios; "-

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rrdico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

Seção"
Dos Orçamentos

Art. 169. A despesa com pessotil ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.

*Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n9 19, de 4-6-1998.

§ 4!! Se as medidas adotadas com base no pará
grafo anterior não forem suficientes para assegurar o
cumprimento da determinação da lei complementar refe
rida neste artigo, o servidor estável poderá perder o car
go, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atMdade funcional, o órgão ou
unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

.. § 49 acrescido pela Emenda Constitucional n9

19, de 4-6-1998.

§ 7!! lei federal disporá sobre as normas gera
is a serem obedecidas na efetivação do disposto no
§ 4~.

.. § 79 acrescido pela Emenda Constitucional n9

19, de 4-6-1988.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998

Modifica o Regime e dispõe sobre
princípios e Normas da Administração
Pública, servidores e Agentes Políticos,



DECRETO NlI 2.954, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Estabelece regras para a redação de
Atos Normativos de Competência dos
Órgãos do Poder Executivo.

CAP[TULO I
Da Elaboração dos atos Normativos

Art. 1ºÂmbito de Aplicação.

LEI NlI 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a contratação por tem
po determinado para atender a necessi
dade Temporária de excepcional interes
se Público, nos termos do Inciso IX do
art. 37 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências.

Art. 1º Para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, os órgãos da Admi
nistração Federal direta, as autarquias e as funda
ções públicas poderão efetuar contratação de pesso
al por tempo determinado, nas condições e prazos
previstos nesta lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de
excepcional interesse público:

1-assistência a situações de calamidade pública;
11 - combate a surtos endêmicos;
11I - realização de recenseamentos e outras

pesquisas de natureza estatfstica efetuadas pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca-IBGE;

.. Inciso JJJ com redação dada pela Lei nº 9.849,
de 26 de outubro de 1999.

Art. 4!! Os cargos vagos em decorrência da dis
pensa de servidores estáveis de que trata esta lei se
rão declarados extintos, sendo vedada a criação de
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

Art. 5º Esta lei entra vigor no prazo de noventa
dias a partir da data de sua publicação.

XXVII - normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárqui
cas e fundacionais da União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios, obedecido o dis
posto no artigo 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do artigo 173, § 1º, 11I;

XXII - executar os serviços de polrcia
marítima, aeroportuária e de fronteiras;

"Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

··1·· ..·.. ·.. ······ ..· ·.. ·· .
XIV - organizar e manter a polícia civil,

a polícia militar e o corpo de bombeiros mili
tar do Distrito Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito Federal
para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;

LEI COMPLEMENTAR
N~ 96, DE 31 DE MAIO DE 1999

Disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do Art. 169 da
Constituição.

Art. 1ºAs Despesas Totais com Pessoal não po
dem exceder a:

1-no caso da União: cinqüenta por cento da Re
ceita Corrente Líquida Federal'

11- no caso dos Estados e do Distrito Federal: ses
senta por cento da Receita Corrente Líquida Estadual;

111- no caso dos municípios: sessenta por cento
da:.Receita Corrente Líquida Municipal.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo
sérão consideradas as despesas e as receitas de todos
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controle de despesas e finanças públicas os órgãos e entidades da administração direta e indi-
e custeio de atividades a cargo do Distri- reta, mantidas no todo ou em parte pelo Poder Públi-
to Federal, e dá outras providências. co.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- ..

nado Federal, nos termos do § 3º do artigo 60 da LEI N1I 9.801, DE 14 DE JUNHO DE 1999
Constituição Federal, promulgam esta Emenda ao
texto constitucional: Dispõe sobre as Normas Gerais

para perda de Cargo Público por excesso
Art. 1ºOs incisos XIV e XXII do artigo 21 e XXVII de despesa e dá outras providências.

do artigo 22 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art 21. Compete à União:



MENSAGEM Ni 1.662

Brasrlia, 25 de outubro de 1999

..........................................................................··T·..····

Ex~elentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica,
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Os órgãos e as entidades da Administração PÚ- Encaminho a Vossa Excelência a anexa propos-
blica Federal observarão as normas e diretrizes cons- ta de projeto de lei que visa alterar a Lei n2 9.801, de
tantes deste decreto e as do Manual de Redação da 14 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas ge-
Presidência da República na elaboração dos seguin- rais para perda de cargo público por excesso de des-
tes atos a serem encaminhados à Casa Civil da Presi- pesa e dáoutras providências.
dência da República, e, no que couber, os demais 2. O § 4º introduzido ao art. 169 da Constituição,
atos de regulamentação expedidos por órgãos do Po- pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
der Executivo: 1998, determina, dentre as providências a serem

1-exposições de motivos dirigidas ao Presiden- adotadas pela União, Estados, Distrito Federal e Mu-
te da República; nicípios, para o cumprimento dos limites de despesa

11 - proposições de natureza legislativa, inicia- com pessoal ativo e inativo, das respectivas esferas
das no âmbito do Poder Executivo e sujeitas à assina- de governo, estabelecidos em lei complementar, a
tura do Presidente da República, tais como os proje- perda de cargo de servidor público estável.
tos de lei e as medidas provisórias; 3. Editada a Lei Complementar n2 96, de 31 de

11I - decretos. maio de 1999, que disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da Constituição e,
em face do que estabelece o § 7º desse dispositivo
constitucional, também introduzido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, foi expedida a Lei n2

9.801 , de 14 de junho de 1999, decorrente do Projeto
de Lei nº 4.812, de 1998, para dispor sobre as normas
gerais para perda de cargo público por excesso de
despesa e dar outras providências.

4. Durante a tramitação do projeto de lei referido,
em discussões havidas na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal, foi acordado que seria acrescido
dispositivo à lei, no sentido de evitar-se a contratação
temporária de servidores e consultores, ou mesmo de
empresas de prestação de serviços ou de consulto
ria, para a realização de serviços desempenhados
por servidores estáveis, exonerados por excesso de
despesa e cujos cargos forem declarados extintos.

5. A preocupação dos parlamentares e também
do Governo Federal fundamenta-se na falta de dispo
sitivo na lei que proiba, expressamente. a contratação
por prazo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, contra
tação esta prevista no art. 37. inciso IX, da Constitui
ção, e regulamentado pela Lei nº 8.745, de 9 de de
zembro de 1993, bem como a contratação de consul
tores, empresas de consultoria e a celebração de
convênios regulados porJei, que poderia resultar na
substituição da força de trabalho efetiva pela tempo
rária, contrariando, dessa forma, o objetivo da lei, que
é o de adequar as despesas com pessoal ao limite es
tabelecido na Lei Complementar nº"96, de 1999. .

6. Com vistas a contemplar as expressivas de
mandas no sentido de evitar-se a contratação dessa
natúreza, e a fim de não prejudicar o objeto da lei, ora
em vigor, propõe-se o acréscimo de parágrafo único
ao art. 42 da Lei nº 9.801, de 1999, com a seguintéa-e
dação:

Seção I
Das Regras Básicas de Elaboração

Art. 2º Competência para Propostas.
Incumbe aos Ministérios, às Secretarias da Pre

sidência da República e aos demais órgãos da estru
tura da Presidência da República propor a elaboração
de atos normativos, observadas as suas respectivas
competências.

§ 1li Para apresentação de proposta legislativa,
deverá o autor certificar-se de que a proposição afigu
ra-se como a única forma de resolver ou superar o
problema.

§ 22 A proposta deverá explicitar as normas que
serão afetadas ou revogadas pela proposição.

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

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orça
mento e Gestão, o texto do projeto de lei que "Acres
centa parágrafo único ao art. 4ll da Lei n2 9.801 , de 14
de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais
para perda de cargo público por excesso de despesa
e dá outras providências".

Brasrlia, 8 de novembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

EM nll 448 /MP
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"Art. 4Q
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. É vedada, ainda, por
igual penado, a contratação temporária de
servidores, consultores ou empresas, inclu
sive de consultaria, para a prestação de ser
viços desempenhadas por servidores está
veis exonerados e cujos cargos forem de
clarados extintos."

7. Estas, Senhor Presidente, as razões que justifi
cam oencaminhamento do anexo projeto de lei, que ora
submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, - Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

ANEXO À EM MP NR 448, DE
25 DE OUTUBRO DE 1999

1. Síntese do problema ou da sltua9io que recla
ma providências:

Ausência de dispositivo na Lei nll 9.801, de 14
de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais
para perda de cargo público por excesso de despesa .
e dá outras providências, que proiba a contratação
temporária de servidores, consultores ou empresas,
inclusive de consultoria, para a prestação de serviços
desempenhados por servidores estáveis exonerados
e cujos cargos forem declarados extintos.

2. Soluções e providências contidas na medida
proposta:

Acréscimo de parágrafo único ao art. 411 ~a Lei nll

9.801 , de 1999, contemplando essa proibição.

3. Alternativas existentes li medida proposta:
Não há.

4. Custos:
Não há.

5. Razões que Justificam a urgência:
A ausência de dispositivo na lei que prolba a .

contratação temporária acima referida poderá con·
cretizar esse tipo de contratação, descaracterizando
'por completo o objeto da norma, qual seja o de ade·
quar as despesas com pessoal ao limite estabeleci
do na Lei Complementar nll 96, de 31 de maio de
'1.999.

6. Impacto sobre o meio ambiente:
Não há. " '

~;. Síntese do parecer do órgio Jurídico:
A proposta atende aos @speetos de constituclo

,nalidade e legalidade, encontrando-se em consonAn
'eia com as técnicas legislativa e redacional estabele.
cidas no Decreto nll 2.954, de 29 de janeiro de 1999.

Aviso nlr 1.948 -C. Civil
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASrUA- DF.

Em 8 de novembro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a projeto de lei que "Acrescenta parágrafo único
ao art. 411 da Lei n2 9.801 , de 14 de junho de 1999, que
dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo
público por excesso de despesa edá outras providên
cias".

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

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1I 2.011199

Nos termos do art. 119, caput, Ie § 1!!I do Regi
mento interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anima!
0. '"belro Correia de Araújo, Secretária.

1-Relat6rfo

O projeto em exame acrescenta parágrafo único
ao art. 41 da Lei nll 9.801 , de 14 de Junho de 1999, ve·
dando a contratação temporária, pelo prazo de quatro
an08, de servldore8, consultores ou empresas, inclu
sive de consultoria" para a prestação de serviços de
sempenhados por servidores estáveis exonerados e
CUJ08 oarg08 tenham sido declarados extintos em de·
corrlncla de excesso de despesa com pessoal.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo regimentalmente aberto para tal fim.

É o relatório.

11-Voto do Relltor

A Emenda Constitucional n1l 19, d. 1888, Icree·
centou ao art. 18e da Conetltullilo I po••lbllldade de
.xoneralilo de ee~ldore. pObllco•••tivelt na hlpó
tlle de a8 de8peeas com pelloal ultrapassarem0111
mlt.. ..tabelecldol .m lei complementar. Tndavla,



Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - De
putado Laire Rosado, Relator. ,

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto de
Lei n2 2.011/99, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Lai re Rosado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Wilson Braga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miran
da, José Militão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio
Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao parágrafo único do art. 4º da Lei I)º
9.801, de 14 de junho de 1999, introduzido pelo proje
to, a seguinte redação:

"Art. 42 .

Parágrafo único. São vedadas, ainda,
por igual período, para o fim de execução
das atividades antes desempenhadas pelos
servidores estáveis exonerados e cujos car-
gos foram declarados extintos: ..
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segundo o mesmo dispositivo, os cargos vagos em das atividades antes desempenhadas pelos
decorrência da exoneração devem ser considerados servidores estáveiS exonerados e cujos car-
extintos, sendo vedada a criação de cargo, emprego gos foram declarados extintos:
ou função com atribuições iguais ou assemelhadas I - a contratação de pessoal por tem-
pelo prazo de quatro anos. Tal vedação consta tam- po determinado para atender a necessida-
bém do art. 4º da Lei nº 9.801, de 1999, que regula- de temporária de excepcional interesse pú-
menta o referido dispositivo constitucional. blico;

À época da discussão do Projeto de Lei nº4.812, 11 - a contratação de serviços, inclusi-
de 1998, do qual se originou a Lei nº9.801, vários par- ve de consultoria, com pessoa física ou jurí-
lamentares manifestaram preocupação quanto à pos- dica;

sibilidade de contrataçã? temporária. d~ ~ervidores ~ 11I _ a celebração de convênio, ou ins-
de serviços de consultorra p_ara substitUl~ao ?os servl- trumento congênere, que implique repasse
dores exonerados, o que nao s6 neutralizaria a redu- de recursos financeiros'
ç~o de desp~sa com~ seria um desres~ei!o em.rela- IV _ a qUalifiCação de pessoas jurídi-
çao aos servld~res dispensados e à pr~pna soc~eda- cas de direito privado, como as organiza-
de, à qual estaria sendo passada a falsa Impressa~ d~ ções de que trata a Lei nº 9.637 de 15 de
diminuição dos gast~s públicos. Não obstante, a lei fOI maio de 1998." '
aprovada sem soluça0 para esse.problema.

A proibição de contratação temporária de pes
soal, empresas e consultores é proposta pelo Poder
Executivo no projeto ora relatado. A medida é neces
sária e oportuna, considerado especialmente o fato
de que muitos estados e municrpios estão em proces
so de ajuste dos respectivos gastos com pessoal.

No entanto, segundo o entendimento deste rela
tor, faltou incluir no projeto dois outros mecanismos
de transferência das atividades executadas pelos ser
vidores exonerados. Trata-se da celebração de con
vênios, que são mencionados na pr6pria exposição
de motivos apresentada pelo Poder Executivo, e da
qualificação de organizações sociais pelo Poder PÚ
blico, procedimentos que devem ser incluídos na ve
dação proposta.

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
projeto, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Depu
tado Laire Rosado, Relator.

PROJETO DE LEI Nt 2.011, DE 1999

Acrescenta parágrafo único ao art.
411 da Lei nll 9.801, de 14 de junho de
1999, que dispõe sobre as normas gerais
para perda de cargo público por excesso
de despesa e dá outras providências.

EMENDA

Dê-se ao parágrafo único do art. 42 da Lei nº
9.801 , de 14 de junho de 1999, introduzido pelo proje
to, a seguinte redaÇão:

"Art.4º .
Parágrafo único. São vedadas, ainda,

por igual período, para o fim de execução
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I - a contratação de pessoal por tempo § 12 A verificação da instalação dos detetores de
determinado para atender a necessidade metais será de competência da Administração Muni-
temporária de excepcional interesse público; cipal correspondente.

" - a contratação de serviços, inclusi- Art. 32 Os Conjuntos Comercias já existentes te-
ve de consultoria, com pessoa física ou jurf- rão um prazo de 90 (noventa) dias, após a publicação
dica; desta Lei, para a aquisição e instalação dos detetores

Il/ - a celebração de convênio, ou ins- de metais necessários.
trumento co~gêner~, que implique repasse § 12 O não-cumprimento deste prazo resultará
de recursos fInanceIros; na imediata interdição do Conjunto Comercial. Para

IV - a qualificação de pessoas jurrdi- retomar o funcionaménto, o condomfnio do Conjunto
cas de direito privado, como as organiza- Comeréia,1 deverá seguir as mesmas normas do Art.
ções de que trata a Lei n2 9.637, de 15 de 1!! desta Lei.

maio de 1998." Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De- blicação.
putado Jovair Arantes, Presidente. Justificação

*PROJETO DE LEI N2 2.028-A, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)

Determina a obrigatoriedade da
existência de detetores de metais na en
tradas dos conjuntos comerciais; tendo
Parecer da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio pela rejeição (rela
tor: Dep. Múcio Sá).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11.)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica determinada a obrigatoriedade da

existência de detetores de metais nas entradas dos
Conjuntos Comerciais.

§ 12 Será considerado "Conjunto Comercial",
para este caso, todo conjunto de 20 (vinte) ou mais lo
jas que estejam agrupadas em uma área fech~da, se
guindo as mesmas normas de horários e funciona
mentos e que possuam um gerenciamento único em
forma de condomínio.

Art. 29 O Alvará de funcionamento do Conjunto
Comercial, só será expedido após a verificação das
instalações e do perfeito funcionamento dos deteto
res de metais.

A violência que foi instalada em nossa socieda
de esfa atingindo patamares nunca imaginados. O
simples fato de sairmos de casa, seja para trabalhar
ou mesmo para se divertir, está se tomando uma
aventura cada vez mais perigosa. Cabe ao Governo
Federal tomar atitudes que visem prevenir, como tam
bém coibir o caos que vem se instalando.

O porquê de tanta violência? De onde vêm tanta
violência? Como é instalada toda esta violência? São
perguntas que toda a sociedade tem a obrigação de
discutir, visando uma solução definitiva. Mas como
esta discussão é muito abrangente e com resultados
a médio e longo prazos, necessitamos de ações ime
diatas para, pelo menos, diminuir o nosso sofrimento.

Locais que eram considerados completamente
seguros, não possuem mais este rótulo, por isso me
didas como a deste Projeto de Lei vêem na tentativa
de estagnar, ou pelo menos dificultar, o crescimento
da violência.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Lincoln Portela.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.028/99

Nos termos do ,art'. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI NlI 2.052-A, DE 1999
(Francistônio Pinto)

Dispõe sobre a marcação e a rotula
gem dos produtos brasileiros destinados
à exportação; tendo Parecer da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio,
pela rejeição (Relator: Deputado Múcio
Sá).

(Às Comissões de Economia, .Indústria
e Comércio; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - 24,11).

SUMÁRIO

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária, realizada hoje, REJEITOU
unanimemente o Projeto de Lei nl! 2.028/99, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Múcio Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Pizzo
laUi e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex Canzia
ni, Antônio Cambraia, Armando Monteiro, Clementino
Coelho, Gerson Gabrielli, João Caldas, José Macha
do, Júlio Redecker, Jurandil Juarez·, Udia Quinan,
Luiz Mainardi, Maria Abadia, Marisa,Serrano, Múcío
Sá, Nelson Proença, Raimundo Colombo, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Ru
bens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Enio Bacci, Presidente.

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Eçonomia, Indústria e Comércio:

- termo de recebimento de emendas, . .'
- parecer do relatc;>r
- Parecer,da'Co~issão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li Esta lei dispõe sobre a marcação ea rotçl

lagem dos produtos brasileiros destinados à exporta
ção.
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Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare- os bandidos não mais respeitam quaisquer dispositi·
clda de Moura Andrade, Secretária. vos de segurança passiva. Nesses locais, só a pre-

• sença ostensiva das-forças policiais poderiam desen-
I - Relatório corajar a atividade criminosa, e esta presença não só

Submete-se ao exame desta Comissão o proje- é necessária como exigfvel, já que representa espe-
to de lei epigrafado, que objetiva determinar a instala- rada contrapartida aos inúmeros impostos a que co-
ção de detetores de metais nas entradas dos conjun- merciantes e cidadãos são submetidos.
tos comerciais, assim definido o conjunto de ao me- Em face do exposto, votamos pela rejeição do
nos 20 lojas agrupadas em área fechada, seguindo o Projeto de Lei nº 2.028, de 1999.
mesmo horário de funcionamento e que possuam ge- Sala da Comissão, 15 de maio de 2000. - Depu-
renciamento único em forma de condomfnio. tado Múclo Sá, Relator.

Aproposição deixa a cargo das administrações
municipais a fiscalização de seu cumprimento, que
deverá ser prévia à concessão de alvará de funciona
mento, no caso de conjuntos novos, ou num prazo de
90 dias contados da promulgação da lei, sob pena de
interdição, para os conjuntos ora em operação.

Argumenta o nobre autor que a proposta intenta
elevar o grau de segurança dos consumidores, hoje
expostos à violência urbana mesmo em ambientes fe
chados como os shopping centers.

A proposição foi distribufda, pela ordem, às Co
missões de Economia, Indústria e Comércio; de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação. Neste Colegiado, cou
be-nos a honra de relatar a matéria, sob os ditames
do inciso VI, do art. 32 do Regimento Interno.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Reconhecemos o mérito da proposição apre
sentada pelo nobre Deputado Lincoln Portela. Com
efeito, há que se reconhecer que, em especial nas
grandes cida~es, a violência deixou de limitar-se aos
lugares ermos. Hoje, quadrilhas pesadamente arma
das invadem ,condomfnios, estádios, ,hopping cen
ters e, até mesmo, instalações militares, certas de
sua superioridade material e da impunidade que as
protegem, via de regra.

Em que pese ao exposto, todavia, lamentamos
não concordar com a iniciativa do nobre parlamentar,
já que a mesma, generalizada para o território nacio
nal, penalizará os conjuntos comerciais localizados
em centros urbanos menores, onde os baixos fndices
de criminalidade não justificariam tão pesado investi
mento.

Outrossim, tememos que a proposição seja inú
til nas grandes cidades, onde - como já menciona
mos - a violência institucionatizou-se de tal forma que



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 2.052199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 2.052/99, de autoria do no
bre Deputado Francistônio Pinto, dispõe sobre a mar
cação e a rotulagem dos produtos brasileiros destina
dos à exportação. Seguindo-se ao artigo introdutório,
o art. 22 estipula que os volumes que contiverem pro
(Jutos'-fabricados, beneficiados ou extraídos no Brasil
destinados à exportação deverão ser marcados e ro
tulados de forma a indicar sua origem brasileira. Por
seu turno, o art. 32 preconiza que a marcação e a rotu
lagem serão efetuadas tendo em vista a.conveniência
da política de comércio exterior e obedecerão às nor
mas, àos critérios e aos procedimentos definidos na
regulamentação da lei. Já o' art. 42 prevê que a marca
ção-e a 'rotulagem de,que trata a proposição poderão
ser dispensadas, no todo ou em parte, em conformi
dade com os requisitos de segurança do produto ou
em virtudedo cumprimento de acordos internaciona
is, multilaterais ou bilaterais de que o Brasil. seja sig
natário. Por fim, o art. 50 estabelece o prazo de 180
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Art. 22 Os volumes que contiverem produtos fa- Elaboramos, então, este projeto de lei, preconi-
bricados, beneficiados ou extraídos no Brasil destina- zando a marcação e a rotulagem dos volumes que
dos à exportação deverão ser marcados e rotulados contiverem produtos fabricados, beneficiados ou ex-
de forma a indicar sua origem brasileira. traídos no Brasil destinados à exportação. Cremos

Art. 32 A marcação e a rotulagem a que se refere que, em assim procedendo, estaremos despertando
o artigo anterior serão efetuadas tendo em vista a os produtores nacionais para a responsabilidade co-
conveniência da política de comércio exterior e obe- letiva de sua atuação. Quanto mais elevado o nível de
decerão às normas, aos critérios e aos procedimen- qualidade da produção brasileira vendida no exterior,
tos definidos na regulamentação desta lei. mais se beneficiarão os demais exportadores, em um

Art. 49 A marcação e a rotulagem de que trata o processo permanente de reforço de nossa competiti-
art. 22 poderão ser dispensadas, no todo ou em parte, vidade.
em conformidade com os requisitos de segurança do Por estes motivos, contamos com o apoio de
produto ou em virtude do cumprimento de acordos in- nossos Pares para a aprovação desta proposta.
te~na~ionai~,.multilaterais ou bilaterais de que o Brasil Sala das Sessões, 16 de novembro de 1999. _
seja slgnatarlo. Deputado Francistônio Pinto.

