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Ata da 1SªSessão, da Cârr-ara dos Deputados,
da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da soa Legislatura em 26 de janeiro de 1996
Presidência dos Srs.: Wilson Campos, 1Q Secretário, Betinho Rosado; Paulo Paim;

Augusto Viveiros, Luciano Castro, § 2Q do artigo 18 do Regimento Intemo.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Ha
vendo número regimental, está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA
O SR. PHILEMONN RODRIGUES, servindo

como 2º- Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ADROALDO STRECK, servindo como
1Q. Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFfclOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lfder
do Bloco Parlamentar PFUPTB, nos seguintes
termos: .
OFrCIO Nº- 007-L-BL. PARL.l96

Brasília, 11 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício nº- 005-L-BI. ParlJ96,

de 10 de janeiro de 1996, informo·a Vossa Excelên
cia que os Deputados Raul Belém, Zila Bezerra e
Roberto Jefferson, na qualidade de titular, e Costa
Ferreira, Osmir lima e José Tude, na qualidade de
suplente, passam também a integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emen
da à Constituição nº- 233/95, que modifica o art. 34 e
o Capítulo 111, Seção I, da Constituição Federal, e o
arl 60 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias.

Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência
os protestos do meu elevado apreço e consideração.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par
lamentar PFUPTB.

Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência;

OFfclO Nº- 083-L-BL. PARL.l96

Brasília, 18 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comuni.co a Vossa Excelência que o Deputa

do Femando Gonçalves - PTB/RJ, deixa de fazer
parte, como membro suplente, da Comissão Espe
cial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nº- 233-N95, que modifica o art. 34 e
o Capítulo 111, Seção I, da Constituição Federal, e
o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Nesta oportunidade, indico para a referida vagr...
o Deputado Bonifácio de Andrada - PTBlMG.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.

Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1º- .

Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

OFrCIO Nº- 092-L-BL. PARL.l96

Brasília, 23 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª- que deixo de fazer parte

das Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e de Seguridade Social e Família,
na condição de membro titular e suplente, respecti
vamente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.



Brasília, 10 de janeiro de 1996
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a

Vossa Excelência o Relatório de Atividades/1995
deste órgão Técnico.

Respeitosamente, - Deputado Alcides Modes
to, Presidente.

Brasília, 17 de janeiro de 1996

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Fetter Júnior como titular, em substituição ao
Deputado Júlio Redecker, para integrar a Comissão
Especial destinada a estudar e propor modificações
na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Lello,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício de Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Alcides Modesto, Presi
dente da Comissao de Agricultura e PoUtica Ru-
ral, nos seguintes termo~' .

OFrCIO Nº- 003/96
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Do Sr. Deputado Michel Temer, Uder do Atenciosamente, - Deputado Odelmo Lello,
PMDB, nos seguintes termos: Líder do PPB.

Of/GABI N2- 926 Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

OFrCIO Nº- 049/96

Brasília, 29 de dezembro de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Emerson Olavo Pires passa a integrar, na qualidade
de Titular, a Comissão Especial destinada a apre
ciar a Proposta de Emenda à Constituição ~ 57, de
1995, que dã nova redação ao art. 14, parãgrafos 1º
e~, e acrescenta inciso, em substituição à Deputa
da Simara Ellery.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado Mi
chel Temer, líder do PMDB.

Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

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

OFrCIO Nº- 008/96

Brasília, 11 de janeiro de 1996

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Fetter Júnior, como suplente, em substituição
ao Deputado Júlio Redecker, para integrar a Comis
são Especial· destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nº-175-A, de 1995, que alte
ra o Capítulo do Sistema Tributãrio Nacional.
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FUNCIONÁRIOS DA CAPR

Agnaldo Passos Barboza Agente de Transportes

Ana Fátima Rocha Enc. do Setor de Tram. de Proposiç6es

Muito nos orgulha dizer que, neste periodo, incluimos algo novo na
história desta Comissllo: a sua ampla abertura para a manifestaçllo dos
interesses dos deserdados, no campo, da longa trajetória de iniquidade
social das ações públicas conformadoras do modelo econOmico
brasileiro.

Gerson Teixeira Assessor Técnico

Kátia da C. dos Santos Viana Assistente de Comissão

Késia Virginia de Lima Faim Enc. do Setor de Controle e ExecuçAo

EIIla Henrique de Souza

Marcelo Ribeiro e Silva

Moizes Lobo da Cunha

Raimunda Monteiro

Sebastillo F. de Almeida

S~e~nadoPre~ente

Adjunto de Comissllo

Secretáno

Assessora de Imprensa

Auxiliar de Comissllo

Sem-terra, negros, indios, mulheres trabalhadoras, cnanças,
populaçOes atingidas por grandes projetos, pequenos produtOfefl e
trabalhadores ruans, em geral, encontraram nesta Comissllo um espaço
para a concluçllo de suas lutas por cidadania, nunca antes permitido,
alterando, assim, a ambiência monolílica tradicional desta instância do
Legislativo.

Se esse fato não resultou - e nem podena, na reversão do quadro
institucional desfavoravel à maioria da população trabalhadora rural do
Brasil, 000 temos dúvidas em afirmar que o mesmo potencializou a luta
dos movímentos sociais empenhados pelas transformações estruturai"
pressupostas pela democratizaçllo das relações sócio-econOmicas no
&grano.
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APRESENTAÇÃO

Este documento ralata as atividades bésicas promovidas pela Comissão
de Agncultura e Polltlca Rural da Câmara dos Deputados durante a Sesdo
Legislativa de 1995.

Além de atender às exigências fixadas no Art. 41, XVIII, do Regimento
Interno da Casa a divulgaçllo deste Relatório tem o propósito de informar às
diversas instituiÇoes e entidades da sociedade civil sobre a conduta poIltlca e
sobre o plano de trabalho executado pela atual gestão da CAPR.

O Relatóno pretende ser abrangente, informando as. açOes
desenvolvidas para o atendimento das demandas de caráter estritamante
legislativas e aquelas onginànas de motivações polllicas extemas.

I - INTRODUÇÃO

1.1 - A opção preferencial pelos excluldos

Concluída a presente Sessâo Legislativa, podemos afirmar que a
Comissllo de Agricultura e Polllica Rural atingiu plenamante os objetivos
polllicos a que se prop6s a atual direçao deste importante órgoo técnico
da Camara dos Deputados.

Temas como a reforma agrána, o fortalecimento da agncultura
familiar, via a redefiniçllo do atual modelo de polllica agrlcola, a
menutençAolampliação das conquistas previdenciánas dos
trabalhadores rurais, a regulanzaçllo das terras dos quilombos, a
denúncia e a apuraçllo das condições sub-humanas do trabalho de
homens, mulheres e cnanças e, o impacto dos grandes projetos sobre o
melo ambiente e sobra as populaçOes envolventes, entre outros, tiveram
tratamento pnvilegiado na pauta áa Comissão, neste ano.

Mais estimulante que o simples debate e o encaminhamento das
matérias acima referidas junto às esferas competentes, foi a açllo
articulada, nesse sentido, desenvolvida durante todo o transcurso do ano
entre a CAPR e as entidades da sociedade civil, o que significou uma
expenência altamente positiva sobre o papel que a institucionalidade
pode desempenhar para o fortalecimento da organizaçllo e das
mobilizações populares e, por conseguinte, de suas conquistas..

1.2 - Prioridade sem exclusão

. A ênfase dada pelos trabalhos da Comissão à interlocuçllo dos
interesses dos citados segmentos da agricultura brasileira não significou
qualquer postura politicamente refratária aos demais agentes
lI6c!o-econOmlcos do setor. A defesa do caráter estratégico da
agncultura e, portanto, do conjunto de sua base produtiva mereceu todo
o empenho da direçllo da CAPR.