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua
publicação.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justifica~o

A impressionante expansão do comércio exteri
or é, hoje, um dos símbolos máximos do fenômeno de
globalização característico deste final de século. Pra
ticamente todas as nações do mundo participam,
cada vez mais ativamente, do processo de troca de
bens e serviços. Quase todos os países têm, tam
bém, a consciência de que este intercâmbio consti
tui-se em uma fonte de crescimento econômico, já
que possibilita a absorção de novas tecnologias e
permite saudável concorrência, estimulando a busca
de maior produtividade e eficiência.

Não se pode esquecer, porém, de que o comér
cio internacional pressupõe a competição entre os
produtores das diversas nações. Assim, ao longo do
tempo, surge, naturalmente, uma associação de idéi
as entre a qualidade dos bens e serviços oferecidos
nos mercados mundiais e os países dos quais proce
dem. Este é um fato que nos parece evidente, à vista
do que sugere nossa própria experiência. Não raras
vezes, a origem de certo produto é o fator decisivo
para que nos disponhamos a adquiri-lo.

Desta forma, é importante que se estabeleça
I.

nos mercados externos a "marca Brasil", para que ós
importadores e consumidores estrangeiros passem a
associar serviços e produtos agrícolas e industriais
de boa qualidade ao nosso País: Infelizmente, não
nos preocupamos até agora em firmar nossa reputa
'ção neste campo. Ainda não nos demos conta da ne
'cessidade de que se revele bem clara a origem-brasi-
leira de nossas exportações.



PROJETO DE LEI NI! 2.095-A, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Acrescenta parágrafo ao art. 58 ~;l.

Lei nll 6.360, de 23 de setembro de 1976,
a fim de proibir prêmios e vantagens.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou una
nimemente o Projeto de Lei nº 2.052/99, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Múcio Sá.

.Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João

Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Antônio Cambraia, Armando Monteiro, Cle
mentino Coelho, Gerson Gabrielli, João Caldas, José
Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Lidia Cui
nan, Luiz Mainardi, Maria Abadia, Marisa Serrano,
Múcio Sá, Nelson Proença, Raimundo Colombo, Ri
cardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medi
na, Rubens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

11 - Voto do Relator

Concordamos inteiramente com o insigne autor
no que diz respeito ao vulto e à importância do comér
cio internacional nos dias de hoje. De fato, a globaliza
ção da economia tem no aumento das trocas de bens
e serviços entre as nações uma de suas principais ca
racterrsticas. Um corolário inevitável é, sem dúvida, a
necessidade de que os parses em desenvolvimento,
em geral, e o Brasil, em particular, preparem-se para
auferir o máximo de beneffcios decorrentes desta in
tegração comercial em escala planetária.

Malgradp a concordância quanto aos objetivos
pretendidos, .cremos que o caminho escolhido pelo
augusto parlamentar pode não ser o mais indicado,
nas atuais circunstâncias. Em nossa opIniãO, a Identi
ficação da marca Brasil com produtos e serviços de
boa qualidade não se dará por ob~ e graça de inscri-
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dias, contados da publicação da lei, para a sua regu- ções genéricas nas embalagens a anunciar sua pro-
lamentação por parte do Poder Executivo. cedência, até porque, infelizmente, não exportamos

Em sua justificação, o ilustre autor destaca a im- apenas mercadorias e serviços de boa qualidade.
pressionante expansão do comércio exterior ocorrida Assim, nesses casos - que representam, certamente,
nos últimos tempos. Lembra, também, que a maior a menor parte - a marcação e a rotulagem ver-
parte dos países já têm consciência de que o inter- de-amarela estariam, paradoxalmente, efefuando um
câmbio comercial entre as nações constitui-se em desserviço à causa da promoção de noss~s exporta-
fonte de crescimento econômico. Não obstante, o par- ções. Tampouco nos parece razoável, neste contex-
lamentar ressalta que o comércio internacional pres- to, a exortação do nobre autor à responsabilidade co-
supõe a competição entre os produtores dos diversos letiva dos exportadores. Afinal de contas, a 'atividade
países, razão pela qual, em sua opinião, cabe estabe- empresarial é guiada, eminentemente, por interesses
lecer nos mercados externos a marca Brasir, para individuais.
que os importadores e consumidores estrangeiros A registrar, ainda, que a obrigatoriedade de
passem a associar serviços e produtos agrícolas e in- marcação e de rotulagem dos produtos brasileiros
dustriais de boa qualidade ao nosso País. Desta-for- destinados à exportação poderá, a depender da regu-
ma, de acordo com suas palavras, a proposição em lamentação adotada, constituir-se em mais um encar-
análise terá o condão de despertar os produtores na- go para os exportadores, nestes tempos já tão difíceis
cionais para a responsabilidade coletiva de sua atua- para eles. Melhor será deixar, em nosso pon-
ção. . - ... to-de-vista, que os própriós empresários decidam-se

O Projeto de Lei nl! 2.052/99 foi distribuído em por indicar a origem de seus produtos, nas situações
16-11-99, pela ordem, às Comissões de Economia. em que as operações de venda para o exterior já não
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de os obriguem a tal.
Redação, em regime de tramitação ordinária. Enca- Por todos estes motivos, votamos pela rejeição
minhado o projeto em tela à Comissão de Economia, do Projeto de Lei nº 2.052, de 1999, ressaltando, po-
Indústria e Comércio em 6-12-99, fomos honrados, rém, as nobres intenções de seu ilustre autor.
em 8-12-99, com a missão de relatá-lo. Não se apre- É o voto, salvo melhor juízo. .
sentaram emendas à proposição até o final do prazo Sala da Comissão, 15 de maio de 2000. - Depu-
regimental para tanto destinado, em 4-4-00. tado Múcio Sá, Relator. :;

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às átribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI NR 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

.·Dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeit9s os medicamentos, as

V - fazer propaganda ou promoção de
venda de produtos sob vigilância sanitária,
alimentos e outros, contrariando a legisla
ção sanitária. (NR)

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

Justificação

Os laboratórios produtores criam as mais diver
sas formas de prêmios e recompensas aos balconis
tas para que estes vendam seus produtos. Os propri
etários de drogarias e farmácias também instituem

Art. 211 O inciso V do art. 10 da Lei n!! 6.437. de
20 de agosto de 1977, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 10 ~ .
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para balconistas promoverem vendas de várias formas de incentivar seus balconistas a vende-
medicamentos; tendo Parecer da Comis- rem mais.
são de Trabalho, de Administração e Ser- Como resultado, os balconistas de farmácias e
viço Público pela aprovação (Relator: De- drogarias promovem um verdadeiro festival de estra-
putad~ Laire Rosado). tégias para "empurrar" toda a sorte de produtos aos

(As Comissões de Trabalho, de Admi- consumidores que procuram orientação e a dispen-
nistração e Serviço Público; de Defesa do sação de medicamentos nestes estabelecimentos.
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e Em regra, os consumidores e pacientes é que
de Constituição e Justiça e de Redação (Art. acabam levando a pior, comprando vários medica-
54) - Art. 24, 11) mentos que não necessitam, outros não adequados

SUMÁRIO ao seu caso e consumindo-os em quantidades não ín
dicadas, ou de forma errônea, entre outros prejuízos
que podem comprometer gravemente a sua saúde.

Esta prática, histórica em nosso País, é quase
institucionalizada no meio do comércio farmacêu~ico,
gerando distorções graves em todo o nosso sistema
de assistência farmacêutica, pública e privada. Os
agentes econômicos comportam-se estritamente
conforme seus interesses particulares.

Na área farmacêutica isso é muito grave. A rigor, .
os medicamentos não poderiam ser objeto de promo':
ções do tipo que costumam haver nas farmácias e
drogarias. São mercadorias especiais, cujo efeito
pode ser de remédio ou de veneno, e não podem ficar
expostos aos interesses de comerciantes que não co
nhecem as verdadeiras propriedades dos produtos
que vendem.

Estes motivos nos levaram a elaborar e apre
sentar este Projeto de Lei que tem o objetivo simples
mas bastante importante de coibir esses abusos pelo
bem da saúde pública do País. Nele, acrescentamos
um parágrafo à lei n!! 6.360176, para proibir a promo
ção da venda de medicamentos por meio de vanta
gens aos balconistas e farmacêuticos, e modificamos
a redação de um inciso da Lei nll 6.437177 para preci
sar a infração respectiva, mantendo a pena existente.

Se queremos uma nação justa e saudável, que
busca o melhor comportamento dos agentes sociais no
rumo de um País desenvolvido, não podemos tolerar prá
ticas antiéticas e lesivas ao cidadão. Por isso, conclama
mos nossos ilustres colegas deputados desta Casa para
a apreCiação e aprovação deste Projeto de Lei.

, Sal,a das Sessões, de de 1999. - Deputado
Bispo .Rodrigues.

1- Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li O artigo 58 da Lei nll 6.360, de 23 de se

tembro de 1976: passa a vigorar acrescido de um pa
rágrafo com a seguinte redação:

"Art. 58 .
§ ~ll .

§ 211 .

§ 39 É expressamente proibido ofere
cer qualquer tipo de vantagens, inclusive
percentual sobre as vendas, aos farmacêuti
cos e aos balconistas de farmácias e droga
rias com o objetivo de premiar seu desem
penho pela promoção e venda de medica
mentos."
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COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.095199

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, em 5 de abril de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei acima caracterizado tem o obje
tivo de proibir sejam oferecidos aos balconistas de
farmácias e drogarias, a título de promoção de ven
das de medicamentos, prêmios ou outras vantagens
quaisquer.

Ao justificar sua proposição, diz o ilustre Autor
que visa coibir prática, a seu ver, quase institucionali
zada no comércio farmacêutico brasileiro: balconistas
de farmácias e drogarias, incentivados por prêmios e
recompensas, oferecidos tanto pelos laboratórios
como pelos estabelecimentos comerciais, envidam
esforços para levar os consumidores a adquirir medi
camentos de que não necessitam ou em quantidades
excessivas, o que lhes pode resultar em prejuízos
para a saúde.

Não foram recebidas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

É característico de uma economia de mercado,
como a nossa, que fabricantes e revendedores de
produtos de consumo popular realizem promoções e
concedam incentivos àqueles que atuam na venda
desses produtos aos consumidores finais.

No caso dos medicamentos -:- mercadoria que,
por suas características e destinação, é comercializa
da sob normas rígidas de vigilância sanitária - não
nos parece devam ser livremente utilizados métodos
promocionais como esses. o que justifica a iniciativa
consubstanciada no projeto sob anális~.

Assim, o nosso voto, no mérito, é pela aprova
ção do Projeto de Lei n2 2.095, de 1999.

TfTULO I
Daa Infrações e Penalidades

drogas, os Insumos farmacêuticos e cor- .
relatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências.

Art. 10. São infrações sanitárias:

LEI N2 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sa
nitária federal, estabelece as sanções
respectivas, e dá outras providências.

_ TfTULOX
Da Rotulagem e Publicidade

Art. 58. A propaganda, sob qualquer fu, .• Ia de di
vulgação e meio de comunicação, dos produtos sob o
regime desta lei somente poderá ser promovida após
autorização do Ministério da Saúde, conforme se dis
puser em regulamento.

§ 12 Quando se tratar de droga, medicamento
ou qualquer outro produto com a exigência de venda
sujeita a prescrição médica ou odontológica, a propa
ganda ficará restrita a publicações que se destinem
exclusivamente à distribuição a médicos, cirur
giões-dentistas e farmacêuticos.

§ 211 A propaganda dos medicamentos de venda
livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes domis
sanitários, de cosméticos e de produtos de higiene,
será objeto de normas específicas a serem dispostas
em regulamento.

Art. 59. Não poderão constar de rotulagem ou de
propaganda dos produtos de que trata esta lei desig
nações, nomes geográficos, símbolos, figuras, dese
nhos ou quaisquer indicações que possibilitem inter
pretação falsa, erro ou confusão quanto à origem,
procedência, natureza, composição ou qualidade,
que atribuam ao produto finalidades ou característi
cas diferentes daquelas que realmente possua.

V -fazer propaganda de pror3l;tos sob vigilância
sanitária, alimentos e outros, con~rariando a legisla
ção sanitária:

Pena - advertência, proibição de propaganda,
suspensão de venda e/ou multa.
....................................................................................

....., " .
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Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Depu- Art. 1 º O inciso VIII do artigo 231 da Lei nº
tado Laire Rosado, Relator. 9.503/97 passa a vigorar com a seguinte redação:

111- Parecer da Comissão Art. 231 ..

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
Aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nl!
2.095/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Lafre Rosado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e
Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Wilson Braga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miran
da, José Militão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio
Rodrigues.

Salá da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovalr Arantes, Presidente.

PROJETO DE LEI NII2.107-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)

Modifica o inciso VIII do art. 231 da
Lei nll 9.503197, para prever como penali
dade a apreensão do veículo; tendo Pare
cer da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela aprovação deste, com emenda,
e pela rejeição dos de nos 2.339/00 e
2.451/00, apensados, e da emenda apre
sentada na Comissão (relator: Dep. Ro
meu Queiroz).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de reda
ção (art. 54) - Art. 24, 11).)

SUMÁRIO

1- Projeto ~nicial

11 ...: Projetos apensados: PL nll 2.339/00 - PL nº
2.451/00
III-'Na Comissão de Viação e Transportes:

- emenda apresentada na Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- Parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

OCongresso Nacional decreta:

VIII - efetuando transporte remunera
do de pessoas ou bens, quando não for li
cenciado ou autorizado para esse fim, salvo
casos de força maior ou com permissão da
autoridade competente

Infração - grave
Penalidade - multa e apreensão do

veículo
Medida administrativa - remoção do

veículo

Art. 21! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá·
rio.

Justificação

O objetivo fundamental do atual Código de Trân
sito Brasileiro - C.T.B., introduzido no Ordenamento
Jurídico mediante Lei nl! 9.503 de 23 de setembro de
1997, é sem dúvida alguma, a preocupação com a
prevenção e segurança dos usuários do sistema de
trânsito e transporte urbano.

Ao que percebemos, a finalidade do contido no
inciso VIII do art. 231 , objeto de alteração por meio da
presente proposta, é a de preservar o serviço regular
e legal de transporte coletivo, prevendo medidas de
punição àqueles que realizem transporte clandestino
de passageiros.

Pretende-se com a alteração apresentada, per
mitir ao Poder Público que proceda a apreensão e re
moção do veículo quando utilizado de forma irregular
e clandestina, objetivando-se tornar mais eficiente e
rigorosa a fiscalização junto aos veículos que se dedi
cam a atividade de transporte coletivo, pois, atual·
mente, e de acordo com o texto em vigor, tem-se fir
mado o entendimento de que diante desta prática não
cabe a apreensão do veículo, circunstância que toma
a fiscalização inoperante.

Alicerçamos nosso raciocínio, fundamentalmen
te, em dois aspectos - o primeiro em função do artigo
230 no inciso XX, ao tratar de matéria semelhante, já
prever medida de apreensão do veículo quando tra
tar-se de transporte irregular de escolares, e o segun
do, em razão dos municípios na sua grande maioria,
ao disporem sobre a regulamentação dos transportes
coletivos, por força do art. 175 da CF, preverem medi
da de apreensão e remoção do vefculo utilizado para



CAPITULO XV
Das infrações

Art. 230. Conduzir o veículo:

Art. 231. Transitar com o veículo:

LEI NII 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

xx - sem portar a autorização para condução
de escolares, na forma estabelecida no art. 136:

Infração - grave:
Penalidade: multa e apreensão do veículo;

VIII - efetuando transporte remunerado de pes
soas ou bens, quando não for licenciado para esse
fim, salvo casos de força maior ou com permissão da
autoridade competente:

Infração - média;
Penalidade: multa:
Medida administrativa: retenção do veículo:

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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transporte remunerado de passageiros sem licença .
ou autorização legal. ..

Acreditamos que com esta modificação estare
mos aperfeiçoando o atual CTe de modo a tornar
mais eficiente e rigorosa a fiscalização do transporte
clandestino de passageiros, ao mesmo tempo em
que desencoraja-se àqueles que insistem em manter
uma atividade a margem da lei, colocando em risco a
população que eventualmente utiliza-se desse tipo de
transporte, além de combater-se outros prejuízos ca
usados por esta prática clandestina.

Deve-se registar ainda, por oportuno, que referi-
dos veículos circulam sem inspeção regular dos 6r
gãos executivos de trânsito que aferem as questões
relativas às condições de estado, e segurança do veí
culo, circunstância que expõe o seu eventual usuário
a toda sorte de riscos e perigos.

Por derradeiro, entendemos que com a legisla
ção fortalecida e criado um mecanismo mais vigoro
so, será possível coibir-se a prática ilegal do transpor
te clandes~ino de passageiros.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
Deputado Alberto Mourão.

"LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI"

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPrTULO I
008 Princípios Gerais da Atividade Econômica

........................................................•..........................
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da

lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per
missão, sempre mediante licitação, a prestação de
serviços pa)blicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e

permissionárias de serviços públicos, o,caráter espe
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como

.as condições de caducidade, fis<:alização ~ 'r~scisão
da. concessão ou permissão;

11- os direitos dos usuários.
111- polftica tarifária.;
IV - a Obrigf -§o de manter serviço adequado.

PROJETO DE LEI NR 2.339, DE 2000
(Do Sr. Coronel Garcia)

Altera a penalidade e a medida ad
ministrativa previstas no art. 231, inciso
VIII, da Lei nll 9.503, de 23 de setembro de
1997•

(Apense-se ao Projeto de lei n2 2.107,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! A penalidade e a medida administrativa

previstas no inciso VIII do art. 231 da lei n2 9.503, de
23 de setembro de 1997, são alteradas, passando a
vigorar com a seguinte redação: .

"Art. 231 ..

VIII:"" .

Penalidade - multa e apreensão do
veículo; (valor da multa 80Ufir)
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administrativa - remoção do ..Medida
vefculo;"

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro, no dispositivo
que ora se propõe alteração das penalidade e medida
administrativa cabfveis, estabelece a retenção de vef
culos que estejam efetuando transporte remunerado
de pessoas ou bens, quando não for licenciado para
este fim, salvo casos de força maior ou com permis-

"dsão da autorl ade competente.
Tal dispositivo tem, entretanto, se mostrado ine

ficaz para que se evite tal prática de forma ilegal, visto
que, aplicada a multa, na maioria das vezes, particu
larmente quando se trata de transporte de pessoas, o
vefculo tem que ser liberado, estimulando a continua
ção da ilegalidade.

O transporte remunerado de pessoas ou bens
deve ser fiscalizado pelo Estado na salvaguarda do
interesse público.

Vários fatores, como o estadÇ) de conservação
do veículo, sua adequação ao fim para o qual está
sendo utilizado'e o valor da remuneração, merecem o
controle dos órgãos competentes visando à proteção
da vida e da integridade ffsica das pessoas, bem
como de seu patrimônio.

Atualmente, algumas Unidades da Federação,
como Distrito Federal e São Paulo, estão regulamen
tando o transporte de passageiros por veículos inde
pendentes, denominado "transporte alternativo".

Desta forma, é imperativo que o Código de Trân
sito Brasileiro contenha mecanismos legais que de
sestimulem a prática irregular desse tipo de presta
ção de serviço.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado Coronel Garcia, PSDB/RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELACOORDENAÇÁO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

,'.LEI NR 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

.....................................................................................
CAP[TULOXV
Das Infrações

II ~ ...... ,.,.,. 11 •• ,.,.,.,. .... 11,.,.,.,.,..1,.,. 11 •• ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. •••• ,..,.,.,.,.,.,.,. 11,. II ••• ,.,.,.,.,.,.,. I' ••• ,. I."

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte remunerado de pes
soas ou bens, quando não for licenciado para esse
fim, salvo casos de força maior ou com permissão da
autoridade competente:

.Infração - média
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do vefculo;

PROJETO DE LEI NR 2.451, DE 2000
(Do Sr. Airton Cascavel)

Altera o art. 231 do Código de Trân
sito Brasileiro.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.107,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos VII e VIII do art. 231 da Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Có
digo de Trânsito Brasileiro, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 231 .
VII - com lotação excedente:
Infração: média;
Penalidade: multa;
Medida administrativa: retenção do ver

culo.
VIII - efetuando o transporte remune

rado de pessoas ou bens, quando não for li
cenciado para esse fim, salvo casos de for
ça maior ou com permissão da autoridade
competente:

Infração: gravíssima;
Penalidade: multa e apreensão do, ver

culo;
Medida administrativa: remoção do veí

culo."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

De acordo com o que atual~ente dispõe o art.
231 do Código de Trânsito Brasileiro, a infração con
sistente em "efetuar transporte remunerado de' pes
soas ou bens, quando não for licenciado,para esse
fim" éconsiderada "média", punida com multa e medi·
da administrativa de "retenç~-o do vefculo". Trata-se
da mesma pena para quem t 1ega com lotação exce
dente - que foi mantida no pr sente projeto.