Neste sentido, apoiamos e participamos diretamente, em Brasilia e
em vános Estados, de inúmeros atos politicos e reuniões de
organizaçOes representativas da agncultura patronal na busca de
altemativas pollticas contra os desdobramentos altamenta
desestabilizadores da economia agrícola nacional resultantes em
particular, da implementaçllo do atual programa neollberal de
estabilizaçllo da moeda.

Essa diretnz de atuaçllo em funçllo da totalidade dos interesses
fund~is da atividade agrlcola, remeteu a CAPR para um
monitoramento permanente das medidas govemamentais dirigidas ao
setor, ao longo do ano. No entanto, somos obrigados a reconhecer a
desnecessána segmentaçllo dos esforços dos membros da Comissão
na defesa dos interesses do setor. Lamentavelmente, parte dos
parlamentares da CAPR, sem conseguir romper corn seus
Inconformismos iniciais ante a investidura de um membro do PT na
presidência da Comissllo, optaram pela cnaçllo de instâncias paralelas
de açAo e, assim, despotencializando as possibilidades de conquistas
pera o setor.

Com essa ressalva, vale registrar alguns dos mais importantes
objetos da intervençllo da Comissão na conjuntura enfrentada, em prol
da agncultura nacional e de seus agentes econOmicos.

1.3 • As ações em defesa da agricultura

Nesta perspectiva, exigiu nossa atençllo absoluta os atos oficiais
relativos à plena Iiberalizaçllo das importações agrícolas que,
associados à polltica cambial em vigor, forjaram um quadro de extremo
aviltamento dos preços dos produtos agricolas. com efeitos desastrosos
para a agncultura brasileira. Isso tem sido deliberadamente assumido
pelO ç, ...vemo corno um pressuposto de sua politlca de estabilizaçllo
econOmica. Para tentar reverter essa tendência de represamento dos
preços agrícolas, a pr6pria presidência da Comissão, acatando sugestllo
da Sociedade Rural Brasileira - SRB, apresentou projeto de lei propondo
a elevaçllo automática das tarifas de importações dos produtos
agrlcolas corn estoques razoáveis no pais. Nessa direçllo, também
estamos convocando a Ministra da Industna e Comércio para que, em
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audiência pública apresente o quadro de volumes e valores da
importações brasileiras de produtos agricolas e explique os motivos da
nao efetividade do dispositivo da lei agricola que determina a tribulat;ão
compensatória sobre os produtos importados que gozam de subsidios
na origem. A esse respeilo ainda, a CAPR encomendou estudos de
especialistas visando a fundamentação téCnica para ação judicial que se
pretende instaurar contra o não cumprimento, pelo governo, do
instrumento da tributação compensatória antes referido.

o crédilo rural foi outra matéria que exigiu o trabalho constante da
CAPR. Alegando a gravidade da crise fiscal, o atual govemo vem agindo
no sentido da eliminação do indispensável papel do setor pObllco no
financiamento da atividade agricola, argumento que, na verdade, serve
como pretexto para os objetivos nllo explicitados de contextualização da
agricultura ao receituário naoliberal.

Por ocasião do Acordo firmado no primeiro semestre entre o
governo e membros da Frente Parlamentar da Agricultura. onde foram
definidas as regras para safra 1995/96, a CAPR, através de Nota
Técnica de sua assessoria, advertiu sobre os termos desfavoráveis das
condiçOes estabelecidas. O perlodo de tempo transcorrldo desde então,
infelizmente veio a confirmar o diagnóstico da Comissão, segundo o
qual, a fixação dos juros de 16% a.a. para o crédito, associada â
suspensão dos efeitos do art. 16, § 2°. da Lei n' 8.880/94 viria reSgatar a
TR como indexador do crédito. Resultado: a taxa anuallzada da TR já
está projetada em 18%.