CAPITULO XV
Das Infrações

Art. 231. Transitar com o veiculo:
1-danificando a via. suas instalações e equipa

mentos;

" - derramando, lançando ou arrastando sobre
a via:

a) carga que esteja transportando;

b) combustível ou lubrificante que esteja utili
zando;

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de
acidente:

Infração: gravfssima.
Penalidade: multa.
Medida administrativa: retenção do veículo para

regularização;
.. 111- produzindo fumaça, gases ou partículas em

nrveis superiores aos fixados pelo Contran;
IV - com suas dimensões ou de sua ca,rga supe

riores aos limites estabelecidos legalmente ou pela si
nalização, sem autorização:

Infração: grave;

Penalidade: multa;
Medida administrativa: retenção do veículo para

regularização;
.V - com excesso de peso, admitido percentual

de tolerância quando aferido por equipamento. na for
ma a ser estabelecida pelo Contran:

Infração: méd-ia;

Penalidade: multa acrescida a cada duzentos
quilogramas ou fração de excesso de peso apurado.
cOl'lstante· na seguinte tabela:

a) até seiscentos quilogramas - 5 (cinco)Ufir;
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No art. 234, o mesmo Código de Trânsito Brasi- Por tudo isso, contamos com o apoio dos cole-
leira capitula como "gravíssima" e punível com a apre- gas parlamentares para a aprovação do presente pro-
ensão do veículo a infração de "adulterar documento jeto.
de habilitação e de identificação do veículo". Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2000. -

Ora, a indevida utilização de veículo para trans- Deputado Airton Cascavel (PPS - RR).

porta~ pessoas, mediante remuneração, se~ estar LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
~utorlzado para tanto, colocando os pa~~agel~os e~ PELACOORDENAÇÃO DE ESTUDOS
riSCO ,e afron~and~ ,o,ordename~to admlnJ~tratlvo,. tr~- LEGISLATIVOS _ CeDI
butárJo, prevldenclarJo e trabalhista do Pais constituI, .
sem qualquer dúvida, falta gravíssima, além de equi- CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO
parar, claramente, a "adulterar a habilitação do veícu- !l
lo", pois o mesmo estará sendo utilizado com finalida- LEI N 9.503, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
de para a qual não está regularmente habilitado. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

É necessário, portanto, que se considere, em .
ambos os casos - transporte clandestino e adultera
ção da habilitação do veículo - infração igualmente
"gravíssima" e que se aplique, nas duas situações, a
mesma sanção: multa e apreensão do veículo.

Em geral, os veículos usados no transporte
clandestino são inadequados e inseguros e os moto
ristas não têm preparo adequado nem para dirigir veí
culos coletivos, nem para as situações de emergência
e para o trato com o público. Além disso, na eventuali
dade de um acidente que envolva o veículo clandesti
no, dificilmente os passageiros nele embarcados ou
terceiros envolvidos na ocorrência terão possibilidade
de obter ressarcimento por despesas médi
co-hospitalares decorrentes de lesões corporais, ou
de contar com indenização por danos materiais ou
morais, já que o clandestino não oferece cobertura de
seguro, nem possui, geralmente, lastro patrimonial
suficiente para arcar com tais responsabilidades.

O Poder Público tem obrigação de resguardar e
fortalecer o sistema organizado, cuja disciplina foi ins
tituída em beneficio do usuário. Impõe-se, conse
qüentemente, sejam adotadas medidas mais rigoro
sas do que as atualmente previstas no Código de
Trânsito·Srasileiro, visando, especificamente, a retira
da de circulação dos transportadores irregulares·.
Para tanto. os veículosde transporte coletivos que es
tejam prestando serviço de transporte de passagei
ros sem a devida autorização ou permiss~o devem,
não somente ser multados. mas, também,.ryecessari
amente. apreendidos pela força policial sempre que
flagrados efetuando tal operação clandestina.

Se a escassez de empregos tem compelido mu
itos trabalhadores a operar esse tipo de transporte
como meio de vida - o que é, em si, compreensível
não podemos, em nome dessa maiela, colocar em
risco os usuários de transporte, que formam o conjun
to da sociedade.
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I ~ Relatório, '.

EMENDA N2 1

"Art. 1º O inciso VIII do art. 231 da Lei
nS! 9.503/97, passa a vigorar com a seguinte
redação:

VIII- .

Infração: .
Penalidade: multa, apreensão do veí

culo e da carteira de habilitação do condutor
por um ano.

Medida Administrativa: n

PROJETO DE LEI N!!2.107, DE 1999
(Da Comissão de Viação e Transportes)
Autor: Ricardo Ferraço (PSDB - ES)

Dê-se ao art. 1S! do projeto a seguinte redação:

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.107/99

Justificação

A carteira nacional de habilitação do condutor
que estiver efetuando transporte remunerado de pes
soas ou bens, quando não licenciada para esse fim,
deve ficar retida por um período de um ano, para evi
tar a reincidência na infração. - Ricardo Ferraço.

O presente projeto, inclui entre as penalidades
para a infração relacionada no inciso VIII do ;irt. 231
do Código de Trânsito Brasileiro, aapreensão e remo
ção doveículo. A infração a que se refere o menciona
do inciso é: "transitar. com o veículo efetuando trans
porte remunerado de pessoas ou bens, quando não

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das CóiTlissães - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 2S-4-00, por cinco sessões.

Esgotado o prazp, foi apresentada um~ emenda
ao projeto. .

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Ruy
Omar Prudênéio da-Silva, Sécretário.

Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de
habílitação e de identificação do veículo:

b) de seiscentos e um a oitocentos quilogramas Infração: gravíssima:
- 10 (dez)Ufir; Penalidade: multa e apreensão do veículo:

c) de oitocentos e um a um mil quilogramas - 20 Medida administrativa: remoção do veículo.
(vinte)Ufir;

d) de um mil e um a três mil quilogramas - 30
(trinta)Ufir;

e) qe, três mil e um a cinco mil quilogramas - 40
(quarenta)Ufir:

f) acima de cinco mil e um quilogramas - SO (cin
qüenta)Ufir:

Medida administrativa: retenção do veículo e
transborQo da carga excedente;

VI'::" em desacordo com a autorização especial,
expedida pela autoridade competente para transitar
com dimensões exced~ntes, ou quando a mesma es
tiver vencida:

Infração: grave;
Penalidade: multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa: remoção do veiculo;
VII ..:. com lotação excedente;
VIII - efetuando transporte remunerado de pes

soas ou bens, quando não for licenciado para esse
fim, salvo casos de força maior ou com permissão da
autoridade competente:

Infração: média;
Penalidade: multa
Medida administrativa: retenção do veiculo;
IX - desligado ou desengrenado, em declive: ..
Infração: média;
Penalidade: multa:
Medida administrativa: retenção do veiculo;
X - excedendo a capacidade máxima de tração:
Infração: de média a gravíssima, a depender da

relação entre o excesso de peso apurado e a capaci
dade máxima de tração a ser regulamenta~a pelo
Contran:

Penalidade: multa;
Medida Administrativa: retenção do veículo e

transbordo de carga excedente.
Parágrafo único. Sem prejuízo das multas pre

vistas nos incisos V e X, o veículo que transitar com
exc.esso de peso ou excedendo à capacidade máxi
má de tração, não computado o percentual tolerado
na forma do disposto na legislação, somente poderá
continuar viagem após descarregar o que exceder,
segundo critérios estabelecidos na referida Legisla
ção Gomplementar.
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for licenciado para esse fim, salvo casos de força mai- Desta forma somos pela rejeição do PL nll

or ou com permissão da autoridade competente". 2.339/99, do PL nll 2.451/00, e da emenda apresen-
No prazo regimental foi apresentada, nesta tada nesta Comissão; e somos pela aprovação do

Comissão, uma emenda a este projeto, propondo PL nll 2.107/99, com a emenda que apresentamos.
que a penalidade para a infração a que se refere o É o voto. . _ .
inciso VIII do art. 231 seja multa; apreensão -do vef- Sala da Comlssao, 1Bde maio de 2000. - Depu-
culo e da carteira de habilitação do condutor por um tado Romeu Queiroz, Relator.
ano.

A este projeto de lei foram apensados o PL nll
2.339/99, que é igual ao projeto principal, e o PL nll
2.451/00, que altera o inciso VIII da mesma forma

.que o projeto principal e explicita as penalidades

.para o inciso VII do mesmo artigo.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transpor
tes emitir parecer quanto ao mérito desta proposi
ção.

11 - Voto do Relator

O transporte clandestino de pessoas e bens é
uma ameaça constante à segurança do trânsito, já
que os veículos que efetuam esse transporte na ma~

ioria das vezes não estão preparados ou atendendo
às condições técnicas exigidas. Assim, o Código de
Trânsito Brasileiro estabeleceu que comete infração
quem transita com o veículo efetuando transporte
remunerado de pessoas e bens quando não for li
cenciado para esse fim. A penalidade prevista para
essa infração resume-se à multa e a medida admi
nistrativa refere-se à retenção do verculo.

Ocorre que a penalidade para quem transita
com oveículo em desacordo com aautorização espe
cial para transitar com dimensões excedentes, ou
quando a mesma estiver vencida, é multa e apreen
são do veículo; e a medida administrativa para essa
infração é retenção do veículo. Consideramos que a
insegurança para o trânsito decorrente das duas in
frações acima referidas é a mesma. Assim, as penali
dades e medidas administrativas não deveriam ser di
ferenciadas.

Pela mesma razão não acatamos a emenda
apresentada na Comissão: ela penaliza com exces
sivo rigor a infração estabelecida no inciso VIII do
art. 231, sugerindo a apreensão da carteira de habi
litação do motorista.

No que concerne ao PL nll 2.451/00, obser
ve-se que a infração por lotação excedente~ estabe
lecida no inciso VII do art. 231, resume-se à inflação
por excesso de peso, prevista no inciso V do mesmo
artigo, para a qual já estão estipuladas a penalidade
e a medida administrativa. Assim, não há necessida
de de explicitá-Ias para o inciso VII.

Dê-se ao art. 1!! do projeto a seguinte redação:

"Art. 1º O inciso VIII do artigo 231 da
Lei nll 9.503/97 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 231 "
VIII - efetuando transporte remunera

do de pessoas ou bens, quando não for li
cenciado e sem delegação ou autorização
do poder competente para a exploração da
atividade.

"Infração: gravíssima;
"Penalidade: multa e apreensão do veí-

culo; .
"Medida administrativa: remoção do

verculo."

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - De
putado Romeu Queiroz, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te o Projeto de Lei nº 2.107/99, com emenda, e reje
itou a emenda apresentada na Comissão e os Pro
jetos de Lei nlls 2.339/00 e 2.451/00, apensados,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Romeu
Queiroz.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Barbosa Neto, Presidente; Chiquinho Feitosa e
Pedro Fernandes, Vice-Presidentes; Chico da Prin
cesa, Duilio Pisaneschi, Feu Rosa, Mário Negro
monte, Pedro Chaves, Romeu Queiroz, Sérgio Bar
ros, Domiciano Cabral, Eunício Oliveira, João Henri
que, Aracely de Paula, IIdefonço Cordeiro, Neuton
lima, Raimundo Colombo, Carlos Santana, Damião
Feliciano, Fernando Marroni, Marcos Afonso, Teima
de 'Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Glycon Terra
Pinto, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos, Edi
nho Araújo, Or. Heleno, Carlos Dunga, Márcio Ma
tos, Olimplo Pires e De Velasco.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Barbosa Neto, Presidente.



Justificação

rio.

A rodovia será um instrumento de incontestá
vel importância socioeconômico para o desenvol
vimento dos Estados do Ceará e Rio Grande do
Norte, vindo a beneficiar diretamente a uma popu
lação de 500.000 habitantes, sendo 270.000 na
região do médio Jaguaribe e 230.000 na região do
Mossoró.

A rodovia, a partir da cidade de Russas, forma
rá um tripé de ligação com o resto do Brasil, ou seja,
na direção Norte através da BR-116 com Fortaleza
e Porto do Pecém, na direção Sudeste através da
BR-304 com Mossoró, Natal e Recife e finalmente
com a região Sul através da BR-116 com Jaguaribe,
Salgueiro, Feira de Santana.

Vários fatores destacam a influência econômi
ca do projeto, na região de Mossoró pela instalação
do núcleo administrativo da Petrobrás, com maior
produção terrestre de petróleo do País e a Mossoró
Agroindustrial S. A. - MAISA, um paio de exporta
ção de frutas tropicais; no Ceará são várias as in
dústrias que vêem se instalando na região, com
destaque para a Dakots - Russas, e o maior proje
to de irrigação do estado do Tabuleiro de Russas.
O açude do Castanhão será outro propulsor do pro
gresso do vale do Jaguaribe, aumentando a de
manda do tráfego no escoamento da produção e
na permuta de cargas dos dois pólos.

Não será menos importante o desenvolvimento
do intercâmbio cultural, na formação de técnicos e
na maior oferta de mão-de-obra especializada, utili
zando-se para isto, o parque educacional de Mosso
ró, que conta com uma escola Federal de Agrono
mia, uma Universidade Estadual e uma escola Téc
nica Federal.

< •

Podemos garantir os beneffcios atuais que o
advento da estrada trará para a economia local e
extrapolar as potencialidades de utilização que se
descortinam, num momento oportuno, significa
postergar um~ ação essencial e urgente, capaz de
comprometer o desenvolvimento, com inibição de
investimento privados que se farão mediante o estí
mulo pela criação da Infra-estrutura em implanta-

SUMÁRIO

PROJETb DE LEI Ni 2.196-A, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Dispõe sobre a ligação rodoviária
no Plano Nacional de Viação, nos Esta
dos do Ceará e Rio Grande do Norte, e dá
outras providências; tendo Parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (Relator: Dep. Eunício Olivei-
ra). .

(Às Comissões de Viação e Transpor
te.s; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24,11.)

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

"Art. 1º O inciso VIII do artigo 231 da
Lei nº 9.503/97 passa a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 231 ..
VIII - efetuando transporte remunera

do de pessoas ou bens, quando não for li
cenciado e sem delegação ou autorização
do poder competente para a exploração da
atividade.

Infração: gravíssima;
Penalidade: multa e apreensão do

véículo; .
Medida administrativa: remoção do veí

culo."

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Barbosa Neto, Presidente.
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO gráfico da área abrangida pela rodovia, constantes
do anexo, passam a integrar esta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

I - Projeto Inicial
11-.Na Comissão de Viação e Transportes:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

. c Art. 1º A ligação do trecho· rodoviário Mossoró
- Barauna no Estado do Rio Grande do Norte a la
goa Vermelha, Ilhota, Russas, Estado do Ceará,
passa a integrar o Plano Nacional de ~iação.

\. Parágrafo único. As informações estimadas,
referentes ao trecho rodoviário previsto nesta lei, in
clusive a ponte existente sobre o rio Jaguaribe com
extensão aproximada de 500 metros, e o mapa geo-



A proposição em pauta nos parece, tecnicamen
te, das mais viáveis eoportunas. Essa ligação rodoviá
ria entre a região de Mossor6, no Rio Grande do Norte,
e a região de Russas. no Ceará, representa a ligação
da BR-304 com a BR-116, a partir de dois pontos de
destaque: acidade de Mossor6, que é dos mais impor
tantes centros regionais do Nordeste, e a cidade de
Russas, onde vem se desenvolvendo um parque in
dustrial importante para a região e o maior projeto de
irrigação do estado. Ressalte-se que Russas está mais
próxima de Mossor6 do que de Fortaleza.

Além disso, como lembra o autor do pl:Ojeto, o
açude do Castanhão, será outro fato geradorde ativida
des econômicas nessa região. o que irá solicitar a am
pliação da malha viária em direção aos pólos regionais,
para o escoamento e a comercialização da produção.

Não há dúvidas que essa ligação rodoviária inte
restadual é estratégica para o desenvolvimento regio
nal, ao permitir a integração dos dois referidos Estados
nordestinos em pontos-chaves de seus territórios.

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL nO
-- 2.196/99. É o voto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Eunfclo Oliveira, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 2.196/99, nos termos do parecer
do relator. Deputado Eunício Oliveira.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto - Presidente, Chiquinho Feitosa e

Pedro Fernandes - Vice-Presidentes, Chico da Prince
sa, Dumo Pisaneschi, Feu Rosa, Mário Negrornonte,
Pedro Chaves, Romeu Cueiroz, Sérgio Barros, Domici
ano Cabral, Eunlcio Oliveira, João Henrique, Aracely de
Paula, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Raimundo Co
lombo. Carlos 'Santan~, Damião Feliciano, Femando
Marroni, Marcos Afonso, Teima de Souza. Albérico Fi
lho, Almir Sá, Glycon Terra Pinto, Philemon Rodrigues,
Raimundo Santos, Edinho Araújo, Dr. Heleno, Carlos
Dunga, Márcio Matos, Olímpio Pires e De Velasco.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto. Presidente.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

ANEXO AO PROJETO DE LEI NlI DE 1999
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ção nas áreas investigadas. A estrada se torna grar o Plano Nacional de Viação, instituldo pela Lei nll

complemento fundamental para a dinâmica das 5.917 de 10 de setembro de 1973.
l!Cf)llomias em expansão, juntamente com energia O projeto estábelece ainda que a ponte já exis-
e serviços. tente sobre o rio Jaguaribe, com extensão de qui

nhentos metros, e o mapa geográfico da área abran
gida pela rodovia, passam a integrar a esta lei.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
emitir parecer quanto ao mérito desta proposição.

II - Voto do Relator
PERCURSO KM TRECHO TRECHO A

PERCORRIDO CONSTRUIDO SER
CONSTRUIDO

BR-116 (Rus- 11,0 - 11,0
sas) - Ponte
da Ilhota

Ponte da Ilhota 0,5 O,li -
(Rio Jaguari-
bel
Ponte da Ilhota 32,5 - 32,5
- Divisa do
Ceará

DIvisa do Caa- 8,0 8,0 -
rá

Baraúna - 31,0 31,0 -
Mossoró

TOTAL 83,0 39,5 43,5

Observações:
- O trecho da estrada localizada no Estado do

Rio Grande do Norte já se encontra com pavimenta
ção asfáltica;

- A ponte sobre o rio Jaguaribe com aproxima
damente SOOm de extensão, já está construlda.

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 2.196199

Nos termos do art. 119, caput,J, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação n~.Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apres~"tação de
emendas, a partir de 12-4-00, por cinco ,sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas e.~~ndas ao
projetq.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2OD.0. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

O presente projeto de lei determina,q~e o trecho
rodoviário que faz a ligação entre Mossoró/Barauna,
,no Estado do Rio Grande do Norte, e Lagoa Verme
lha/Ilhota/Russas, no Estado do Ceará. passa a inte-



Acreditamos não haver razão alguma para não
apllcarmos as taxas internacionais à nossa popula
çãq",Assim, projetando os percentuais de incidência
sQ~r~ cento e sessenta milhões de brasileiros, tere- '

. .rT,l~~ ,;um número variável entre 533.000 (1 :300) e
.6!4P\~,~.OO (1 :250) portadores da Doença Celíaca em
nq~.sp, País.

" Devemos somar a isso alguns outros fatos:

1) A pouca divulgação da doença junto
à própria. classe médica e de profissionais.
de saúde em geral.

2) O desconhecimento por parte da
própria população (outros males, como dia
betes, talassemia, fenilcetonúria etc. são

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

Justificação

A proposta desta apresentação é modificar e
ampliar a abrangência da Lei Federal n!! 8.543, de 23
de dezembro de 1992, que trata da nomatização das
embalagens de alimentos que contenham Glúten, em
benefício dos portadores do mEl! conhecido como Do
ença Celíaca.

A Doença Celíaca, ou Síndrome de Intolerância
ao Glúten, é um mal que afeta centenas de milhares

o Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Todos os alimentos industnalizados deve

rão conter em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as
inscrições "contém Glúten" ou "Não contém Glúten",
conforme o caso.

§ 19 A advertência deve ser impressa nos rótu
los e embalagens dos produtos respectivos assim
como em cartazes e materiais de divulgação em ca
racteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.

§ 211 As indústrias alimentrcias ligadas ao setor
terão o prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação
desta lei, para tomar as medidas necessárias ao seu
cumprimento.

Art. 212 O SUS - Sistema Único de Saúde, imple
mentará um programa nacional de prevenção e con
trole da Doença Celíaca, assim como assegurará, por
meio de seus serviços próprios ou conveniados, a
atenção necessária aos portadores da doença.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

I - Projeto Inicial.
11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio:
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PROJETO DE LEI NR 2.233-A, DE 1999 de brasileiros. Queremos observar que o Glúten é
(Do Sr. Eduardo Jorge) nome genérico dado a um conjunto de proteínas pre-

Obriga a que os produtos alimentíci- sentes no. trig~, aveia, ceva~~ e centeio., cereais de
os comercializados Informem sobre a ampla aphcaçao na composlçao de medicamentos e
presença de glúten, como medida pre- alimentos industrializados dos mais variados.
ventiva e do controle da doença celíaca; . Pouco difu.ndida por aqu!, inclusive junto à pró-
tendo Parecer da Comissão de Econo- pna classe médica, a doença e amplamente conheci-
mia, Indústria e Comércio pela aprovação da em muitos países.
(Relatora: Dep. Lidia Qulnan). No caso brasileiro, é importante ressaltar que,

(Às Comissões de Economia, Indústria pela dificuldade de diagnóstico da doença aliado às
e Comércio; de Seguridade Social e Fam(- precárias condições de serviços de saúde em muitas
lia; e de Constituição e Justiça e de Reda- áreas do País, é fundamental a participação dos ór-
ção.eart. 54) - Art. 24,11) gãos governamentais de saúde no sentido de distri-

buir informação à população e à classe médica, e faci-
SUMÁRIO Iitar o acesso ao diagnóstico, particularmente por se

tratar de um mal que seguramente aflige importante
parcela da população. Há várias fontes científicas que
apontam a alta incidência da Doença Celíaca entre os
povos expostos à alimentação que contenha glúten,
como é o caso dos brasileiros.

Considerando:
1) que a formação étnica do povo bra

sileiro não difere, em essência, da formação
dos norte-americanos (europeus, africanos,
asiáticos e, em menor escala, indígenas);

2) que certos povos (asiáticos e africa
nos), historicamente não apresentavam o
quadro celíaco, mas passaram a fazê-lo tão
logo começaram a ser expostos à alimenta
ção industrializada, o que, inclusive, rebate
o argumento de ser a Doença Celíaca ex
clusivamente de europeus do Mediterrâneo
e,

3) que não há, até o momento, estudo
científico ou pesquisa clínica realizados ex
clusivamente com amostras populacionais
brasileiras.



I - Relatório

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA E COMÉRCIO

,. I "

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NII 2.233199

Acredi~a o ~yt9~ q_':J~ a introdução da mensagem
"Não cont~r:n glúte,r'l~~j~~ará o cumprim~nto de di~po

s;ção contida no· ~rt. -, ~ da Lei n2 8.543, de
23-1~71992, a qual, por conter disposição que obriga
~p.enas à ,mensagem de conte~do afirmativo ('ço':l
tém glúten'), acaba porser ~urlada pelos fabrica~t~s.

,Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o, Senhor Presi
~ente determinou a ,abertura -, e divulgação t:l~

Ordem-do Dia das Comissões -de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. '

Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

Submete-se ao exame desta Comissão a propo
sição epigrafada, que objetiva determinar que os pro
dutos alimentícios informem sobre a presença de glú~

ten, para fins de controle e prevenção da doença ce
Uaca.

Em sua bem fundada justificação, o nobre autor
e médico. Deputado Eduardo Jorge, mostra que a do~
ença celfaca, que é decorrente da intolerância ao glú~
ten, afeta presumivelmente - p termo é aqui usado
porque não há eficientes estatísticas quanto à sua in
ci.dência' no Brasil- cent~nasde m'i1hares de' brasilei
ros.
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amplamente difundidos) impede que se dis- Art. 12 Todos os alimentos industrializados que
cuta a hipótese de Doença Celíaca num di- contenham glúten, como trigo, aveia, cevada, malte e
agnóstico. centeio elou seus derivados, deverão conter, obriga-

3) Este desconhecimentq se estende ~ toriamente, advertência indicando essa composição.
maior parcela dos profissionais da indústria § 12 (Vetado).
alimentícia e boa parte dos profissionais Ii- 11 • •
gados à indústria farmacêutica, o que acar- § 2, A advertêncIa deve ser, Impre~s~ nos rótu-
reta em descumprimento da legislação em los e embalagens dos produ,tos rndustrla~lza?os em
vigor e, o que é muito mais perigoso, em ris- caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.
cos às centenas de milhares de pessoas ,: § 32 As indústrias alimentícias ligadas ao setor
portadoras do mal, sejam elas diagnostica- te~ão o prazo de um an~, 'a contar da ~ublicação dest~
das ou não. . , I~I, para tomar as medIdas necessárias ao seu ,cum-

4) Doenças de incidência muito inferior primento.
à da Doença Celíaca, como a Fenilcetonúria : ..
e a Talassemia, já contam com legislação ..
muito mais aprimorada em benefício dos
seus portadores.

Os objetivos deste PL são, portanto: '

1) Melhorar e ampliar o texto legal ora
vigente, incluindo-se aí a exigência da ins
crição não contém glúten nas embalagens
de alimentos e medicamentos que nãé côo
tenham esta substância, pois'a I~i atual ~em
sendo invariavelmente descumprida, por dar
margem à omissão de informação relevante.
Particularmente no caso da indústria alimen
tícia, são inúmeros os exemplos de inobser
vância da lei em vigor. Exigindo-se a inscri
ção contém glúten ou não contém glúten,
far-se-á com que os cuidados na composi
ção dos alimentos industrializados sejam re
dobrados, pois, ai, poder-se-ia incorrer em
falta "por ato" e não mais apenas "por omis
são", como tem sido amplamente notado.

2) Exigir do Governo Federal ampla e
irrestrita divulgação da Doença CeUaca jun
to à população, ao SUS e demais setores li
gados à saúde pública, através dos mais va
riados meios de comunicação, a exemplo do
que é feito com a Dengue, Poliomielite,
AIDS, Neoplasia Mamária etc. '

3) Estender ao SUS os exames neces
sários ao correto diagnóstico da doença.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Eduardo Jorge.

LEI NI 8.543, DE 23 DE DEZEMBRO DE '1992

Determina a Impressão de ad"ertin
cia em rótulos e embalagens de alimen
tos industrializados que contenham glú
ten, a fim de evitar a doença ,cenaca ,ou
Síndrome celíaca.



*PROJETO DE LEI N9 2.301-A, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)

Determina a obrigatoriedade da exe
cução semanal do Hino Nacional nos es
tabelecimentos de ensino primário e mé
dio; tendo Parecer da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto pela aprova
ção, com emendas, (Relator: Deputado
Osvaldo Biolchi).

(Às Comissões de Educação, Cultura e Des
porto; e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no OCO de 11-2-00.

Parecer da Comissão DE ~DUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (4)
- Parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (4)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 2.301, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
.' . Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - ~tlIatório

·0 projeto de lei em eplgrate, de autoria do nobre
Deputado Lincoln Portela, o6jãtiva-iQstituir a obrigato
ri~~~ç1e, qa eX!i!puç,ão ~emal')al do Hinà-f\.!~cional nos
estabeleciméhtos de e'nsino 'fundamental e médio. O
descuinprimento do disposto na lei sujeitaráes direto
'res"cfJt:>s;'estatieleéinientos de.ensino infrator~s ao pa
~al1Íenta:'de,uma multa no valor de 5.100 (cinco mil e

'·bém)';UFIR, por infraçãó. 'Determina,' também, que o
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Edu-

11 - Voto do Relator

De plano, é bom que se enfatize que, por imposi
ção regimental, não cabe a uma Comissão manifes
tar-se sobre tema fora de sua área de especialização.
No caso em tela, verificamos que se trata de norma
bastante específica do setor de saúde pública, cujo
mérito não nos cabe discutir.

Todavia, do ponto de vista econômico, sabemos
que pouco implicará, em termos de custos, a inserção
de uma mensagem como a proposta nas embalagens
de alimentos.

Por outro lado, se se trata de uma doença tão
grave e difundida, e se a inserção de tal mensagem 
ao lado de outras providências, previstas na proposi
ção - pode ajudar a prevenf-Ia, é claro que angariará
mérito sob o aspecto macroeconômico, visto que pro
piciará economia de recursos públicos que, de outra
forma, seriam deslqc,ados para o tratamento da doen
ça celfaca.

Em face do exp,?sto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nll'2.233, de 1999.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000.- Depu
tado da Lidia Quinan, Relatora.

, 111 - Párecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto de Lei n12 '2.233/99, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Lídia Quinan. .'

, Estiveram presentes os Senhores Deputados:
'. Enio Bácci',' P~é'~id~nte; João Sampaio, João

Pizzoiatti e Paúlo '/Oél~vió; Vice-Presidentes;' 'Alex
Canziani, Antônio Cambraia, Armando Monteiro:'Cle
rltériti'no 'Coelho;' Gerson'G"àbrielli;"Jóão tCaldas, José
'MabhatJo, 'jiJlid' Àedeck$r;:JUi'ândi~Úuarez; Lrdia'Qui
'nart,~'ttJjz Mainardi, 'Maria Abadia, Marisa Sérrâno,
rNe~sór" ~roenÇa','Rairriurião 'Colombo, R'icárdo Fer-ra
:ço: 'Ronill~o' VasconC'ellós, Rubém Medina; 'Rübe'ns
B~~rio a' Zaire Rezende: ..
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Dispõe, ainda, a proposição, em seu art. 2º, que Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
o SUS implementará um programa nacional de pre- tado Enio Bacci, Presidente.
venção e controle da doença celfaca, para o qual, se

,gundo o ilustre Autor, muito contribuirá a exibição, nas
embalagens de alimentos, da mensagem discrimina
da no art. 1º.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto de lei, que será por nós analisado
na conformidade do art. 32, VI do Regimento Interno.

t: o relatório.



Dê-se ao art. 1I! do projeto a seguinte redação:

. "Art. 1!! É obrigatóri~ a execução do
Hino Nacional, uma vez' por semana, nos
estabelecimentos de. - ensino fundamental
em funcionamento no País, das redes públi
ca ou privada."

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Osvaldo Blolchl•. ,

,,EMENDAI$l:U)FlESSIVA NR 2·

Suprima-se o.artf.2~;~0 Projeto de Lei nl! 2.301,
de 2000.

Sala çfa Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Osvaldo Blolchl.
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cação, deverá regulamentar a lei no prazo de 90 (no- A presente proposição legislativa vem, portan-
venta) dias, dispondo sobre a forma de fiscalização to, preencher essa lacuna no ordenamento jurídico
junto aos estabelecimentos de ensino para o seu fiel brasileiro, ao determinar a obrigatoriedade da exe-
cumprimento. cução semanal do Hino Nacional nos estabeleci-

Segundo o autor da proposição, a elaboração mentos do ensino fundamental e médio. Se quere-
deste projeto de lei "justifica-se pela carência em que mos formar cidadãos cônscios de seu papel e atores
vivemos da noção de patriotismo e civismo, principal- do processo histórico, nada mais oportuno do que
mente por parte da juventude". começarmos com o conhecimento de nossos Sím-

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno bolos Nacionais desde as séries iniciais do ensino
desta Casa, o projeto foi distribuído às Comissões de fundamental. A execução semanal do Hino Nacional
Educação, Cultura e Desporto (CECD) e de Constitui- nas escolas de todo o País reforçará o sentimento de
ção e Justiça e de Redação (CCJR). patriotismo, que deve ser cultivado desde a mais ten-

Durante o prazo regimental, não foram apresen- ra idade.
tadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por de- Para adequar o projeto de lei à terminologia
signação da Presidência da CECD, a elaboração do educacional vigente, apresentamos as seguintes
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito emendas à proposição: a primeira pretende substituir
educacional da proposição. a expressão "ensino primário" por "ensino fundamen-

É o Relatório. tal"; a segunda emenda suprime o art. 31! do projeto de
lei, uma vez que a referência à Lei nl! 5.389, de 22 de
fevereiro de 1968 é descabida, por ter sido revogada
pela legislação dos Símbolos Nacionais em vigor (Lei
nll 5.700n1). Refutamos, também, os artigos 22 e 42

por considerarmos que eles são bastante impositivos
e não se coadunam com o espírito democrático que
deve existir em todas as atividades desenvolvidas no
âmbito da escola. Neste sentido; consideramos que
deva serapenas obrigatória a execução do Hino Naci
onal, uma vez por semana, em todos os estabeleci
mentos de ensino do País, apenas do nível funda
mentaI.

Em face do exposto, emitimos parecer favorá
vel à presente proposição, com a apresentação das
emendas anexas.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - De
putado Osvaldo Blolchi, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nll1

11 - Voto do Relator

É posição unânime entre os educadores que a
instituição escolar deve, cada vez mais, se constituir
num espaço privilegiado para a formação da cidada
nia de nossas crianças, adolescentes e jovens. Entre
os pressupostos que norteiam a concepção de cida
dania está o que se refere ao conhecimento dos sím
bolos nacionais como instrumento de afirmação da
identidade nacional. Não há nação no mundo contem
porâneo que dispense a valorização de seus símbo
los e ícones, pois ver neles formas de legitimação de
seu passado e de sua história.

No Brasil, dispomos de legislação específica
que trata do uso correto dos símbolos nacionais.
Estamos nos referindo à Lei nll 5.700, de 1!! de setem
bro de 1971, que "dispõe sobre a forma e a apresen
tação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providên
cias". Essa lei já preceitua, em seu art. 39, que "é obri
gatório o ensino do desenho e do significado da Ban
deira Nacional, bem como do canto e da interpreta
ção da letra do Hino Nacional em todos os estabeleci
mentos de ensino, públicos ou particulares, do primei
ro e segundo graus".

No entanto, o legislador esqueceu de determi~

nar a obrigatoriedade de que o Hino Nacional seja
cantado pelos estudantes pelo menos uma vez por
semana. A lei fala apenas que "será facultativa a. exe
cução do Hino Nacional na abertura de sessões cívi
cas, nas cerimônias religiosas a que se associe senti
do patr:iótico, no início ou no encerramento das trans
missões diárias das emissoras de rádio e televis~9,.

bem assim para exprimir regozijo,.público em oca
siões festivas" (art. 25, § 42).
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EMENDA SUPRESSIVA NR 3 EMENDA NR 4 ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprima-se o art. 312 do Projeto de Lei nl! 2.301,
de 2000.

Sala da Comissão, 24 de rT!~io de 2000. - Depu
tado Osvaldo Biolchl.

EMENDA SUPRESSIVA NR 4

Suprima-se o art. 412 do Projeto de Lei n12 2.301,
de 2000.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Osvaldo Biolchi.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nl! 2.301/2000, com emen
das, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Osvaldo Biolchi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir Lu
cas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Edu
ardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio
Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Nice Lobão,
Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho e Wal
frido Mares Guia.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson. Presidente..

EMENDA NII1 ADOTADA PELA COMISsAo

Dê-se ao art. 111 do projeto a seguinte redação:

"Art. 111 É obrigatória a execução do
Hino Nacidnal,' uma vez por semana, nos
estabelecimentos de ensino fundamental
em funcionamento no Pars, das redes públi~

ca ou privada."

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

EMENDA NR 2 ADOTADI. PELA COMISSÃO

Suprima-se o art. 211 do Projeto de Lei n!! 2.301,
de 2000.

Sala da Comissão, 24de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente..

EMENDA NII3 ADOTÀbA~PEL:À COMISsAo

" Suprima-se o art~ 3l1 do:Prbjeto de'Lei :nll '2.301,
de 2000.

, 'Sala,da Comissão, 24"de maio de 2000. -'Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

Suprima-se o art. 4!! do Projeto de Lei n!! 2.301,
de 2000.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

·PROJETO DE LEI NII 2.327-A, DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)

Altera o § 411 do art. 45 da Lei n!!
8.666, de 21 de junho de 1993, o caput e
o § 22 do art. 311 da Lei nll 8.248, de 23 de
outubro de 1991, e o art. 411 do Decreto
nll 1.070, de 2 de março de 1994; tendo
Parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela
aprovação (Relator: Deputado Lalre Ro
sado).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 11-2-00

Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

CÓMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 2.327, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1!!, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nll 2.327, de 2000, do nobre De
putado' Dr., Hélio, altera a legislação pertinente aos
,proéessos Iicitatórios para determinar que as licita
ções que visem à contratação de bens e serviços de



*PROJETO DE LEI Nl2 2.391-A, DE 2000
(Do Sr. Pinheiro Landim)

Dispõe sobre o seguro-educação e
dá outras providências; tendo Parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela rejeição (Relato
ra: Deputada Fátima Pelaes).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Publico; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

"Projeto inicial publicado ,!o,OCO de 3-2-00

Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO

SUMÁRio

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
, E SERViÇO PÚBliCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl2 2.391~2000, '

Nos termos do art. 111-9, caput, I,e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determin9,u::4\t)a~,filrt\Jra _. ~ ;divulgação na
,Or.dem, de;>,Qia ~as;'Ç,~~i~~ões _..:.~de_P!~ pa~~, ~pr!.·

s,~!1t~ç~o QE! el1'1,ªO~~ll(~ p~rtjr de ~~,7~~200p, P9r ci,n.
c9 sess6e~~ Esgotago-o '?trazo. não foram recebidas
em~nda& AO Prol~fo.·

Sala d.a Comissão,'5;de,abril de 20pO.r-Anamé
'.lIa'IRlbelro;Correla de Araújo, Secretária.;

11 - Voto do Relator

111- Parecer, da'Comissão 1
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informática sejam do tipo "menor preço". Esgotado o A Comissão de Trabalho, de Administração e
prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
Projeto. aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n2

É o relatório. 2.327/2000, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Laíre Rosado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano Cas
tro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo Paim,
Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Bar
ros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Wilson Bra
ga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miranda, José Mi
Iitão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

o Projeto de Lei n2 2.327, de 2000, representa
um grande avanço para atualização dos processos Ii
citatórios relativos à aquisição de bens e serviços de
informática, pois a dinâmica do setor público exige
contínua adequação da legislação às inovações tec
nológicas e científicas.

É bastante lúcida a justificativa do ilustre Autor
da proposição quando esclarece que não se faz mais
necessária a adoção de Iicitaçãq do tipo "técnica e
preço" para aquisição de bens eserviços de informáti
ca, pois com avanço tecnológico e a padronização do
setor, associados com o fato de que a Administração
Pública já dispõe de profissionais altamente qualifica
dos para elaboração de editais que atendam precisa
mente à sua necessidade, a adoção do tipo "menor
preço" trará muito mais vantagem para aquisição des
ses bens e serviços.

A licitação do tipo "menor preço" é aquela em
que o vencedor é o proponente, habilitado jurídica,
técnica, econômica, financeira e fiscalmente, que
apresentar a proposta de menor preço, dentre as que
satisfazem o objeto da licitação.

Por sua vez, a licitação do tipo "técnica e preço"
é aquela em que vence o proponente habilitado que
fizer a maior pontuação. Apontuação é calculada pela
média ponderada de diversos fatores, tais como pra
zo de entrega, suporte de serviços, especificação de
desempenho, todos com elevado grau de subjetivida
de, podendo fazer com que a proposta de maior preço
seja a vencedora.

Pelo exposto, não mais se justifica a exceção
contida na Lei de Licitações para aqufsição de bens e
serviços de informática. Com a disseminação do co
nhecimento da informática em nosso País, alcançan
do praticamente tõdos os setores, a Administração
Pública está credenciada a adquirir produtos de infor
mática por um custo menor utilizando tipo de licitação
"menor preço".

, Em face da argumentação apresentada, vota
mos pela 'aprovação do Projetá -de' Lei ri~: 2.327, de
2000.

Sala da Comissão,:4 de maió'de 2000. - Depu
t,ãd(rl.aire Rosado, Relator.
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I - Relatório

o Projeto de Lei nll 2.391 , de 2000, de autoriá do
nobre Deputado Pinheiro Landim, visa,o~rigar ~s em
presas a pagar o seguro-educação os dependent~~,

menores de 14 anos de idade, de seus empregados,
no caso de morte em decorrência de acidente do tra
balho. O ~eguro-educação tem por objetivo o custeio
a~ e~tudos de seus beneficiár~os.

Em sua justificação, o autor alegá que o segu
ro-educação tem a finalidade de minorar o sofrimento
ele crianças e de adolescentes órfãos em decorrência
de morte por ac;:idente do trabalho do empregado pro
vedordo lar. <!:om essa medida, pretende-se impedira
descontinuidade da educação dos dependentes de
até 14 anos, o que geralmente acontece pelo desapa
recimento precoce do adulto responsável "pelo sus-
tendo da famnia. ',

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Concordamos com a preocupação do nobre De
putado Pinheiro Landim relativamente à educação de
crianças e de adolescentes que se constitui em uma
das bandéiras defendidas por esta Parlamentar nesta
Casa. '

Todavia devemos analisar o referido projeto ta~
to sob o aspecto do custo do referido benefício para
as empresas como relativamente aos recursos públi
cos destinados à educação.

As empr~sas ar~m com encargos sociais altís
simos que, dependendo da análise metodológica, vão
de 58% a 102% sobre a folha de salários. Como parte
~esses custos, encontramos as contribuiçõ~s s~iais

dos empregadores, notadamente a relativa ao Salá
rio-Educação na orpem de 2,5% sobre a folha. A ~en

dência atual é abrand~r tais encargos, haja vista as
reeentes I~is promulgadas com esse objetivo: a Lei nll

9.317(96 tributa, com ~ma pequena alrquota, o fatura- .
mento das micro e pequenas empresas e a Lei rill

9.601/98 reduz parte dessas contribuições p~~, o
contrato por prazo det~rminado, quando t)ouver
acréscimo de postos de traaalho.

A"Constituição Fedeml·'determina, 'em seu art.
'208; inciso I, que é dever dó' Estado garantir oensino
fundarilérítal obrigatório e sem;l6riustassegú-ràdá, in
clusive, sua oferta gratuita panfíodos os que á e,le
não tiverem acesso na idade própria (de 6 a 14'anos).
Além do mándamento.constitucional, o Governo Fe
deral vem reàlizando esforços no sentido de mante'r

todas as crianças na escola, até mesmo como medi
da de erradicação do trabalho infantil. Para isso, o
Executivo dispõe de vários recursos, entre eles.
aqueles oriundos da ontribuição ao Segu
ro-Educação. Reza ainda a Carta Magna, em seu art.
212, que a União aplicará, anualmente, nunca menos
de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, 25%.- no mínimo, da receita resultante de impos
tos, compreendida 'a proveniente de transferências,
na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Além disso, há outros aspectos importantes a
cO,nsiderar que são a existência dos benefícios previ
~enciários e a discriminação quanto aos dependen
Jes dos demais trabalhadores em dificuldades finan
ceiras, especialmente os desempregados.

Oart. 74 da Lei nll 8.213/91 , que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previoêncía Social, determi
na que será devida pensão por morte ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer. Assim, farão
jus a esse enefício os filhos, as pessoas a ele equipa
radas ou os irmãos, de ambos os sexos, até a eman
cipação ou até completarem 21 anos de idade, salvo
se inválidos.

Segundo dados do IBGE, em fevereiro de 2000,
8,2% da População Economicamente Ativa das re
giQes metropolitanas estava desempregada. Os tra
balhadores que são dispensados de empresas regu
larizadas têm direito ao seguro-desemprego, que cor
responde a 3 ou 5 parcelas, dependendo do tempo de
contribuição, geralmente, no valor de 1 salário míni
mo. Depois disso, nada mais. Seus dependentes, na
maioria das vezes, passam mais dificuldades do que
os dos trabalhadores falecidos. Esses últimos, em
caso de aprovação do projeto, passariam a ter direito
a dois benefícios simultaneamente: a pensão paga
pela ~revidência Social e o seguro-educação.

Ante o exposto entendemos que:

as ,empresas já contribuem para o
acesso.universal dos enores de 14 anos de
idade ao ensino fundamental com a contri
buição' ao salário-educação. Caso fosse
aprovado o presente projeto haveria uma
duplicidade de custeio para o mesmo fim;
, a Constituição Federal determina a
,obrigatoriedade de o Estado proporcionar
gratuitamente o ensino fundamental, além
de estabelecer que a União aplicará, pelo
menos, 18% e os Estados e os Municípios,
no mínimo, 25% da receita proveniente dos
impostos na manutenção e no desenvolvi
mento desse ensino;



- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.401/00

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 3-4-00. por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2000. - Walbia
Lóra, Secretária.