Da mesma forma. nossos empenhos para a diferenciação das
regras do crédito para as diversas categorias de produtores nao foram
considerados. tanto pelos parlamentares que negociaram o acordo do
crédito, quanto pelo governo. Mesmo nos somando aos esforços
promovidos pelas entidades organizadoras do Grito da Terra Brasil, a
Onica concessão do governo relativamente à diferenciação da polltica
agrlcola foi a criação do PRONAF • Programa de Fortalecimento da
Agricultura Familiar, cuja execução neste ano, foi frustrante, nas
palavras do próprio Secretário Nacional de Politica Agrlcola. De acordo
com a Contag, ao longo do ano, o citado programa aplicou apenas R$
10 milhões em financiamentos à agricultores familiares, a taxas nada
favoráveis, de 12% a.a, afora o custo do Proagro.

Convém registrar que, além dos embates junto ao governo por
recursos e pela diferenciação da polltica de crédito, a presidência da
Comissão. entre outras ações neste sentido, assumiu a Relataria de um
importante projeto de lei. de autoria do Deputado Adão Pretlo, que
previa o reordenamento da política de crédito, objetivando a sua
democratização e regionalização. O Parecer favorável da Presidência foi
derrubado pela maioria dos membros da Frente Parlamentar da
Agricultura, titulares da CAPR.

Outro tema da política agricola que marcou a conjuntura agrfcola
de 1995 foi a questão do endividamento do setor. Sobre essa matéria,
uma das primeiras providências da atual gestão da CAPR foi a
instalação de Subcomissão encarregada de dar encaminhamento às
resoluções constantes do Relatório da Comissão Pariamentar Mista de
InqUérito criada para apurar as causas do endividamento rural. Essa
Subcomissão teve o Deputado Nelson Marquezelli como Presidente e,
como Relator, o Deputado Valdir Colatlo. O Relatório final da citada
sub-Comissão certamente encontra-se em fase de conclusao.

Legitimada pelo apoio manifestado pelas entidades de
trabalhadores rurais, a direção da Comisssão apoiou, articulando
politicamente. projeto de lei de autoria de seu l' Vice-Presidente,
Deputado José Fritsch, cujo contexto estabelecia uma bem formulada
equação para o tratamento das dividas rurais, a qual, entre outros
pontos, assegurava condições diferenciadas para as renegociações,
salvaguardava o Tesouro da assunção de õnus descabidos com o
~sso. observava as conclusões da CPMI do endividamento. e fazia
Justiça com os produtores que já haviam liquidado os seus débitos
bancários. Tal proposta, com parecer favorável da Relatoria, sob a
responsabilidade de um dos próprios coordenadores da Frente
Parlamentar da Agricultura, foi ignorado em razão da opção feita por
aquela Frente, pela proposta de securitização.

Já nos manifestamos publicamente quanto ao mérito da
securitização. não se justificando portanto. comentários adicionais sobre
a mesma.

1.4 • Outras atividades estratégicas

Tão ou mais enfática que a atuação ao nivel dos acontecimentos
que moldaram a conjuntura da politica agrlcola em 1996, foi a
intervenção da CAPR em outras matérias de grande densidade social,
em especial, sobre a questão agrária. Neste caso e, em completa
sintonia com as entidades de trabalhadores (MST, Contag, CPT) a
demais entidades que se empenham pela democratização da estrutura
de posse e uso da terra, a Comissão atuou intensivamente em várias
frentes. O forte trabalho legislativo nessa área, a apuração In loco dos
conflitos e de atos criminosos contra os trabalhadores, a articuiação

junto ao governo por recursos e açOes efetivas na implantação -da
reforma a, a atUllção em apoio â criação do Fórum pela Reforma
Ag(irla e pela Justiça no Campo reunindo um amplo leque de
entidades da sociedade civil, constitulram algumas das iniciativas da
Comissão nassa matéria.

Outro objetivo ostensivamente perseguido pela CAPR, nesta
gestao. foi o estimulo à formação de massa critica em prol da
implementaçao de poHlicas de longo prazo para o setor agrfcola
nacional. lavando-se em conta os propósitos de regionalização.
democratização e de sustentabilidade ambiental.

Nessa perspectiva. encomendamos â assessoria da Casa. a
elabor~ de uma profunda análise sobre o conjunto dos instrumentos
de potilica agricola e agrária e proposta de suas redefiniçOes tendo
como escopo diretrizes democratizantes de suas atuais concepções e
práticas. Referido documento, remetido às diversas entidades patronais
e de trabalhadores e demais entidades vinculadas ao setor. vem
servindo de fonte de subsldios para as discussões que se realizam em
tomo do assunto. em vários municlpios e estados do pais. Na busca de
lICÍIITlUlo de debate para a sustentação de açOes políticas tendo em vista
os propósitos antes mencionados, a CAPR promoveu dois Importantes
eventos: o Seminário Internacional sobre Reforma Agrária e
Agricultura Familiar que contou com a participação de representantes
do Bird e da FAO. reunindo técnicos dos governos federal e dos
eatados. dirigentes de entidades nacionais, além de outras
p8ISOI1lIlIdades oficiais e da sociedade civil e. juntamente com o INESC,
realizoU também o wOrkshop sobre o Mercosul e a Agricultura
Familiar, com a participação de parlamentares e lideranças rurais dos
palsas membros do Mercosul.

1.5 • Momentos de unidade da açlio politica

Mas. nem todas as ações pollticas empreendidas pelos
parlamentares vinculados à área rural foram objeto de quebra de braço
quanto à oportunidade e ao mérito. Antes de exemplificarmos esse fato
vale escl~acer q~ as disputas mencionadas. com as exceçOes pai
~. da Into!erâncla poHlica e preconceito de alguns. foram, na sua
melena, motivadas. por divergências de concepção e de classe.
POJ1a!1lO. dernocra!lcamente toleráveis e ineviláveis mesmo, dada a
pluralidade própna dos parlamentos no sistema democrático
~presentativo.. Afinal. nao se poderia esperar que as profundas
diferenças só,clo-econ0!'1icas vlgentes.na área rural do pais não viessem
resultar em diSputas aCirradas no âmbito desta instância do parlamento.

Feita essa observação, merecem destaque entre as açOes
encaminhadas pela CAPR, de forma amplamente consensuada entre
seu~ membros, as Emendas da Comissao às propostas de Plano
Plunanual 1996199 e da Lei Orçamentária para 1996. Da mesma forma
o llIc? polilico promovido em Brasllia no mês de julho (caminhonaço) pai
médiOS e grandes produtores rurais conseguiu reunir o apoio do conjunto
dos parlamentares da Comissão.

1.6 • Instrumentos de comunicaçllo e prestaçllo "de contas

. Com o objetivo de prestar contas sobre as atividades da CARP a
direção atual instituiu um boletim informativo de circulação sistemáticá e
en~ereçada para. instituições públicas afins à agricultura. para as
entidades patronais e de trabalhadores rurais e para diversas entidades
técnica~ e populares com atuação nas questões agricolas e agrárias
nacionaiS. No total, foram publicados dez Boletins Informativos.

O feed back proporcionado pelo boletim, permttiu uma série de
açOes da CAPR em defesa do setor e de seus segmentos inferlorizados
nas relaçOes econõmicas e de poder.

Outro Instrumento de informação e comunicação posto em prática
pela atual direção da Comissao foram as várias Notas Técnicas
prodUZidas pela assessoria. retratando o posicionamento da Presidência
sobre inOmeros atos do legislativo e medidas govemamantais
relacionadas às pollticas agrlcola e agrária nacionais.