I - Relatório

Pelo Projeto de Lei n9 2.401, de 2000, o ilustre
Autor, Deputado José Ronaldo, pretende coibir a prá
tica da utilização inadequada dos serviços telefôni
cos, popularmente conhecida como trote, nas liga
ções efetuadas aos órgãos públicos que prestam ser
viços voltados para a segurança pública, como as po
Ircias e os corpos de bombeiros. Para tanto, busca in
serir dispositivo apropriado no Capítulo referente às
Sanções Administrativas, da Lei nº 9.472, de 16 de ju
lho de 1997. Pelo Projeto, caberá à Anatel aplicar ao
assinante, comprovadamente infrator, a penalidade
de suspensão dos serviços, podendo essa punição
chegar a trinta dias de suspensão.

Por se referir a aspectos de interesse da segu
rança pública, cabe a esta Comissão Técnica emitir
parecer de mérito sobre o Projeto, de acordo com o
seu campo temático, previsto no art:31, inciso XI, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

No prazo regiméntal, não foram apresentadas
emendas ao Projeto

I~ -,VQto, dO.Relator

Sabidamente, têm sido comuns as notrcias de ,
incontáveis ligações telefônicas falsas, no mais 'das
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a Previdência Social concede pensão Constituição e Justiça e de Redação (art.
por morte aos dependentes do trabalhador 54, RI) Art. 24, 11)

seg~rad? até os 21 anos de id?de, salv? se "Projeto inicial publicado no DCD de 21-2-00
for inválido, quando o benetrclo será vitalr-
cio; Parecer da Comissão DE RELAÇÕES

os dependentes dos trabalhadores de- EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
sempregados passam por tantas ou mais di- SUMÁRIO
ficuIdades financeiras que os dos falecidos
pertencentes a economia formal, pois so
mente contam com o valor referente ao se
guro- desemprego dos pais por, no máxi
mo, 5 meses. Em caso de aprovação do
presente projeto, os dependentes do traba
lhador falecido, receberiam, além do benetr
cio da pensão por morte até os 21 anos de
idade, o seguro-educação.

Essas são as razões pelas quais somos pela
rejeição do Projeto de Lei n2 2.391, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2000. - Depu
tada Fátima Pelaes, Relatora.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n2 2.391/00,
nos termos do parecer da Relatora, Deputada Fátima
Pelaes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e Medei
ros. Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá, Her
culano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vieira,
José Múcio Monteiro, Laire Rosado, Luciano Castro,
Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Wilson Braga, ti
tulares; Edinho Bez, Eurípedes Miranda, José Militão,
Júlio .Delgado, Lúcia Vânia e Narcio Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N2 2.401-A, DE 2000
(Do Sr. José Ronaldo)

Acrescenta o art. 182-A à Lei n2

9.472, de 16 de julho de 1997; tendo Pare
cer da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional pela aprovaÇão,
contra o voto do Deputado Antonio Car
los Pannunzio (Relator: Deputado Fran
cisco Rodrigues).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de



- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- votos em separado

COMISSÃO DE EDUCAOÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NI 2.402, DE 20D0

Nos termos do art. 119, caput, I e § 111, do Regi
mento Interno da Camara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem·do DIa das ComIssões - de prazo para apre·
..nta910 de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
nlo foram recebidas emendas ao projeto.

...~,ala da Comissão, 6 de abril de 2000. - caril
Rodrigues .de Medelrol, Secretária.

Voto Vencldor

O Projeto de Lei n1l 2.402, d. 2000, prorbe em
todo ,o território nacional a organlza9l0, eM colégl08
públicos e pr!vad08, de laia de aula com mais)Jequa
rentllluno. por claae. Pretende, ~sslm, aDIl"elçoar
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vezes de conteúdo jocoso, recebidas pelos órgãos do Lima, Jair Bolsonaro, Edmar Moreira, Airton Dipp,
policiais e corpos de bombeiros, sobre delitos, acl· Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Dr. Heleno e Roberto
dentes e, mesmo, calamidades. Por incrrvel que poso Argenta.
sa parecer, isso é constatado ainda com maior fre· Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu-
qüência quando da ocorrência de fatos de grande re· tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.
percussão pública, como são os casos de seqüestros
de personalidades conhecidas, ou de grandes cala- - ·PROJETO DE LEI Ni 2.402-A, DE 2000
midades. (Do Sr. José Carlos Coutinho)

Essas brincadeiras, de extremo mau gosto, têm Dispõe sobre a quantidade máxima
um preço muito alto, pela dispersão de recursos que de alunos em sala de aula, nas turmas de
acarretam, em termos de tempo perdido, de esforço 11 a SI série do 1i grau; tendo Parecer da
inútil despendido e, também, pela possrvel perda de Comissão de Educação, Cultura e Des..
oportunidade que provocam, na efetiva constatação porto pela rejeição, contra o voto do De-
das ocorrências reais. putado Prot. Luizinho, cujo parecer pas..

A Lei ni 9.472, de 16 de julho de 1997, prevê a sou a constituir voto em separado. O De-
competência da União, por intermédio do órgão regu~ putado João Matos apresentou voto em
lador, a Anatel, para o disciplinamento ea fiscalização separado (Relator: Deputado Walfrldo
do uso dos serviços de telecomunicações e, inclusive, Mares,Guia).
prevê, entre outras sanções, a aplicação de suspen· (As Comissões de Educação, Cultura
são temporária do serviço. Contudo, em nenhum mo· e Desporto; e de Constituição Justiça e de
mento faz menção à sanção pelo mau uso dos servi· Redação (Art. 54, Ri) - Art. 24, 11)
ços~ no caso de prestação. de informações falsas a~s "Projeto inicial publicado no OCO de 21-2-00.
órgaos de segurança pública, o que é, exatamente, o .;
objeto deste Projeto de Lei. Parecer da Comissão DE EDUCAÇAO, CULTURA E

Desse modo, com o intuito de preencher uma DESPORTO
importante lacuna, quanto ao adequado e oportuno -SUMÁRIO
disciplinamento do uso das telecomunicações, julga·
mos meritória a proposição ora analisada. Assim seno
do, votamos pela aprovação do Projeto de Lei ni

2.401, de 2000.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2000. Deputa·

do Francisco Rodrigues, Relator.

111 - Parecer da Coml.aio

A Comissão de Relações exterIores e de Def~...
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei ni 2.401/00, do Sr. J08é Ro·
naldo, nos termos do parecer do relator, Deputado
Francisco Rodrigues, contra o voto do Deputado
Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly, Presidente; Vittorio Medioll, Paulo
Delgado, Neiva Moreira, Vice-Presidentes; Antonio
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Arthur VirgOio, Clo
vis Volpi, José Teles, Paulo Mourão, Celso Glgllo,
João Castelo, José Carlos Elias, Alberto Fraga, ,De
Velasco, Fernando Diniz, Lamartine Posella, Mário de
Oliveira, Paulo Kobayashi, Jorge Pinheiro, Aroldo Ce· ,
draz, Átila Lins, Cláudio Cajado~ t:rancisco RodrIgues,
Joaquim Francisco, José 'Lourenço, José Thomaz
Nonô, Leur Lomanto, Aracely de Paula, Milton Temer,
VirgOio Guimarães, Aldir Cabral, Cunha Bueno, Harol-



11- Voto

11I - Parecer da Comissão

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

"...este projeto visa resguardar o direito
dos alunos, que na maioria das vezes são
obrigados a assistir aulas nos corredores,
ou ainda matricular-se no turno da fome."

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje rejeitou o Projeto
de Lei n!! 2.402/2000, nos termos do parecer vence
dor do Deputado Walfrido Mares Guia, contra o voto
do Deputado Professor Luizinho, cujo parecer passou
a constituir voto em separado. O Deputado João Ma
tos apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir Lu
cas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinheiro, Edu
ardo Seabra, Eurico Miranda, Flávio Ams, João Ma
tos, Jonival Lucas Júnior, Nice Lobão, Nilson Pinto,
Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho, Walfrido Mares
Guia e Professor Luizinho.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

I - Relatório

O Projeto de Lei n!! 2.402/00, de autoria do no
bre Deputado José Carlos Coutinho, estabelece em
40 o número máximo de alunos por sala de aula no
ensino de 1!! grau, tanto no ensino público quanto no
privado.

Na justificação destaca:

A nova LDB, qç~r~ntement~ com outros disposi
tivos que se norteiam pela flexibilidade, deixou o tema
"número de alunos 'por sala de aula" para regulamen
tação dos diversos si~temas de ensino, certamente
com a expectativa de que, com o cuidado especial
que esse aspecto merece na organização escolar,
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a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estas as razões por que discordamos do voto do
cujo art. 25 estabelece que "será objetivo permanente nobre Deputado Professor Luizinho e votamos pela
das autoridades responsáveis alcançar relação ade- rejeição do PL nº 2.402, de 2000, sem prejufzo da
quada entre o número de alunos e o professor. a car- nossa convicção de que o objetivo permanente que
ga horária e as condições materiais do estabeleci- fala o art. 25 da LDB deve ser buscado com determi-
mento". Evidentemente, o nobre autor parte do pres- nação e sem concessões à acomodação.
suposto de que existe uma relação matemática entre Sala da Comissão, 24 de maio de 2000.- Depu-
o número de alunos por sala de aula e a qualidade do, tado Walfrido Mares Gula.
ensino.

A despeito da boa intenção e da legítima preo
cupação com a qualidade do ensino, expressas tanto
na iniciativa legislativa sob análise quanto no parecer
do esclarecido e combativo Deputado Professor Lui
zinho, entendemos que, neste particular, a regra con
sagrada na LDB prima pelo bom senso, pois, além de
corresponder à enorme pluralidade de situações edu
cacionais pelo País afora, respeita a autonomia dos
sistema de ensino e o projeto pedagógico das esco
las. De fato, em vez de impor um limite numérico, a
LDB estabelece um parâmetro universalmente acei
tável: relação adequada entre 1) o número de alunos
e o professor, 2) a carga horária e 3) as condições
materiais do estabelecimento. Assim, a questão do
número de alunos por sala de aula é reduzida à sua
dimensão verdadeira, de natureza eminentemente
pedagógica, cabendo aos que são diretamente res
ponsáveis pela qualidade do processo ensi
no-aprendizagem decidida.

Há, ainda, um problema de ordem administrati
va e financeira. De fato, a fixação do limite de 40 alu
nos por sala de aula implicaria a contratação de mais
professores, a construção de novas salas de aula e
um aumento das despesas operacionais em geral. No
caso das redes de escolas públicas, poderia não ha
ver - e, pelo que se observa, não haverá - recursos
orçamentários suficientes para implementar a medi
da. No caso da rede de escolas privadas, o custo mai
or teria de ser inevitavelmente repassado à anuidade
escolar.

Quanto às escolas mantidas pela iniciativa pri
vada, aliás, cabe lembrar que a Constituição Federal
lhes assegura liberdade de funcionamento desde que
cumpram as normas gerais da educação nacional e
se submetam à avaliação de qualidade pelo Poder
Público. Entendo que a proibição sugerida no Projeto
de Lei nº 2.402, de 2000, não é uma norma geral e
que avaliar a qualidade é coisa muito diferente de im
por noves regras. De resto, a fixação, em âmbito naci
onal, de um número máximo de alunos por sala de
áu'la, invalidaria as convenções de trabalho em vigor,
que, habitualmente estabelecem salários diferencia
dos, de acordo com o efetivo concreto de cada sala.



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.402, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 19 , do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de 17
de abril de 2000, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Voto do Deputado João Matos

O Projeto de Lei nQ 2.402, de 2000, proíbe em
todo o território nacional salas de aula de colégios pú
blicos e privados com mais de quarenta alunos por
classe. Procura, assim, de uma penada só, "corrigir' a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujo
art. 25 estabelece que "será objetivo permanente das
autoridades responsáveis alcançar relação adequada
entre o número de alunos e o professor, a carga horá
ria e as condições materiais do estabelecimento."

Como se vê, neste particular, a regra consagra
da na LDB prima pelo bom senso, pois, além de aten
der à enorme pluralidade de situações educacionais
pelo País afora, não se arvora em dona da verdade, fi
xando limites numéricos, mas estabelece um critério:
relação adequada entre: 1) o número de alunos e o
professor, 2) a carga horária e 3) as condições materi
ais do estabelecimento. Assim, a questão do número
de alunos por sala de aula é um problema de natureza
pedagógica e administrativa. O legislador nada tem
com isso.

Acresce que, consoante o parágrafo único do
art. 25, é atribuição dos sistemas de ensino, à vista
das condições disponíveis e das características - o
que, na minha avaliação, não é somente outra medida
marcada pelo realismo e pelo bom senso, como, ain
da, expressão de respeito pela autonomia dos siste
mas de ensino e, por extensão, dos estabelecimentos
de ensino, aos quais, segundo o art. 15 da LDB, de
vem ser assegurados progressivos graus de autono
mia pedagógica e administrativa. É possível que, a al
guns a implantação dos processos de gestão partici
pativa das relações dentro das escolas pareça exces
,sivamente lento. Contudo, isso não deve ser motivo
para retornar ao sistema das medidas moralizadoras,

PROJETO DE LEI NII 2.402, DE 2000

SUBSTITUTIVO

rio~, ,
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mínimos adequados seriam estabelecidos para cada Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu-
nível escolar. tado Professor Luizinho.

Lamentavelmente, não é o que está ocorrendo.
A realidade mostra que turmas com até 50 alunos,
nas séries iniciais do ensino fundamental em escolas
públicas e privadas, apertam-se em classes peque
nas sem qualquer chance de sucesso o processo de
aprendizagem. Há casos também em que certos se
cretários de educação não autorizam a abertura de
salas de aula no ensino fundamental se não houver
um número alto de alunos.

Ressalte-se ainda que o governo dos Estados
Unidos da América busca como meta imediata atingir
um máximo de 1Balunos por professor na educação
básica.

Por tais razões, somos levados a discordar do
disposto na LDB e propor a aprovação do Projeto de
Lei n2 2.402/00, na forma do substitutivo que ora apre
sentamos.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Professor Luizinho.

Art. 19 Com vistas a assegurar um padrão de
qualidade no ensino, deverá ser assegurada relação
adequada entre o número de alunos, o número de
professores, a carga horária e as condições materiais
dliS instituições de ensino.

Parágrafo único. Para viabilizar o disposto no
caput, os sistemas de ensino, à vista das condições
efetivamente disponíveis e das características regio
nais e locais, regulamentarão o disposto neste artigo,
respeitando os seguintes limites máximos por profes
sor, na educação básica:

1- Educação infantil (Creche de Oa 3 anos) - 20
(vinte) crianças;

11- Educação Infantil (Pré-escola de 4 a 6 anos)
- 25 (vinte e cinco) alunos;

11I- Demais níveis e séries - 35 (trinta e cinco)
alunos.

Art. 211 As escolas privadas infratoras estarão
sujeitas à multa de 10 a 100 ~alários mínimos.

Parágrafo único. A reincidência será punida com
a'cassação da autórizaçáo 'de fíiricionamento.

Àrt;3~'ésta'lei entra émvigo'r nà data de sua pu
bUcaçãô~

Art.,4~ Revogam-se .as disposições em contrá-
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das "soluções" autoritárias, de pronta entrega, impos
tas de cima para baixo.

Quando às escolas mantidas pela iniciativa pri
vada, a Constituição Federal assegura-lhes liberdade
de ensino desde que cumpram as normas gerais da
educação nacional e se submetam à avaliação de
qualidade pelo Poder Público. Entendo que a proibi
ção sugerida no Projeto de Lei n2 2.402, de .J, não
é uma norma geral e que avaliar a qualidade é coisa
muito diferente de impor novas regras.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2000. - Depu
tado João Matos.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 39D-A, DE 2000

(Da Comissão de Relações ,Exteriores e
Defesa Nacional)

MENSAGEM NR 941/99

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Cooperati
vista da Guiana sobre o Exercício de AtI
vidades Remuneradas por Parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático, Con
sular, Administrativo e Técnico, celebra
do em BrasDia, em 20 de maio de 1999;
tendo pareceres: da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (Relator: Deputado José
Múcio Monteiro); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado Ze
naIdo Coutinho).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação) (Art. 54).

·Projeto inicial publicado no OCO de 20-1-2000

SUMÁRIO

Parecer da Comissão DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- parecer do Relator
- Parecer da Comissão

Parecer da Comissão DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

Elaborado pel~ Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 390, de 2000, tem como escopo promover a
aprovação de Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Coo
perativista da Guiana, referente ao exercício de ativi
dades remuneradas por dependentes do pessoal di
plomático, consular, administrativo e técnico de am
bos os signatários.

A Exposição de Motivos nº 227IMRE, de 12 de
julho de 1999, que acompanhou o texto do Acordo,
enviado para apreciação do Congresso Nacional, ex
terioriza as razões que o motivaram com as seguintes
considerações:

"2. O presente Acordo, semelhante
aos assinados com mais de uma dezena de
países ao longo do último decênio, reflete a
tendência atual de extensão aos dependen
tes dos agentes das Missões oficiais a opor
tunidade de trabalhar no ~xterior, permitin
do-lhes o enriquecimento de sua experiên
cia profissional.

3. Com efeito, as novas gerações do
serviço exterior brasileiro reivindicam espa
ço profissional próprio para seus dependen
tes - cônjuges em especial - a fim de possi
bilitar-lhes o exercício de atividades outras
que a mera função de acompanhamento do
funcionário transferido para o exterior."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe agora a esta Comissão manifestar-se so
bre o mérito da proposição, tendo em vista a compe
tência fixada no art. 32, XIII, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

A Constituição Federal, em seu art. 1!l, IV, con
templa os valores sociais do trabalho como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil e, em
seu art. 170, caput, estabelece que a ordem econô
mica é fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa. O acordo entre a República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Cooperativis
ta da Guiana insere-se nesse contexto de estfmulo ao
trabalho. Com efeito, o impedimento para o desempe
nho profissional, imposto aos dependentes daqueles
que desempenham serviços diplomáticos no exterior,
é extremamente prejudicial, figurando como um ônus
complementar para os agentes públicos que atuam
nesse setor governamental.



Outrossim, o texto do Acordo ora em análise
está em conformidade com os requisitos constitucio
nais formais e materiais em vigor no País.

A técnica legislativa empregada no projeto é de
todo adequada, não havendo reparos a serem feitos à
redaçã~!

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo nº 390, de 2000.

11 - Voto do Relator

De acordo com o mandamento regimental desta
Casa (art. 32. 111, a), cumpre que esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação se pronuncie
quanto aos aspectos constitucionais, jurfdicos e de
técnica legislativa do projeto de decreto legislativo em
exame.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
que determina o art. 49, inciso I da Constituição Fede
ral.

O Acordo estabelece, ainda, que a imunidade
de jurisdição civil e administrativa relativa a todas as
questões decorrentes da atividade remunerada fica
suspensa para os dependentes que a exerçam, bem
como acaba a isenção do cumprimento das obriga
ções tributárias e previdenciárias decorrentes da refe
rida atividade.

Por fim, o Acordo determina que a autorização
para o dependente exercer atividade remunerada
cessa quando forem encerradas as funções que o
agente exerce perante o respectivo Governo.

O projeto de decreto iegislativo assevera, ainda,
no parágrafo único de seu art.Iº, que serão sujeitos à
aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido Acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fe
deral, acarretem encargos ou compromissos gravo
sos ao patrimônio nacional.

É o relatório.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo nll 390/2000, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado José Múcio Monteiro.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba e

Medeiros, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Babá,
Herculano Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vi
eira, José Múcio Monteiro, Lafre Rosado, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Paulo de Almeida, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Wilson Braga, titulares; Edinho Bez, Eurípedes Miran
da, José Militão, Júlio Delgado, Lúcia Vânia e Nárcio
Rodrigues.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo em epigrafe pro
põe .a aprovação dQ texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Cooperativista da Guiana,. celebrado em 20
de maio de 1999.

'.0 referido Acordo tem como escopo permitir
que dependentes de agentes das Missões oficiais de
um dos Acordantes possam receber autorização para
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O Projeto de Decreto Legislativo nº 390, de exercer atividade remunerada no território do outro
2000, que aprova Acordo referente ao desempenho Acordante.
de atividade~ remu~eradaspor parte .d~ de~endente Dispõe que são considerados dependentes o
d~ pessoa~ dl~lomátlco, ~onsular, admlnlstratlv? e téc- cônjuge ou companheiro do agente; os filhos solteiros
nlCO,. contribuI para ~ aprlmo.ramento das relaçoes t~- menores de 21 anos ou menores de 25 que estejam
balhl~tas no pl~~o Internacl?nal e para preservaçao estudando nas univérsidades ou centros de ensino
da unidade familiar dos servidores que atuam no ser- superior' e os filhos com deficiências frsicas ou men-
viço exterior ~rasilei~o, tendo e~ conta que seus de- tais. '
pendentes nao precisam ser deixados no Brasil para
atuarem profissionalmente, ao contrário: abre-se para
esses a perspectiva de exercício laboral no país em
que seus responsáveis estejam em missão oficial, no
caso concreto,a República Cooperativista da Guiana.

Dessa forma, por todo o exposto opinamos pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 390,
de 2000, com fulcro no art. 129, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado José Múcio Monteiro, Relator.



DISTRIBUiÇÃO N2 7/20oo

Em 24-5-2000
Ao Deputado JURANDlL JUAREZ
Projeto de Lei nl! 4.290/98 - do Sr. Vic Pires

Franco - que "dispõe sobre a criação da Zona Franca
de Santarém, no Pará".

Projeto de Lei nl! 1.484/99 - Do Sr. Átila Lins 
que "cria área de livre comércio no Município de Pa
rintins, no Estado do Amazonas e dá outras providên-
ci~~ . .

Ao Deputado LUIZ MAINARDI
Projeto de Decreto Legislativo nll 470/00 - da

Comissão de Relações Exteriores ede Defesa Nacio
nal (MSC 821/99) - que "aprova o texto do Acordo so
bre Arbitragem Comercial Internacional entre o Mer
cosul, a República da Bolfvia e a República do Chile,
concluído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998".

Ao Deputado RICARDO FERRAÇO
Projeto de Lei nl! 2.814/00 - do Senado Federal

(PLS 682/99) - que "altera oart. 60 da Lei nl! 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Socie
dades por Ações".

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
51! Legislatura"': 2·S~ão Legislativa

O Deputado Manoel Castro, Presidente desta
comissão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO NI! 10/2000

Em 24-5-00 , -,.
Ao Deputado EDINHO BEZ
Projeto de Lei nl! 2.737/00 - do Sr. Antonio Kan

dir - que "dispõe sobre a fixação de diretrizes para a
aplicação de recursos de origem fiscal pelas institui
ções oficiais de créditos federais".

Ao Deputado EUJÁCIO SIMÕES
Projeto de Lei Complementar nl! 116/00- do Se

nado Federal (PLS-C nl! 464/99) - que "dá nova reda
ção aos §§ 12 e 21! do art. 21! da Lei Complementar nl!
91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a
fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios.

Ao Deputado JOSÉ MILlTÃO
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Sala da Comissão, 19 de fevereiro de 2000. - COMISSÃO DE ECONOMIA,
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

51! Legislatura - 211 Sessão Legislativa Ordinária
111 - Parecer da Comissão _.

O Presidente da Comissao, Deputado Enio Bac-
ci, fez a seguinteA Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nl! 390, de 2000, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Em 24-5-2000

Ao Deputado RUBENS FURLAN
Projeto de Lei nl! 2.217/1999 - do Sr. Aldo Rebe

lo - que lIaltera o art. 42 da Lei nQ 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, e dá outras providências".

Braama, 24 de maio de 2000. - Jorge Henrique
Cartaxo, Secret~ J.

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo
Leitão, lédio Rosa e Ary-Kara---_Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernan
do Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Marchezan, Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Zulaiê
Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano Sale0reire Jú
nior, Geovan Freitas, Henrique Eduatelo Alves, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato,Yianna,
Antônio Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira>D~!ci
Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo ....
Fiúza, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José Genofno, Marcelo Déda,
Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar Mo
reira, Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, José Ro
berto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann, Themístocles Sampaio, Luís Bar
bosa, José Ronaldo, Professor Luizinho e Jair Bol
sonaro.

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

511 Legislatura - 21} Sessio Legislativa

O Sr. Deputado José (ndio, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO N! 5/2000
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Redistribuição nº 812000

Em 24-5-00
Ao Deputado JOÃO PAULO
Projeto de Lei nll 1.459/99 - do Sr. Luiz Baian

court - que "dispõe sobre a notificação às Assembléi
as Legislativas da Iiber-clção de recursos federais para
os respectivos estados.

Sala da Comissão. 24 de malo de 2000. - ~Jeri~J

Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
511 Legislatura - 21 Sessão Legislativa

O Deputado Manoel Castro, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição nll 5/2000

Em 24-5-2000
Ao Deputado JOÃO SAMPAIO
Projeto de Lei nº 619/99 - do Sr. Miro Teixeira 

que "institui a carteira de crédito do trabalhador junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

51! Legislatura - 2! Sessão Legislativa Ordinária

O Presidente desta Comissão, Deputado Enio
Bacci, fez a seguinte: .

Redistribui9ão nl 712000

Projeto de Decreto Legislativo n9 412/00 - do Sr. Em 24~5-2000

Marcos Afonso - que "dispõe sobre a apuração de in- Ao Deputado JOÃO GRANDÃO
dfcios de despesas não autorizadas, conforme pre- Projeto de Lei Complementar n9 57/99 - do Sr.
visto no art. 72 da Constituição Federal. Inácio Arruda e outros - que "dispõe sobre a criação

Ao Deputado MARCOS CINTRA do Fundo Nacional de Combate e Prevenção à De-
Projeto de Decreto Legislativo nll 443/00 - da sertificação e dá outras providências".

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio- Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Moi-
nal (MSC nll 1.288/99) - que "aprova o texto do Acor- zes Lobo da Cunha, Secretário.
do de Assistência Jurfdica em Matéria Penal, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Peru, em Lima, em 21
de julho de 1999".

Projeto de Lei nll 3.847/97 - do Senado Federal
(PLS nR 176/97) - que "dispõe sobre a gestão das en
tidades fechadas de previdência privada e dá outras
providências".

Ao Deputado RODRIGO MAIA
Projeto de Lei nll 2.985/00 - do Poder Executivo

(MSC nR 653/00) - que "dispõe sobre a prorrogação
do perfodo de transição previsto na Lei nll 9.478, de 6
de agosto de 1997, e dá outras providências".

Projeto de Lei Complementar n9 122100 - do Se
nado Federal (PLS nR684/00) - que "acrescenta pará
grafo único ao art. 12 da Lei nR 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, que dispõe sobre a política e as institui
ções monetárias, bancárias ecreditícias, cria o Conse
lho Monetário Nacional e dá outras providências".

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

Redistribuição de Projetos

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLITICA RURAL

511 legislatura - 21 Sessão Legislativa

O Deputado Gerson Peres, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
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V/ce-Lrderea:
Marcos Cintia Bispo Rodrigues
Uncon Portela Cabo Júlio

PPS
Uder: JOÃO HERRMANN NETO

Ger~do Magala
"JoãõCoser
Joãopauio

Jollo Mendes
Jorge Wilson
José Chaves

Mendes Ribeiro Rlho
.Mllton Montl

Nelson Proença
Osn:tar Serragllo

paulo LIma
. P.f3dro Novais

Pinheiro landim
Alcarclo Izar

wllSOlÍ SantOs
Waldemlr.Moka

Maluly Netto
Marcondes Gadelha

Ney Lopes
Paes landim

Paulo Magalhlles
Paulo Octávio

Pedro Blttencourt
Ronaldo Calado

Ronaldo Vasconcellos
Rubem Medina

Urslclno Queiroz
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Jutahy Júnior
Antônio Carlos Pannunzio

Xlco Grazlano
CelsoGlgllo

Eduardo Sfabra
Silvio Torres

V/ce-Uderas:
Roberto Jefferson (1 11 vice)
Narcio Rodrigues
João Almeida
Fernando Gonçalves
José Carios Elias
Eduardo Paes

Vlce-Uderes:
Paudemey Avellno (1 11 Vice)
Abelardo Luplon
Aracely e Paula
carios Melles
César Bandeira
Coraucl Sobrinho
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Lourenço
lavoisier Mala
Luciano Castro
Luciano Pizzato

V Ice-Uderes:
Albérico Filho
Antônio Do Valle
Antonio Feljllo
Armando Monteiro
Confúclo Moura
Damlllo FeJlclano
EdlnhoBez
Euler Morais
EunCclo Oliveira
Fernando Dlniz
RAvlo Derzi
João Henrique

PT
Uder: ALO/ZIO MERCADANlE

V/ce-Uderas:
Arlindo Chlnaglla
Henrique Fontana
João Fassarella



DEPUTADOS EM EXERCÍCIOr---------------- --------------....
Roraima

Airton CascaveL PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa ........•....•...... PFL
Robério ~raújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PST
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes ',' PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Babá ' PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgilio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Euripedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Paulo Mourão PSDB
Rainel Barbosa PMDB
Udson Bandeira PMDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Ce~ar Bandeira PFL
Costa Ferreira •...•............. PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva ~oreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo ~arinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro ~ovais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
AI~eiçia de Jesus ..•............. PL
Anibal Gomes PMDB
Anton~o Cambraia PSDB
Arnon.Bezerra PSDB
Chiqui~ho Feitosa PSDB
Eupicip Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Ltnhares PPB
José ~~mentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides ...........•..... PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelsop Otoch PSDB
Pinhe~ro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Robe~to Pessoa PFL
Rommel Feij6 PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar :.PSDB
Vicente Arruda PSDB

Piaui
Âtila Lira ..............•....... PSDB
B. Sá ...................•....... PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB
Heráclito Fortes : ..•....... PFL
João Henrique PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim.........•......... '.. PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias .........•....... PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina '.........•. ' PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves ..•....... PMDB
Iberê Ferreira ..........•....... PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia~.........•....... PFL
Múcio' Sá .....•..........••...... PMDB
Ney Lopes ...............•....... PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDE
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga ............•....... PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais ....•......•....... PFL
Inaldo Leitão ...........•....... PSDB
Jose Luiz Clerot " PMDB
Marcondes Gadelha •.........••... PFL
Ricardo Rique ....•.........,..... PSDB
Wilson Braga .....•..........•... PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo .............•... PFL
Armando Monteiro " PMDB
Carlos Batata .........•......... PSDB
Clementino Coelho••.....•........ PPS
Djalma Paes ......•..........• ~ .. PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota ~ PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço,.....•............... PMDB

, Joaquim Francisco •.............. PFL
I Joel de Hollanda ............•... PFL
: José Chaves .............•...•... PMDB
: José Mendonça Bezerra P.FL
! José Múcio Monteiro PFL

Luciano Bivar ...•............... PSL
. Luiz Piauhylino .•............... PSDB

Marcos de Jesus ..•..........•... PSDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa ..............•..... PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza .............•..... PFL
Salatiel Carvalho .......•.•... '•. PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcãnti ...•......... PPB

A1agoas
Albérico Cordeiro v •• PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros ~ .. PMDB
Regis Cavalc~nte : .. PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro ' PSC
Augusto Franco .....•............ PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto ......•............ PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda ................•... PT
Pedro Valadares , ',' ' PSB
Sérgio Reis ........•............ PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz ' ' PFL
Claudio Cajado ................•. PFL
Coriolano Sales PMDB
Euj ácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima .•............ PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli ...•......... ~ .. PFL
Haroldo Lima •................... PCdoB
Jaime Fernandes PFL
"Jairo Azi PFL

,Jairo Carneiro ..............•... PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Leão ..........•............ PSDB
Jonival Lucas Junior PFL

, Jorge Khoury..................•. PFL'
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL,
José Rocha PFL .
José Ronaldo PFL,_
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL,'
Luiz 'l,

Moreira S . PART.' '.'
Manoel Castro PFL..,·,
Mário Negromonte pSnB
Nelson Pellegrino PTJ~,

Nilo Coelho PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães ...•............. PFL
Pedro Iruj o ............•........ PMDB
Reginaldo Germano .•....•........ PFL
Roland Lavigne .......•.......... PFL
Saulo Pedrosa ..........•........ PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires ~ PT
Walter Pinheiro ~ PT
Yvonilton ,Gonçalves PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves ~ PSDB
Antônio .do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio1de Andrada PSDB
Cabo Júlio ; PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos ~PSDB

Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB.
Eliseu Resende ' PFL
Fernando Diniz PMDB·
Gilmar Machado ~ PT
Glycon Terra Pinto ..............• PMDB
Hélio Costa ............•........ PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella ........•........ PT
João Magalhães .. ' PMDB
João Magno '.. PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado •.........•........ PMDB
Lael Varella '.•........ PFL
Lincoln Portela ~ .PSL
Márcio Reinaldo Moreira .. , PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira '. PMDB
Mário Assad Júnior PFL
MáriD de Oliveira ..............• PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmario Miranda ..........•....'. PT
Odel~o Leão ...........•....... ;.PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulb Delgado ·. PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Rom~r Anizio ..................•. PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronãldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe ...............•.. PMDB
Sérgio Miranda .. : PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães .•............ PT
vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia .....•....... PTB
Zaire Rezende ...........•....... PMDB
Zezé Perrell~....•••............ 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 PSDB
Alexandre Cardoso .......•....... PSB
Alexandre Santos · .......•.. PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira .•............ PFL
Ayrton Xerê.z ............•....... PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob .............•....... PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva · PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira ••.............. PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PMDB

I Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali._ .•............. PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Cárlos Coutinho PFL
Laura Carneiro _ .....•....... PFL
Luís Eduardo ,...•..... PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos,Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid _ PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson ........•...... PTB
Rodrigo Maia .............•...... PTB
Ronaldo Cezar Coelho .....•...... PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins ......•........ PDT

São Paulo
Alberto Goldman ........•. ~ PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo •...........•....•... PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio ••...... PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá ....•........ PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval ....•...•.•...... PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno .......•........ PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto ; PPB
Dr~ ~vilásio PSB
Dr: Hélio PDT
Duilio Pisaneschi : :.PTB
Edinho Araúj o .•................. PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi :" .......•.•........ PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto.' .' PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu ............•...... PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini. PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL

Marcelo Barbieri .....•.•...•.... PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros .•.................• ' PFL
Michel Temer ..••••.•.........•.. PMDB
Milton Monti. ~ ••••••..•......... PMDB
Moreira Ferreira•••••........•.. PFL
Nelo Rodolfo ..•.•..•........••.. PMDB
Nelson Marquezelli ....•.•....... PTB
Neuton Lima ...•....•...•......... PFL
Paulo Kobayashi. ••••.......' ..... PSDB
Paulo Lima .......•.•.•..•.....' .. PMDB
Professor Luizinho ..•........•.. PT
Ricardo Berzoini .. ~ PT
Ricardo Izar ............•....•.. PMDB
Robson Tuma ..••.,...........•.... PFL
Rubens Furlan ... " ..•.............. PPS
Salvador Zimbaldi .......•....' ... PSDB
Sampaio Dó.ria .•••.......•....... PSDB
Silvio Torres ...•..•.••......... PSDB
TeIma de Souza...•.•......'..' .... PT
Vadão Gomes •..•...••............ PPB
Valdemar Costa l-Jeto .......•... :~ .. PL
Wagner Salustiano•••....•.•..... PPB
Xico Graziano ..•.. ~ •••.... ~.~ ... PSDB
Zulaiê Cobra ............•...,. ~ .. PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro .. ~ •....•...••.. PFL
Lino Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho...•............ PTB
Pedro Henry ......•.•......•....... PSDB
Ricarte de Freitas ....•..... ~ PSDB
Teté Be zerra .......•..•.• ',' .~" PMDB
Welinton Fagundes 'pSDB
Wilson Santos ' :' PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ...............•.. PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela ...•......•." PT ,
Jorge Pinheiro .•..............•... PMI?B
Maria Abadia .•..•......••..•.... PSDB
Paulo Octáviq .•.•••,., ....• ~ .' PF~

Pedro Celsq .., : PT ,
Wigberto Tart~ce....•........... PPB

Goiás
- <,

Barbosa ~eto ~ ...•................ PM9~
Euler Morai/? " i .• , •••' PMDB
Geovan Freitas ..... : : . ',' PMD~

Jovair Arantes .••........ ,.,. : .. . PSº~
Juquinha .••....••.•. " PSI?~

Lidia Quinan ....•......•• : PS9.~

Lúcia Vânia ", psgl?
Luiz Bittencourt ~~.:.~~ P~ºª

Nair Xavier Lobo P~p.~

Norberto Teixeira .•. : ...•....... PMÔB
11oo.~\'

Pedro Canedo ..•...•............. P~~B
Pedro Chaves .............•...... P~~~



Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado .....•............ PFL
Vilmar Rocha PFL
zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira •............... PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto .....•..•...... PMDB
Nelson Meurer ~ PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Fiiho PSDB
Osmar Serragl Lo PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno ' PPS
Santos Filho ~~ PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ... : .. PFL
Carlito Merss ......•..•......... PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PD~

G.r~ásio Silva PFL
H~~o Biehl PPB
J~j~ Matos PMDB
Jd~o Pizzolatti PPB
Jõ~~ Carlos Vieira PFL

Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi ......•........• PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto ..........•...... PMDB
Henrique Fontana ......•..•...... PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos .........•...... PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt ........•......... PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLrTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
111 Vice-Presidente: Waldemlr Moka (PMDB)
211 Vice-Presidente: Valdecl Oliveira (PT)
311 Vice-Presidente: Ronaldo Calado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

José Janene
Nelson Meurer

Wigberto TartuG~

Yvonilton Gonçalves,
1 valia.

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Ney Lopes

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscala

Babá
Esther Grossl

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

PDT

PFL

PPB

PV

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSimões
João Almeida
Julio Semeghinl
L1no Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Plauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldl
SlIasCâmara

Odelmo Leão
Oliveira Rlho
Paudemey Avelino (PFL)
Robérlo Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Bloco (PSDB, PTB)

Roberto Balestra (PPB)
Secretárlo: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Jorge Blttar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
111 Vice-Presidente: Salvador 21mbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
311 Vice-Presidente: (ris Simões (PTB)
Titulares

Aldir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dórla

Walfrldo Mares Gula
Wellnton Fagundes

. Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo lsalas Henrique Eduardo Alves
Hermes Parclanello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Rlho
Jorge WIlson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Rlho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Coraucl Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vlc Pires Franco

Alberto Fraga
Armando Abmo

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro landim

4 vagas

Suplentes

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

L1dla Qulnan
Luiz Ribeiro

NUton Capixaba
Paulo Kobayashl
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

João Caldás (PL)
1 vaga

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gerváslo Silva
Joaquim Francisco

José Múclo Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reglnaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

PT

Rubens Bueno

L1nceln Portela
PPS

PDT

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

PFL

Cartos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Ralnel Barbosa
SlIas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Calado
Salomão Cruz (PPB)
ZlIaBezerra

Giovannl Queiroz
Pompeu de Mattos

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenlldo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
OdUlo Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
XJco Grazlano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Cholnacki
Nilson Mourão
Padre ROque

João Tota (PPB)
Romel Anlzlo (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Speraflco
Hugo Blehl
Luis Carlos Helnze
Telmo Kirst



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda'

Alclone Athayde
Cunha Bueno

Femando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Femando Coruja

Dr. Eviláslo
Gonzaga Patriota

Aroldo cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dfas

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustlano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
Silas Brasileiro

Udson Bandeira

A1ofzio Santos
Dulllo Plsaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazzlotin (PCdoB)
Xfco Grazlano

PT

PFL

PDT

PPS

PPB

PPB

PDT

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

Bispo Rodrigues
Luciano Blvar

Paulo BaJtazar

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Paes Landim
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSDB, PTB)

Ayrton Xerêz Rubens Furian
Secretário: Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMOB)
111 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
211 Vice-Presidente: Pedro Blttencourt (PFL)
311 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglla (PT)
TItulares

Celso Russomanno
Fernando Gabelra (PV)

Arlindo Chlnaglla
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Blttencourt
Rleardo Izar
Salatlel Cártlálho

Femando Zuppo

Badu Plcanço
João Colaço (PMOB)
Luiz Ribeiro
Márcio Blttar (PPS)
Rlearte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Femando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, pedoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSOB)

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado'

Coraucl Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes landim

Robson Tuma
Vlc Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themfstocles Sampaio

2 vagas

PFL

PPS

Bispo Rodrigues
José A1eksandro

Dr. Eviláslo
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anlvaldo Vale
Átila lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Reury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelll
Nicias Ribeiro

Odnlo Balblnottl
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Lulza Erundlna

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirlto Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
-E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
111 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2ll Vice-Presidente: lédio Rosa (PMOB)
3ll Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

André Benassl
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

Antonio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
NéyLopes
Paulo Magalhães
Ricardo Auza
Roland Lavigne
Vilrnar Rocha

cezar Schlrmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL) .
Pastor Valdecl Palva Valdemar Costa Neto

Gel'aldo Magela
José Dirceu
Jos.é Genofno
Marcelo Déda
Waldir Pires
1Naga

PT

Or. Roslnha
José Machado
Marcos Rollm

Nelson Pellegrlno
Professor Lulzlnho

Teima de Souza

PPS
Regis Cavalcante
Secretário: Aurenllton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11 .
Telefones: 318-6929/6935

'Edlnho Araújo

Fax: 318-2146



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José rndio (PMOB)
111 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
211 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
311 Vice-PresIdente:
Titulares Suplentes

Suplentes

Marcos ctntnl..

EdIson Andrlno
Germano Rlgotto
Nelson Proença
Zalre Rezende

1 vaga

Antonio-cambraia
Antonio Kandlr
Eduardo Paes

Lldla Qulnan
MarlSa Serrano
Xlco Graziano

João Caldas

Bloco (PSB. PCcIoB)
João Sampaio (pOn 'Veda Cruslus (PSOB)

Bloco (PL. PSL)

.Bloco (PMDB. PST. PTN)

Gerson Gabrlelll Arolde de Oliveira
Jairo Carneiro Raimundo Colombo
Paulo. OCtáv,l!l . Ricardo Ruza
Roberto Pessoa . Ronaldo Vasconcellos
Rubem Medina 1 vaga

PT
Clementlno Coelho (~~~) . Carllto Merss
José Machado Géràldo Simões
Luiz Mainardi João Fassarella

PPB·
João Plzzolattl Augusto Nardes
Jl1110 Redecker 1vaca

POT-
EnloBaccl éelso Jacolí

PFL

PFL
AJmerlnda de Carvalho Jaime Martins
Marcondes Gadelha Laura Carneiro
Neuton LIma Moron! Torgan
NlceLobAo RoIand Lavlgne
Reglnaldo Gennano ZlIaBezerra

PT
Marcos Rollm Fernando Ferro
Nelson Pellegrlno Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José L1nhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

PDl
Mlrlam Reld EberSllva

Bloco (PSB. PedoB)
Agnelo Queiroz Paúlà Baltazar

Bloco (PL. PSL)
Cabo Júlio L1ncoln Portela

PPS " .

Regls Cavalcante. Márcio Blttar
Secretário: Marclo Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSAo DE ECONOMIA,
INDOSTRIA E COMI!RCIO

Presidente: Enio Baccl (PDn
111 Vice-Presidente: JoIo Sampaio (PDn
2G VIce-Presidente: João Plzzolattl (PPB)
311 Vice-Presidente: Paulo OCtávio (PFL)
Titular.