I. 7 - Breves comentários sobre o volume de trabalho

Na sequência deste documento, encontram-se assinaladas as
atividades básicas desenvolvidas pela Comissão de Agricultura na atual
8essao Legislativa. No entanto, para efeito ilustrativo do volume de
atividades conduzidas, destacamos que foram realizadas 30 reuniões de
audiência pOblica, oito das quais, conjuntamente com outras Comissões
Permanentes da Casa. Merece ênfase, neste caso, a massiva
participação popular em várias das reuniões, obrigando em algumas
ocasiões. a que se transferisse o local de suas realizações para espaços
mais amplos, como o auditório Nereu Ramos.
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Além dos seminários antes referidos, a CAPR promoveu outro
grande seminário com expressiva participaçAo da sociedade civil,
destinado a discutir e encaminhar providências sobre a problemática da
posse da terra pelas comunidades remanescentes dos quilombos.

Temos a lamentar a baixa frequência de vários parlamentares ás
reuniOes ordinárias o que fez com que 12 das 34 reuniOss convocadas
n!o se realizassem por falta de quOrum. Como resultado, chegamos ao
final de ano com uma pauta razoavelmente "congestionada" de projetos
e outras proposições legislativas pendentes de deliberação. Sobre esse
fato, cabe lembrar que esta Presidência encaminhou as providências
regimentais exigidas, as quais, no entanto, n!o conseguiram prosperar.

Além das atividades intemas, a direção da CAPR e parlamentares
delegados participaram de reuniOes em vários estados da federaçAo,
junto com ComissOes de agricultura das Assembléias Legislativas,
partidos polilicos, governos estaduais e entidades da sociedade civil,
em busca de SOIUÇOllS para os graves problemas que afetam a
populaçao rural do pais.

1.8 • Os agradecimentos

Para concluir este capitulo, fazemos questAo de registrar o apoio
recebido da Presidência desta Casa para a plena condução de nosses
atividades, particularmente no que concerna à viabil~ção material do
plano de trabalho aprovado pelo plenário desta ComIssão. Igualmente,
manifestamos nossos agradecimentos a todos os membros da CAPR,
em especial, aos companheiros de diversos partidos que dividiram
conosco as agruras politicas inerentes à função que assumimos.

Vale registrar e agradecer o apoio e incentivo manifestados
durante toda a nossa gestão pela assessoria técnica da Câmara, em
especial, da assessoria na área de polilica agrlcola que, através dos
valiosos aconselhamentos de seus membros ou de suas participações
diretas em várias de nossas atividades prestaram grande contribulçAo
para a condução das elevadas atribuiçOss que assumimos nesta
Comissllo.

Da mesma forma, sem a paciência, o profissionalismo e a
dedicação dos fUncionários da Comlssllo devemos admitir que nada de
positivo terla sido possivel executar à frente da CAPR.

Por fim, não poderíamos deixar de externar a nossa gratidllo aos
gestos de companheirismo e de solidariedade prestados pela direçAo
nacional do PT, de sua Secretaria Agrária, da liderança na Câmara e
dos demais membros do partido, em particular, dos componentes do
Nllcfeo Agrário da bancada federal. Notadamente nos vários momentos
enfrentados de graves tensionamentos polilicos, tais menifestaç6es
foram de importância decisiva para que continuássemos a cumprir, com
afinco e dignidade, o exercicio desta presidência.

Deputado ALCIDES MODESTO
Presidente

11· RELATÓRIO DE PROPOSIÇOES

AI PROPOSIÇOES APRECIADAS NO l' SEMESTRE DE 1995

A.11 PROPOSIÇOES APROVADAS

PROJETO DE LEI N° 7195 - do Sr. Hugo Biehl - que "DispOe sobre a
obrigatoriedade de aplicação de recursos do crédito rural em operaçOss
com mini e pequenos produtores rurais".
RELATOR: IVO MAINARDI
PARECER: favorável, com subemenda, a este e às duas emendas
apresentadas na Comlssâo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 11195 - do Sr. Valdir Colatto
- que "Susta os efeitos da inc/usllo de beneficiadores, industriais e
exportadores como beneficiários de Empréstimos do Governo Federal 
EGF, na Resolução nO 2.146, de 2 de março, de 1995, do Conselho
Monetário Nacional".
RELATOR: Deputado JOS~ ROCHA
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 68195 - da Comissllo de
ReJações Exteriores - que "Aprova o texto do Convênio Internacional do
Café de 1'994, adotado em 31 de março de 1994, na sede da
Organização das NaçOes Unidas".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 93195 - da C0I7,issllo de
Relações Exteriores - que "Aprova o texto do Acordo para ConselVlIÇllo
da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios LimítrOfeS, .celebrado entre o
Govemo da Repllblica Federativa do Brasil e o Govemo da RepOblica
do Paraguai, em Brasília, em 1° de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favoráVel