Ana Catarina .
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandll Juarez
MúcloSá

Bloco (PSDB. PTB)
AJex Canzlanl
Emerson Kapaz (PPS)
Marclo Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

João Plzzolattl
Simão Sesslm

Nllmárlo Miranda
Valdecl Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Fernandes
ZlIaBezerra

Danllo de Castro
Femando Gabelra (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (pn

Walter Pinheiro (Pn
~ vaga

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmldt
2 vagas

PFL

Bloco (PSOB. PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzlo

Carlos Mosconi
Juqulnha

Manoel Salvlano
Bloco (PMDB. PST. PTN)

PDT

PT

PPB

Alberto Fraga
Rávlo Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José rndlo
Norberto Teixeira
zalre Rezende

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Sérgio Novais (PSB) 1 vaga

Bloco (PSB. pedoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL. PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDn

PPS
Rubens Furlan Ellseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318·2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (Pn
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrlno (pn
211 Vice-Presidente: Mlrlam Reld (POT)
311 Vice-PresIdente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB. PTB)

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Badu Plcanço
-Eduardo Barbosa
FlávloAms
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB. PST. PTN)
. Elclone Barbalho

Udson Bandeira
3 vagas



PPS Juqulnha
Luiz Carios Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nlce LObão

Osvaldo Coelho
Paudemey Avellno

PT

PFL

Bloco (PMOBj PST, PTN)

Carllto Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoinl

JoséMllltão
Max Rosenmann
Rodrigo Mala
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Cruslus
1 vaga

Oeusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Edlnho Bez
Gastão Vieira
Germano Rlgotto
José A1eksandro (PSL)
José Prlante
Milton Montl
Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

Clovis Volpl
Olno Femandes

Femando Gonçalves
Feu Rosa

UdlaQulnan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Mourão
GastA0 Vieira
. Milton Montl

.Osmar Serragllo
Rita Camata

Bloco (PSOB, PTB)

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-702417026

.COMISsAo DE EDUCAÇAo,
CULTURA E DESPORTO

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de AFldrada
Eduardo Seabra
FlávloAms '
Marisa Serrano
Nilson Pinto

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Blolchl
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1GVice-Presidente: Gllmar Machado (PT)
2Jl Vice-Presidente: Marlsa Serrano (PSOB)
3GVice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMOB)
Titulares

PPS
Walfrldo Mares'Gula (PPS) Agnaldo Muniz
Secretárlo(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Loéal: Anexo 11
Telefone: 318-6900/690517011/7012

,COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

PFL
Celclta Pinheiro JoEil de Hollanda
Luis Barbosa Máuro Fecury
Nlce Lobão· Neuton Lima
Osvaldo Coelho Raimundo Santos
Zezé Perrella Santos Alho

PT
Esther Grossl Femando Marconl
Gllmar Machado Professor Lulzlnho
Pedro Wilson Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda Antonio Joaquim Araújo
Rafael Greca (PFL) . 'Clementlno Coelho (PPS)
Renato Silva (PSOB) José Unhares

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas dunlor (PFL)

Suplentes

Eduardo Campos

Eujáclo Simões

2 vagas

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 vagas

POT

PPB

Bloco (PSB, PC do B)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Dr. Evlláslo

Marcos Clntra

Anlbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Pedro Eugênio J;merson Kapaz
Secretária: Maria linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/698916955

CONIISsAo DE FISCALIZAÇAo
FINANCEIRA E CONTROLe-

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1G Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
2G Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
3G Vice-Presidente: Manoel Salvlano (PSDB)
Titulares

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Dr. Heleno João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João' Leão
Manoel Salvlano Josué Bengtson
Max Mauro , Mário Negromonte
Rommel Felj6 Sebastião Madeira
Wlgberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Fellclano

Gastão Vieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Wanderley Martins
1 vaga

1 vaga

tuclano Blvar

·Mlrla~Reld

Adolfo Marinho
Anlvaldo Vale

IrlsSlmões

Suplentes

PDT

Bloco (PSB, PC do B)

Antõnlo Cambraia
Antonio Kandlr
Custódio Mattos

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1G'llce-Presldente: GastA0 Vieira (PMOB)
2Jl Vice-Presidente: lbere Ferreira (PPB)
3G YJce-Presldente: Antonio Cambraia (PSOB)
Titulares

EberSllva

Agnelo Queiroz



PT
Joaquim Brito Gllmar Machado
Wellington Dias João Magno
1 vaga Pedro Celso

PPB
Márcio Reinaldo Moreira Dllceu Speraflco
Simão Sesslm 1 vaga

PDT
Celso Jacob 1 vaga

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB) Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)
Valdemar Costa Neto Almeida de Jesus

PPS
Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318·2176

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA

Antônio Geraldo
JairoAzi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

PFL
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
José Carlos Coutinho

Medeiros
Ursicino Queiroz

Presidente: Cleub&r Carneiro (PFL)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2g Vice-Presidente: Remi Trinta (PSl)
~ Vice-Presidente: Celso Glgllo (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
A1clone Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidla Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renlldo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Agnelo Queiroz
L\Jiza Erundina

Arlindo Chinaglia
Luci Cholnackf

Paulo Paim
Ricardo Berzolnl

1 vaga

Dr. Hélio
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Iberê Ferreira
Oliveira Rlho

1 vaga

AntOnio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

1 vaga

PT

PDT

PPB

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Confúclo Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Bloco (PSB,PC do B)

Darcísio Perondl
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânlo Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Alceu Collares
Seraflm Venzon

Affonso Camargo
A1merlnda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursiclno Queiroz

Antonio Paloccl
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José L1nhares
Nllton Baiano

Djalma Paes
Jandira Feghall

Suplentes

Airton Dipp

Haroldo Lima

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Renlldo Leal
Ricardo Rique

Rlcarte de Freitas
Sérgio Barros

. Sérgio Guerra
Sérgio Reis

Ellseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1vaga

Adão Pretto
Iara Bernardi

Vlrgmo Guimarães

Edlnho Bez
Luiz Piauhyllno (PSDB)

Salatlel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
19 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
2g Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
3g Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Gerváslo Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso .

A1ceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado rPFL)
Félix Mendonça (PTB)
MarCÇ)s Lima

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

José Janene
VadãoGomes
Yvonllton Gonçalves

Ollmpio Pires'

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio F1eury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

L1ncoln Portela
Bloco (PL, PSl )

Eduardo Campos (PSB)
Bloco (PL, PSL)

Armando Abmo (PMDB) Pedro Eugênio



Suplentes

A1ceste Almeida
Anlbal Gomes
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Hermes Parclanello

3 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdecl Palva (PSL)

Paulo Felj6
SlIasCâmara
Silvio Torres

Vittorlo Medioli
3 vagas

Bloco PSDB,PTB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Titulares

A1olzio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Plsaneschl
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunlclo Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmldt

Suplantes

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Arthur Vlrgnio
José Mllitão
Lúcia Vânia

Narclo Rodrigues
RodrlgoMala

2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

Angela Guadagnin (PT) .
Secretário: E/olzlo Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

PPS

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovalr Arantes
Marcus Vicente
Nllton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

COMISSÃO DE TR'ABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovalr Arantes (PSDB)
111 Vice-Presidente: NUton Capixaba (PTB)
211 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
311 Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPS

De Velasco

Jandira Feghall

Airton cascavel

MlriamReld
Ollmplo Pires

Affonso Camargo
AntOnio Carlos Konder Reis

JairoAzi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Welllngton Dias

JoãoTota
NUlon BaIano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)
Gonzaga Patriota

Eujáclo Simões

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Femandes
Raimundo Colombo

Carlos Santana
Damião Fellclano (PMDB)
Fernando Marron!
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Edlnho Araújo '

Secretário: Ruy Omar Prudênclo da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZONIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Mllhomen (PSB)
111 Vice-Presidente: Vanessa Grazzlotln (PCdoB)
211 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
311 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Gllcon Terra Pinto (PMDB)
Phllemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Luis Eduardo
.1 vaga

Cabo Júlio

EdlnhoBez
Geovan Freitas

lédioRosa
Júlio Delgado

Osvaldo Blolchl
1 vaga

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

Amaldo Faria de Sá
Hugo Blehl
João Tota

A1merinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PFL

PPB

P~ro Celso (PT) Airton' CaScavel

Secretária: Anamélla Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69871 69901 7CJ041 7007

,COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
111 Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
211 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
311 Ylce-Presldente: João Ribeiro (PFL)

PDT
Vivaldo BarbOsa Eurrpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazzlontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Lalre Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelll

José Carlos Vieira
José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga



TItula,..

Bloco (PSDB.PTB)
Anlvaklo Vale
Josué 8engtson
NlItDn C8plxaba
AenlIdo Leal
Rlcarte de Fre1t88
SérgIo Carvalho

Suplentes

Badu Plcanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Clovis VoIpl
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
MagnoMaJta
Paulo MourAo
Vlttorlo Medloll

Joio Castelo
José Carlos Elias

NelSon Otoch
Ricardo Rlque
S1~Torres

VIc8rIte Arruda
VIcente Caropreso

Zulalê Cobra

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Mllhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
RobIerlo Anúljo José A1eksandro

Bloco (PMDB,PST,PTN)
ElcIone Barbalho
JorgeC08ta
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

PFL
Átila Lins
Luciano castro
RaImundo santos
Vlc Pires Franco
Zila Bezerra

PT
Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB
Dr. Benedito DIas
Vanessa GrazzJotIn (PCdoB)

PDT
Eurlpedes Miranda

PPS
MárcIo BIttar
S8cretárIo: James Lewts Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Confúclo Moura
Mário De Oliveira

Ralnel Barbosa
2 vagas

Euler RIbeiro
Joio Ribeiro
KátlaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José Pimentel
Valdir Ganzer

Welllngton Dias

Luiz Fernando
SalomAoCruz

Glovannl Queiroz

Agnaldo Muniz

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Alberto Fraga Antonio FelJão
De Velasco (PSL) Edson Andrlno
Elcione Barbalho Fernando Gabelra (PV)
Femando Diniz Gesslvaldo IsaIas
Lamartlne Posella Jorge PInheiro
MárIo de Oliveira Mattos Nascimento
Paulo Kobayashi (PSOB) Moacir Mlcheletto
Synval Guazzelll Paulo Uma
1 vaga 1 vaga

PFL
AroIdo Cedraz Abelardo LupIon
Átila Uns AraceIy de Paula
Claudio Cajado Jorge Khoury
Francisco Rodrigues KátlaAbreu
Joaquim Francisco lavoisier Mala
José Lourenço Luciano Castro
José Thomaz Nonó Luciano Plzzatto

, Leur Lomanto Manoel Castro
Wemer Wanderer Vllmar Rocha

PT
Milton Temer Eduardo Jorge
NllmárIo Miranda José Dirceu
Paulo Delgado José Genufno
Vlrglllo GuimarAes Marcelo Déda
WaIdomIro Aoravante Pedro Wilson

PPB
AIdlr Cabral (PSDB) celso RU88Omanno
Cunha Bueno Edmar MoreIra
Haroldo Uma (PCdoB) Osvaldo Sobrinho (PSOB)
Jair BoIsonaro Pedro Corrêa
Wellnton FaguncJes (PSDB) Roberto Balestra

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Glgllo

COMISSAo DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: luiz Carto8 Hauly (PSDB)
111 Vlce-Presklente: VIttorIo MedIoU (PSOB)
2G Vlce-Presklente: Paulo Delgado (PT)
311 Vlce-PresIdent8: Nelva Moreira (PDT)
TItula,.. Suplentes

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio C8rIo8 Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur VIrgHIo

PDT
Airton Dlpp Fernando Zuppo
Nelva Moreira Wandfrtey Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel SaJvtano (PSDB)
Pedro Valadares Ricardo Ferraço (P80B)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio Dr. Heleno (PSDB)

PPS
Joio Herrmann Neto Ayrton Xerez

PHS
Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
8ecretária: Walbla Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 8996 FAX: 318·2125



COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nt 818, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTlTUIÇAO FEDERAL" (INCLI:II ENTRE OS
BENS DA UNIAo O PATRIMONIO GENéTICO)

ProposlAo: PEC 618198 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrlelll (PFL)
111 Vice-Presidente: FranclstOnlo Pinto (PMDB)
211 Vice-Presidente: Valdecl OlIveIra (PT)
311 Vice-Presidente: Dllceu Speraflco (PPB)
Relator: Rlca!le de Freitas (P-SQB)
TItulare. Suplentes

Walfrldo Mares Gula (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061 Fax: 318·2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ntt 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
. DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC 175195 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gennano Rlgotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandlr (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3lI Vice-Presidente: Romel AnlzIo (PPB)
Relator: Mussa Cemes (PFL)
titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB

B.Sá
Femando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Rlcarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xlco Grazlano

Bico PMDB • PST· PTN

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo A1cAntara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

RenJldoLeaI
2 vagas

Paulo José Gouvêa

. Ayrton Xerêz

Bloco· PL· PSL

PPS

PHS

Pastor Valdecl Palva

Clementino Coelho

FranclstOnlo Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz B1ttencourt
Remi Trinta
saraiva Felipe .
Wilson santos

Cláudio C8jadó
Euler Ribeiro
Francisco RoéJr.tgues
Gerson Gabrlelll
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos -

Adão Pretto
Femando Ferro
Padre Roque
Valdecl Oliveira

Cleonênclo Fonseca
Dllceu Speraflco
Hugo BleI

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazzlolln

Carlos Dunga
Elclone Barbalho

MoacIr Mlcheletto
4 vagas

PFL

Gervéslo Silva
JalroAzl

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo MarinhO
Zezé Perrella .

Joio Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB
Augusto Nardes

Jonival Lucas Joolor (PFL)
1 vaga

PDl
Femando Coruja

BlocO· psi •PCdoB

1 vaga

Ellseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
MussaDemes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Calado

Alberto Mourão
Ant6nlo do Valle
Arníarido Monteiro
Germano Rlgottó
JoséPriante
Luiz Blttencourt
Paulo Uma

Antonio Kandlr
JoséMllitão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marclo Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Paloccl
Mllton.Temer
RlcardOBerzolnl
1 vaga

Fetter Júnior
Joio Pluolattl
Romel Anlzlo
San)paIo Dória (PSOB)

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

Belinho Rosado
Cleuber Camelro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Paudemey Avelino
Pedro Pedrosslan

Wilson Braga

Barbosa Neto
. EdlnhoBez
Gástão Vieira
José Chaves

Waldemlr Moka
2 vaga

~bérto GoIdman
AnlvaldoVale

Antonio Cambraia
.. ·lna1do Le/tijo
Manoel Salvlano

sn~C? Ton:es
1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

Joio Fassarella
Vlrglllo Guimarães

Ellseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Félix Mendonça
Walfrlclo Mares Guia

PTB
CelsoGlgllo

Eduardo Paes

Gerson Peres
Ibrahlm Abj·Ackel
Simão Sesslm

PPB
Amaldo Faria de Sá

Edmar Moreira
Iberê Ferreira

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318·8437/8418 Fax: 318·8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédlo Rosa (PMOB)
211 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Zulalê Cobra (PSOB)

POT
José Roberto Batochlo Femando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
João Caldas De Velasco

Secretária: Clly Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1QVice-Presidente: Elclone Barbalho (PMOB)
211 Vice-Presidente: Fernan~o Ferro (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Moronl Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Celso Gigllo
IrlsSimões

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara (PTB)
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Reury
Roberto Jefferson

Eber Silva (pOr)
Laura Carneiro
Reglnaldo Germano
Robson Tuma

Sérgio Miranda

Enio Baccl
Femando Zuppo

Suplentes

POT

Bloco PSB • PCdoB

Eduardo Campos

TItulares

Eurfpedes Miranda
1vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Camelro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL

A1merlnda de Carvalho
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan ,
Ralmundo Santos

Wilson Braga
1 vaga

Elclone Balbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemlr Moka
1 vaga

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Setlastião Madeira

PMOB
Confúcio Moura

3 vagas

PSDB
QlroneJ Garcia
Pedro Canedo

'Sérgio Reis

Alberto Fraga
Armando AbOlo
lédlo Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

PMOB
Gustavo Fruet '

Ç)smar !?erragllo .
Zaire'Rezende

3 vagas

Fernando Ferro
Nelson Pell~rino

Celso Russomanno
NUton Baiano

PT
Márcio Matos
Padre Ro.que

PPB
Jonival LuCas Júnior (PFl:.)

José Janena

POT'

PT8
André Benassl
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Vicente Arruda
Zulalê Cobra

PSOB
Feu Rosa

InaldoLeitão
Luiz Plauhylino
Marcus Vicente

Nelson Otoch
Zenaldo Coutinho

Wanderley Martins

Paulo Baltazar
Bloco PSB • PÇdoB

Ranlldo Leal

1 vaga

José Antonio

José Dirceu
Marcelo Oéda
Waldir Pires
1 vaga

PT
José Pimentel

Nelsqn Pellegrino
Pad~eRoque

Paulo Rocha

Bloco PL· PST· PMN • PSD ,. PSL
Cabo JlÍllo Pastor,Valdaci p.àiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo /l, S1139-8'
Telefone:318-7054



POT

Almir Sá João Tota
Lulz,Fernando 1vaga

Glovannl Queiroz Eurrpedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Evandro Mllhmen Vanessa Grazzlolin

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZONIA

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Luclno Castro (PFL)
1RVice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2D Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3lI Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)
Titulares Suplentes

6 vagas

lris Simões
1 vaga

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldmán
Femando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regls Cavalcante (PPS)
3 vagas

Suplentes

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Mala

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

TItulares
PFL

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Alho
SlIas CAroara (PTB)
Vic Pires Franco

PMOB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro landim
1 vaga

PSOB
Anlvaldo Vale
Aylton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vlttorio Medloli

PT
Or. Rosinha
Gllmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Alho
Wagner Salusliano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Babá
Paulo Rocha

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

ZilaBezerra

José Aleksandro

PT

PPB

Bloco PL • PSL

Jorge Costa
Osvaldo Reis

1 vaga
PFL

Bloco PSOB • PTB
Badu Picanço

Max Rosenmann
Nlcias Ribeiro

Nllton Capixaba
Bloco PMOB • PST • PTN

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúclo Moura

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Robério Araújo
POT

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1D Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB) 
2DVice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
3RVice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: ~oldo Cedraz (PFL)
TItulares Suplentes

Nelva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • PCdoB
Clemenlino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdlvlno Tolentlno Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

PHS
Renlldo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorinl
Local: Anexo li, sala 151·B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA

ACONSTITUIÇÃO NR 203, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 1RDO ART. 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2R DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO SONORA

E DE SONS E IMAGENS", E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO
, ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
,"I'

Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovltaVlelra e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1RVice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
29 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
~ Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Aroldo Csdraz
Casar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Ali

PFL
Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes



Dr. Hélio

Ângela Guadegnln
Jair Meneguelll

Márcio Matos
1 vaga

Robério Aràújo (PL)
Yvonllton Gonçalves

1 vaga

JoãoColaço
4 vagas

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

Antônio do Valle

Suplanta

Coraucl Sobrl'nho
I João Rlbetro

José Carfos Coutmno
Luciano Plzza,tto
ManoelC~

Paes landim
RobsonTuma

PT

PTB
Chico da Princesa (PSDB)

Walfrldo Mares Gula

PFL

PPB

POT

PSOB

Titulares

Alceu Collares

Antonio Paloccl
Or. Roslnha
Femando Ferro
Gllmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Nllton BaIano
1 vaga

CelsoGlgllo
Max Mauro

Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Blolchl
Pedro Chaves
Wilson Santos

Bloco PSB • PCdoB
DjaJma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169·B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTI~ADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBR,E TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTAN!ES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃÇ) DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSPB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medlna,(PFL)
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoinl (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edlnho Bez (PMOB) .

Anlvaldo Vale
Helenlldo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Gllmar Machado
José Genorno
Paulo Delgado

VirgRlo Guimarães

3 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Sérgio Barcellos
SUas Câmara (PTB)

Calo Rlela
Walfrido Maras Gula

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carfos Pannunzlo
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulalê Cobra

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

PFL JorgeJ<houry
Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB) José Lourenço
Paulo Braga Jaime Martins Marcondes Gadelha
Paulo Marinho João Ribeiro Paudemey Avellno
Paulo OCtávio Mauro Fecury Pedro Blttencourt
Robson Tuma Raimundo Colombo Roberto Brant
Urslclno Queiroz Raimundo Santos Rubem Medina
Wilson Braga Vllmar Rocha

PMDB PMOB
Gustavo Fruet Albérico Alho Coriolano Sales

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

Joel de Hollanda
Paes Landim

José Roberto Batochlo Femando Coruja
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL· PST· PMN • PSO • PSL

De Velasco L1ncoln Portela
Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de ComIssões Especiais. Anexo li. Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NR 9, DE 1999, QUE'
"DISPOE SOBRE AS NORMAS GERAIS'PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICfpIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
1l! VIce-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Osvaldo Blolchi (PMDB)
311 Vice-Presidente: Or. Roslnha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serragllo
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgmo
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marclo Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Lulzlnho

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl
José Unhares



Enio Baccl Pompeo de Mattos

Bloco PL· PST • PMN • PSD· PSL
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSI • PCeIoB

Edlnho Bez
Nelson Proença
Paulo Uma
Pedro Chaves
Sslatlel carvalho

Antonio cambraia
Antonio Candlr
Danllo de Castro
Manoel Salvlano
Narclo Rodrigues
Veda Cruslus

Geraldo Magela
JoAoCoser
Ricardo Berzolnl
Welllngton DIas

Edmar Moreira
José Janene .
Luiz Fernando

Rodrlgo Mala
1 vaga

DJalma Paes

PSDI

PT

PPB

PTB

PDT

Annando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Montl

1vaga

Jovalr Arantes
LuIz carlos Hauly

Nilo Coelho
Sampaio Dórla
Xlco Grazlano

1 vaga

Joio GrandAo
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghlnettl

Márcio Reinaldo Moreira

José Cartos Elias
Luiz Antonio FJeury

SérgloMI~

Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vaga

André Benasal
Helenlldo Ribeiro
Joio CUtelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulalê Cobra

Marcelo Déda
3 vagas

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres

NelsOn Marquezelll
1 vaga

enio Baccl

Pinheiro Landim
3 vagas

PSDB
Alexandre Santos

Léo Alcântara
Zena/do Coutinho

3 vagas

PT
4 vagas

PPB

Ama/do Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Max Mauro
Nllton Capixaba

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

BIspo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
5ecretárIo: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de ComlssOes Eepeclais, Anexo 11
T~: 318-8428

rJoMISSAo PARLAMENTAR DE INQUIIAITO
DSSnNADA AINVESTIGAR AATUAOAo DA
FUNDAÇAo NACIONAL DO (NDIO - FUNAI

Secretérlo: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comlss6es Especiais, Anexo 11, S/185-B
Telefone: 318-7061

COMlsslo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUIÇlo NR 374,
DE 1996, QUE liDÁ NOVA REDAÇAo À ALfNEA

"E" DO INCISO 11 DO § se DO ART. 128
DA CONSTITUIÇlO FEDERAL"

José AntonIo DJa/ma Paes

Presidente: Domiciano cabral (PMDB)
111 Vice-Presidente: JoI9 Castelo (PSDB)
2!l Vice-Presidente: MarcelO Déda '(PT)
311 VIce-PresIdente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Uma (PFL)

Titulares

PropoIIçIo: RCP 13185 Autor: EltOn Rohnelt e Outrol
Pr.ldente: A1celtl A1meldl (PMDB)
l' Vlce-Prelldente:
2' Vlc.Prelldente:
8' Vlo.Prtlldlnte:
Relltor: Antonio FtlJIo (PST)
Tltullr. Suplln...