PROJETO DE LEI NO 96195 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "DlspOe
sobre a veiculação no rádio e na televiSllo. de inforrnaçOes que
estimulem a formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na ComiISllo

PROJETO DE LEI NO 97195 - do Sr. Odelmo Lello - que "Acrescenta
artigo à Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dispOe sobre a
polliica lIlII'lcola".
RELATOR: Deputado ODIlIO BALBINOTTl
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 110195 - do Sr. Odelmo Leão - que "Altera os
artigos 4° e SO da Lei n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dispOe
sobre a politica agricola".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 113195 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta
inciso I ao artigo 6° da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
"dispõe sobre a polllica agriCOla".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 343195 - da Sr". Ana Jlllia - que "dá nova redaçáo
ao parágrafo 4°, inciso IV, do artigo 90, da Lei n° 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que "dispOs sobre a regulamentaçllo dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capitulo 11I,
Tilulo VII, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.125-AI95 - do Sr. Jackson Pereira - que "DispOe
sobre a aplicação em crédito rural de recursos captados nas áreas da
SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER: favorável, com adoção da emenda apresentada na CDUI
VISTA: o Deputado Valdir Co/alto n/lo apresentou manifestação escrita

PROJETO DE LEI N" 1.955191 - do Senado Federal - que "Displle, com
fundamento no inciso VIII do Artigo 23 da Constituição Federal, sobre a
obrigatoriedade de 6rgAos e entidades da administração pllbJica federal
reelizarem suas compras na Companhia Nacional de Abastecimento·
CNA - e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉLlS
PARECER: favorável, com substitutivo, a este, e parcialmente á llIl18fIda
apresentada na ComisSllo
VISTA: o Deputado Domingos Dutra nllo apresentou manifestação
escrita

PROJETO DE LEI N° 3.035192 • do Sr. Werner Wanderer - que "DispOe
sobre o financiamento para reparo e raforma de máquinas e
implementos agrícolas".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável, com emenda, a este e contrário à emenda
apresentada na ComisSllo

PROJETO DE LEI NO 3.745193 - do Poder Executivo (Mensagem no
218193) • que "Displle sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera o
Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto no
24.548, de 3 de julho de 1934, e a Lei no 569, de 21 de dezembro de
1948, e dll outras providências". (Apenso: PL 4.171193).
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável a este e contrário ao de nO 4.171193, apensado
VISTA: o Deputado José Fritsch apresenlou voto em separado,
favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 3.822193· do Sr. Giovanni Queiroz - que "Autoriza
o Poder Executivo a suprimir a Reserva Florestal Gorotire, no Estado do
Pará, criada pelo Decreto nO 51.029, de 25 de julho de 1961".
RELATOR: Deputado ORCINO GONÇALVES
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado Domingos Dutra n/lo apresentou manifestaçllo
escrita

PROJETO DE LEI N° 3.974-Al93 - do Poder Executivo (Mensagem no
373193) • que "Dá nova redação ao parágrafo 1° do Artigo 5° da Lei no
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispOe sobre a polilica agrlcola".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável, com emenda, a este e à emenda apresentada na
Comisdo
VISTA: o Deputado André Pucclnelli apresentou voto em separado,
favorável

PROJETO DE LEI N° 4.575194 - do Sr. Valdir CoIatto - que "Displle
sobre o Plano Nacional de Assistência Técnica junto aos Projetos de
Assentamento de Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável a este e a emenda apresentada na Comissllo