Proposição: 'PEC 374196

PFL
A1merlnda de carvalho
Átila Uns
~~raucl Sobrinho
GeNáslo Silva
Leur,Lomanto
Luis Barbosa
Nauton Uma'

PMDI
AlbérIcO Alho
Barbosa Neto

Autor: senado Flderal

Su._

Luiz Marllra
Marcondes Gadelha

Medelroe
NlceLoblo

Raimundo S8ntoI
RobIon Tu""

1 Viga

Jorge WlI80n
Olavo'Calhelroe

Francisco Garcia
Luciano Castro
Ralmundo Santos
1vaga

AIontl Almeldl
JorglColta
1Viga

PFL

'MDI

JóIO RIbeiro
LullBcvbOH

8frgIoBll'llllal
, YI;I

Jurandll Juarez
Osvaldo RtIt
t~~rra

--------- ..-.- .



PSDB

Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nlclas Ribeiro

PT

Or. Roslnha
Marcos Afonso

PPB

Almir Sá
Oliveira Filho

PTB

Renildo Leal

PDT

PT

Badu Plcanço Avenzoar Arruda Femando Ferro
Sebastião Madeira José Pimentel Welllngton Dias
Zenaldo Coutinho

PPB

Pedro Corrêa Cleonâncio Fonseca
João Grandão 1 vaga 1 vaga
Padre Roque

PDT

Olfmplo Pires Nelva Moreira
AIrton Cascavel (PPS)

Yvonllton Gonçalves Bloco PSB • PedoB

Eduardo campos Inácio Arruda

Josué Bengtson Bloco· PL, PSL

Almeida de Jesus Eujácio Simões

Secretário: Mário Oráuslo Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Oep. José Pimentel e Outros

Agnaldo Muniz (PPS)

Vanessa Grazziotin

Bloco PSB • pedoB

Femando Zuppo

Evandro Milhomen

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCID~NCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pefaes e Outros
Presidente: Fátima Peraes (PSOB)
1R Vice-Presidente: A1merlnda de Carvalho (PFL)
2R Vice-Presidente: Iara Benardl (PT)
311 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: E1cione Barbalho (PMOB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB

Bloco PMDB· PST - PTN

Armando AbOlo
Pinheiro Landim

1 vaga

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
1º Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSOB)
2º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Múc(o Sá (PMDB)

Titulares

Bloco PSOB • PTB

Arlindo Chlnaglla
Or. RosInha

Júlio Delgado
Marcelo Barbierl

1 vaga

Eduardo Barbosa
RávloArns

Marisa Serrano
Veda Cruslus

Celcita Pinheiro
Laura Camlro

Raimundo Colombo

PT

PFL

Bloco PMDB • PST • PTN

Fátima Pelaes
UdlaOulnan
Maria Abadia
Marinha Raupp

A1merlnda de Carvalho
KátiaAbreu
Nlce Lobão

Ana catarina
Bclone Barbalho
Geovan Freitas

Angela Guadagnln
Iara Bemardl

Suplentes

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Carlos Batata

Sérgio Reis

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

César Bandeira
José Thomaz Nonõ
Wilson Braga

PFL

Ciro Nogueira
Costa Ferreira A1c1one Athayde
Jorge Khoury Or. Benedito Dias

PPB

Antonio Joaquim Araújo
~ vaga



Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS)

Mlriam Reld

Jandira Feghali

Robério Araújo

POT

Dr. Hélio

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Bloco PL • PSL

Philemon Rodrigues

1 vaga

CelsoGlgllo
Max Mauro

EberSilva

PTB

POT

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

1 vaga

PPS

Edinho Araújo Regls Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Saia 151-8
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N9 89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (TRE FIXARÁ O '

NÚMERO DE VEREADORf;S PROPORCIONAL À
POPULAçÃO)

ProposJção: p,EC 89/95 Autor: Nlclas Ribeiro e Outros

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
111 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: João Plzzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Remi Trinta

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

6 vagas

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landlm

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Plmental
Waldir Pires

Celso Russomanno·
2 vagas

CaioRlela
Fernando Gonçalves

Airton Cascavel (PPS)

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL

Almeida de Jesus
PV

Iara Bernardi .
Marcelo Déda
Marcos Rollm
1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustlano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Regls Cavalcante (PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO

PROJETO DE LEI N9634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
211 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
311 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PP8)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
(naldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Suplentes

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

, 2 vagas

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marlnhó

Roland Lavig~e

Hermes Parclanello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Blehl

PT

PPB

PSOB

PMOB
Ana Catarina
Anlbai Gomes
João Magalhães
José fndio
NôrtJerto Teixeira
1 vaga

Cunha Bueno
João Plzzolattt

Ademir Lucas
AnJQnlo Feijão (PST)
Nlplas Ribeiro
Niló'Coelho
Rafàel Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellirigton Dias
2 vagas

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Blttencourt
Sérgio Barcellos
VllmarRocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra



Bloco PSB· PCdoB

José Roberto Batochlo

POT

Coriolano Sales (PMOB)
Dulllo Plsaneschl
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

PTB

POT

Femando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

José Antonio

Uncoln Portela

Aldo Rebelo

João Caldas

Bloco PSB· PCdoB

Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

1 vaga)

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Alho

1 vaga

PFL

PMDB

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatlel Cárvalho

Couracl Sobrinho
Joaquim Francisco
José carlos Aleluia

PV
Femando Gabelra

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NR 9.503,

DE 1997, QUE ""INSTITUI O CÓDIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO"

ProposlçAo: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: AIy.Kara (PPB)

, 111 V1ce-Presld"ente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
~ Vice-Presidente; Pedro Wilson (pn
311 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

Airton Cascavel

Antônio Geraldo
.Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PFL

PPS

Ayrton Xerêz

Secretario: SRvlo Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SaI~ 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO'NR 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

ProposiÇão: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e.Outros,

Presidente: Rita:eamata (PMDB)
111 Vlcé-Presldente: Leur Lomanto (PFL)
2lI'Vlce-Presidente:
311 Vlce."Presldente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares

AntOnio carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
P~ulo Magalhães
Vllmar Rocha

DBrcrslo .Perondi
Edison Andrlno
Élclone.Barbalho
Luiz B1ttencourt
RitaCamara
zaJre Rezende

PMOB
Cezar~Schirmer

Germatio R1gotto
. 4vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PSOB

PT

3 vagas

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashl

PSDB
• Custódio Mattos

, Feu Rosa
João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
saulo Pedrosa

Pedro Wlison
Welllngton Dias

AlyKara
1 vaga

PPB

2va~as

Joã0T..9.~
1 v~ga

Joio Paulo
José (;enprno
MarCeJo'Déda
Milton Temer

PT
Eduardo Jorge

3 vagas Duillo Plsaneschi

Dr. Hélio

PTB

PDT

1 vaga

Femando Zuppo

Cunha Bueno
Fetter Júnior .
Nelson Meurer

PPB
Augusto Nardes Bloco PSB· PCdoB
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB) Gonzaga Patriota 1 v.aga



Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL
L1nceln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062 /7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE 1993, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA A
FALêNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A

RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"

Proposição: P~..J4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 g Vice-Presidente:
2ll Vice-Presidente: Waldomlro Aoravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo BlolOOI (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Espêclals, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7060 Fax: ~18-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO t~1I151, DE 1995.
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARAGRAFO 711 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

ProposIção: PEC 151195 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldlr Cabral (PSDB)
111 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rollm (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Gerson GabriellJ
lavoisier Mala'
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Auza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barblerl
Osvaldo Biolchl
Waldir SOOmldt

Ademir Lucas.
Chico da Princesa
Custódio Mattos
JOI1a1r Al1U1tes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglla
Jair Meneguelll
Luiz Mainardi
Waldol'nlro Fioravante

Ary,Kara'
Ibrahim Abl-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Dulllo Plsaneschi
1 vaga

Femando Coruja

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Adauto Pereira
Expedito Júnior

'lIdefonço Cordeiro'
Luis'Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Alho

Osmânlo Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Nelson.Otoch

Vicente Carópreso
Veda Cruslus

2 vagas

José Machado
'3 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sesslm

2 vagas

1 vaga

Abelardo Luplon
Aldlr Cabral (PSDB)
Gerváslo Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Mala
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbleri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moronl Torgan (PFL)
Paulo Feljó
Zulalê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rollm
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

PFL

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrlg*
IIdefonço Cordeiro

Reglnaldo Gerynano
Sdrglo Barcellos
Vlc Pires Franco

Alberto Mourlo
Mendes RIbeiro Alho

Synval Guazel/l
3 vagas

Antonio FeljAo (PST)
Amon Bezerra
8adu~

Max'Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Carlos Santana
Fernando Manonl

Welllngton Df88
1 vaga

Jair BoIsonaro
2vagaa

Bloco PSB· PCdaB

Clemehtlno Coelho (PPS) 1 vaga
Luiz Antonio Fleury

POT

Roberto.Jefferson

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Eurlpedes Miranda Wanderley MartIns

Bloco PSB· PCdoB
Pâ'OIO José Gouvêa De Velasco Gonzaga Patriota AgneJo Queiroz



Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL

cabo Júlio Paulo José Gouvêa

João Paulo
Milton Tamer
Welllngton Dias

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 51 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇAo NI 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 51 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERrODO
SUBSEQOENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUrDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1& Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
~ Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3& Vice·Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulare. SuplentM

PFL

José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Eviláslo José Antonio

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318·2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NI 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
111 Vice-Presidente:
~ Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Ayrton Xerêz

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

Gesslvaldo lsalas
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
Joio Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Fernando Ferro

PPS

PMDB

PSDB

PT

Regls Cavalcante

Átila Uns
Gerváslo Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrosslan
2 vagas

Hermes Parclanello
José fndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
• Carlos Batata

Léo A1cêntra
Nelson Otoch

Sérgio carvalho
1 vaga

4 vagas

Gerson Peres
Ibrahlm Abi·Ackel
Luiz Fernando

Celso Glgllo

MárcloBittar

TItulares

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
Joio Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

PPB

PTB

POT

PPS

PFL

PMDB

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

VadAoGomes

Josué Bengtson

Regis Cavalcante

Suplentes

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Lufs Barbosa

Raimundo Colombo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfslo Perondl
Lamartlne PoseIJa

MúcloSá
Ricardo Izar



PDT
Olrmplo Pires 1vaga

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL
EUJáclo Simões Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N1 136, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA MANUTENÇÃO

DO REGIME DE PREVIDêNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLI~OS, DOS MILITARES DA
UNIÃO E DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO

DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

ProposIção: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1g Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2g Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3g Vice-Presidente: Herculano Anghlnettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Femando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST· PMN - PSD - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

Pedro Eugênio Edlnho AraOjo
Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7061 Fax: 318·2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS

HOSPITALARES E INSUMOS DE
LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
19 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2DVice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3g Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares Suplentes

José Antonio

Or. Roslnha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

AntÔnio Jorge
Nelson Marquezelll

B.Sá
Fállma Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho
PT .

PTB

PPS

PPS

POT

Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
LuIz Carlos Hau/y
Nelson Otoch
Veda Cruslus

Arlindo Chinaglla
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

PFL
José Ronaldo Almerlnda de Carvalho
Neuton Lima Átila Uns
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Wemer Wanderer

PMDS
Darclslo Perondl Gustavo Fruet
José Borba João Co/aço
Luiz Bittencourt Salatiel Carvalho

PSDB
Carlos,Mosconl Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chlnaglla Márcio Matos
Gerald() Magela Ricardo Berzolnl

PPB
Arnaldo Farla de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTS
IrisSlmões Renlldo Leal

PDT
Alceu Collares Femando Zuppo

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Jandlra Feghall

Herculano Anghlnetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

1 vaga

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdecl Oliveira

2 vagas

André Benassl

Armando Abnlo
Confúclo Moura

Salallel carvalho
3 vagas

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
EXpedito Júnior

Francisco Coelho
. Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Femandes
Wemer Wanderer

Alex Canzianl
Feu Rosa

Marclo Fortes
Nelson Marchezan

PV

PT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

A1cione Athayde
Almir Sá
AryKara

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Welllngton Dias

Duíllo Pisaneschl

Jandlra Feghall

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
N~u!on Uma
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Darc(sio Perondl
Jorge Alberto
NelsOn Proença
~IjI:Ànio Pereira
Osmár Serragllo

Alexandre Santos

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo FelJó
Romeu Queiroz .
Silvio Torres



Bloco PL • PST • PMN • PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo José GôiNêa

Suplentes

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Alho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashl

Sérgio Barros
3 vagas

José Pimentel
3 vagas

Abelardo Luplon
AntOnio Geraldo

Coraucl Sobrinho
Gervéslo Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Phllemon Rodrigues (PL)
3 vagas

por

pr

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Jandlra Feghall

Wanderley Martins

Bloco PSB· PCdoB
Or. Eviláslo

Nelva Moreira

Secretário: Erles Janner Costa Gorlnl
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS AVIOL~NCIA E A

SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1R Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
2R Vice·Presidente: Welllngton Rocha (PT)
3RVice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Titulares

PFL

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

A1dlr Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moron! Torgan
Robson Tuma

Antonio Palocci
Marcos Rollm
Welllngton Olas
1vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahlm Abl-Ackel

PFL
Oarcl Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Nice Lobão
João Ribeiro Oscar Andrade
José Carlos Aleluia Paulo Braga
José Thomaz Nonê Raimundo Colombo
Luciano Castro Robson Tuma
Medeiros Wilson Braga

PMOB
Cezar Schlrmer Marçal Alho
Gastão Vieira Osvaldo Blolchi
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Phllemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Antonio Carlos Pannunzlo Alexandre Santos
Helenlldo Ribeiro Or. Heleno
Léo Alcântara Jutahy Júnior
Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Niclas Ribeiro

PT
Fernando Marroni Henrique Fontana
Geraldo Magela José Genofno
Marcelo Oéda 2 vagas
1 vaga

PPB
Hugo Blel Gerlon Peres
Ibrahlm Abl·Ackel Rornal AnfzJo
Jonival Lucas JOnIor (PFL) Vvonllton Gonyalves

PTB
CelsoGlgllo Luiz Antonio Fleury
Walfrldo Mares Gula SilasCâmara

POT
Eurfpedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB
Alexandra Cardoso Or. Evlléslo

PPS
1 vagar 1 vaga

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazzlotin Sérgio Novais

Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL
Bispo Wanderval Robério Araújo
Secretário: Valdivlno Tolentino Alho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTI'" • A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBSrDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastêo VieIra (PMOB)
1R Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2" Vice-Presidente: Fernando Marronl (PT)
3R Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSOB) _
Titulares Suplentes



Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Eujácio Simões Cabo Júlio

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
LocaI: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NR 294, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 1RDO ART. 54 DO ATO

DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ

Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFl)
211 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
311 Vice-Presidente: Dlno Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PPS

1 vaga Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 472-D, DE

1997, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472·0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

Aroldo Cedraz Ciro Nogueira Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
Francisco Rodrigues Deusdeth Pantoja 111 Vice-Presidente: Anlvaldo Vale (PSDB)
Laura Carneiro . Francisco Garcia 211 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
Rubem Medina Gilberto Kassab 311 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Sérgio Barcellos Neuton Uma Relator: Roberto Brant (PFL)
Werner Wanderer Paulo Marinho TItulares Suplentes1 vaga Ronaldo Calado

PMOB PFL
A1ceste Almeida 6 vagas
Carlos Dunga Affonso Camargo A1merlnda de Carvalho
Edison Andrlno José Ronaldo Átila Uns
Jorge Wilson Paes Landim Costa Ferreira
Marcelo Barblerl Paulo Magalhães Gilberto Kassab
1 vaga Roberto Brant Lael Varella

PSDB Ronaldo Calado Luis Barbosa

Coronel Garcia Antonio Carlos Pannunzlo Vlc Pires Franco Raimundo Colombo

Dlno Fernandes Bonifácio de Andrada PMDB
Dr. Heleno Saulo Pedrosa Armando Monteiro Jorge Wilson
Helenlldo Ribeiro 3 vagas Carlos Dunga Jóllo Delgado
Rommel FelJó Franclstônio Pinto Múc)oSá
Sérgio Reis Mauro Benevides Waldir Schmldt

PT Osmar Serragllo 2 vagas

AdãQ Pretto 4 vagas Ricardo Izar

Carlos Santana
2 vagas PSOB

Anivaldo Vale Bonifácio de Andrada
PPB Antonio Carlos Pannunzjo Inaldo Leitão

Almir Sá JoãoTota Nelson Otoch João Almeida
Iberê FerreIra 2 vagas Ricardo Ferraço João Castelo
Yvonllton Gonçalves Silvio Torres Jutahy Junior

Veda Crusius Luis Carlos Hauly

PTB PT

1 vaga Nelson Marquezelll Babá José Genofno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Lulzinho

POT José Pimentel Waldir Pires

Nelva Moreira Serafim Venzon PPB
Bloco PSB • PCdoB Gerson Peres Alcione Athayde

Paulo Baltazar 1 vaga Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo



Romel Anizio Wagner Salustiano Herculano Anghinettl

PTB
Pedro Corrêa

Eduardo Seabra Josué Bengtson
Femando Gonçalves Walfrldo Mares Gula Eduardo Paes

POT
Magno Malta

EberSllva Femando Coruja

Bloco PSB • PCdoB Alceu Collares

José Antonio Sérgio Miranda

JoãoTota
Ricardo Barros

PTB
Calo Rfela

SllasCâmara

POT

Eurrpedes Miranda

Bloco PSB· pedoB

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Almeida de Jesus

PV

Cabo Júl/o

Djalma Paes

João Caldas

Jandira Feghali

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

De Velasco

Secretário: Mario Drauslo Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

\ -,
OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇAO A

FIXAÇÃO DO SALÁRIO MfNIMO

Presidente: Paulo Uma (PMDB)
1DVice·Presidente: Medeiros (PFL)
2DVice-Presidente: Paulo Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
TItulares Suplentes

Secretário: Clly Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, si 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PROVrNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição: Autor: Miro Teixeira
Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
111 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Ro/lm (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Helnze (PPB)
Relator: Miro TeixeIra (PDT)
Titulares Suplentes

Fernando Gabelra

A1rnerlnda de carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Camelro
Medeiros
NIce Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

PFL

Marcos Rolirn (PT)

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Pedro Eugênio (PPS)

PV

Airton Cascavel (PPS)

Bloco PSB, PC do B
De Velasco CaooJúlio
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Barbosa Neto
Damll10 Fellclano
JllIIo Delgado
Paulo Urna
Synva/ GuazzelR
WIlson santos

DIno Fernandes
FeuRosa
InaIdo L8ItIo
LUIz RIbeIro
PedroHemy
Romeu QueIroz

Avenzoar Arruda
JaIr MenegueJll
Paulo Paim
PedroceJso

Enlvaldo Ribeiro

PMOB

PSOB

PT

PPB

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
Canos Santana

Paulo Rocha
Wàldomiro Fioravante

Almir Sá

Bloco PSDB, PTB
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco PMDB, PST, PTN
Coriolano
Osvaldo Biochl

PFL
Reglnaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB
Luis Carlos Helnze

POT
Miro Teixeira

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

Pedro Henry

Jorge Pinheiro
1 vaga

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAO

COORDENAÇÃO DE PUBLICACOES

TITULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇÃO A ViTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365'()75-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365.Q6~

R$9,90

RELATÓRIO SrNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-{)76-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365..()72-9

R$1,10

Locais de venda: Midia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publlcaç(les. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCACOES

TiTUlOS PUBLICADOS - 1998/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

ISBN: 85-7365-067·2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPçAo ELEITORAL
: TRANSCRlçAO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

RS2,&7

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISIÇAo DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-736S..Q59-1

R$10.95

SECA: P HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-$4.8

R$5.94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071..1)

RI 1,10 .

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365..Q65.6 •

RI 1,99

Locais de venda: Mldla Uvrarla. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 31B-6477n211'.~-'
I"formaç&ts: Coonlenaçlo de PubllcaçCes. Telefone: (061) 318-6865..E·maU: publlcacoes.~I@camara.gov.br :;~~;,'



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO'DE PUBLlCAÇOES

TíTUL()S PUBLlC~DOS - 1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISsAo DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.040-0

RSS.50

ISBN: 85-7365-041·9

R$3,30

DIREllOS HUMANOS E CIDAD~IA,:, '
HOMOSSEXUAL

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNI~RSALIZAÇAo DA,CIDADANiA '

ISBN: 85-736~88-5

R$2,20

I!3BN:' 85-7J65.()n·~

R$1',10 ,

0,.",,-, -. ~ ;'~'l'

~ 'j .

human(l,íf.;
~ '~.:

, homQsse,,\új~
\ • , ·t..-êJ. •....~...........

RELAtÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAt'DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365~55-9

R$9,55

L.ocáls de v~nda: Midia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (à61) 318-6477n271.
I~formações: Coordenação de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-:6865. E-mail: p.ubllcacoes.cedl@camara.gov.br .



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -199812000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948.1998

ISBN: 85·7365-057·5

RS2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR '

ISBN: 85-7365.Q49-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1948 '

ISBN: 85-7365-029-X(v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAl DO
USUÁRIO

ISBN: 85-7365-0~

Dlatrlbul~o gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365«3-5

R$ 3.30

CONSnTUlÇAo DA REPÚBLICA
'FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-Q74-5

R$ 5,00

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da <:Amara dos'Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271':" .
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: pUbllcacoes.cedl@camara.gov.br '~"~l'



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$2.92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51& LEGISLATURA. 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,00 (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365~74-5

R$ 5,00

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

RS 10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51& LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

RS 1.32

RELATÓRIO DA 11I CONfERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-005-9

R$9.55

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoe5.cedl@camara.gov.br



SENADO
.FEDERAL

--

SECR.ETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO

. EPUBLlCAÇOES

EDIÇÃO 1;)1;: HOJE: 824 PÁGINAS'