PROJETO DE LEI N° 4.592194 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o
artigo 2" da Lei no S.393, de 30 de dezembro de 1991, que "extingue a
contribuiçllo e o adicional incidenles sobre as saldas de aÇÚCar a que se
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refere'!l os Decretos-Leis nO 308, de 28 de fevereiro de 1967, e 1952, de
15 de)UIl1? de.1982, os subsidios de equalizaçao de custos de produção
de açucar, e dispõe sobre Isenção de IPI nas operações que menciona"
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO .
PARECER (REFORMULADO): favorável, com emenda
VISTA: o Deputado Roberto Balestra não apresentou manifestação
escrita

pROJETO DE LEI N° 4.959190 - do Sr. Paulo Mourão - que "Concede
Isenção em favor de estabelecimentos de ensino agrlcoia".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável, com substitutivo

A.2) PROPOSIÇOES REJEITADAS

PR~J!=T0 DE LEI N° 13195 - do Sr. laire Rezende - que "Estabelece
. reqUiSitOS para a concessão de beneficios de incentivo fiscal nas áreas
de atuação da SUDAM e SUDENE".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 14/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "Dispõe sobre a
expioração de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 17/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "Acrescenta
parágrafo ao artigo 46 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, que
"dispõe sobre o Estatuto da. Terra", e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSE FRITSCH
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 106195· do Sr. Odelmo Leão· que "Dispõe sobre
instalações de captação de água para irrigação nas barragens".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 192195 • do Sr. Adão Pretlo e outros 7 - que
"Estabelece mecanismos para os financiamentos agricolas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCIDES MODESTO
PARECER: favorável, com 2° substitutivo. a este e contrário às emendas
de nOs: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, apresentadas ao 1° subsmutívo.
VISTA: o Deputado Valdir Colatlo apresentou voto em separado,
favorável .

1',3) PROPOSlçOeS PREJUDICADAS

PROJETO DE LEI N° 2.890192 - do Poder Executivo (Mensagem no
174192) - que "Dispôe sobre a desapropriação de imOvel rural, por
interesse social e para fins de reforma agrária, privativa da União, e dá
outras providências". (Apenso: PL 3.440192).
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER: pela prejudiclalidade deste e do PL de no 3.440192,
apensado

PROJETO DE LEI N° 4.328193 - do Sr. Valdir Colatto - que "Permite a
aquisição, por usucapião especial, de ImOveis rurais na faixa interna de
150 quilõmetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do
territOrlo nacional, alterando a Lei nO 6.969, de 10 de dezembro de 1981,
e dando outras providências".
RELATOR: Deputado ROMEL ANISIO
PARECER: pela prejudicialidade

PROJETO DE LEI NO 4.562194 - do Sr. Telmo Kirst - que "Altera o artigo
9" da Lei no 8.019, de 11 de abril de 1990, que "altera a legislação do
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: pela prejudicialidade

B) PROPOSIÇOES EM TRA~ITAÇÃO

B.1) PROPOSIÇOES PRONTAS PARA A PAUTA

PROJETO DE LEI N° 16/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "Institui critério
para fomecimento de energia elétrica a indústrias rurais".
RELATOR: Deputado JOSE BORBA
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado Padre Roque apresentou voto em separado,
contrário

PROJETO DE LEI N° 44195 • do Sr. Davi Alves Silva - que "Dispõe
sobre a criação do Programa de Reestrutunação da Agropecuária
Brasileira e dá outras prOVidências".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 64195 - da Comissão Especial
do Crédito Rural· que "Altera a legislação tributària federal, Institui o
Fundo de Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 90195 - do Sr. Aldo Arantes - que "Dispõe sobre o
transporte de trabalhadores rurais ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado ANDRÉ PUCCINELLI
PARECER (REFORMULADO): favorável, com 2° substitutivo, a este, e

contrário às cinco emendas apresentadas na Comissão ao 1° substitutivo
VISTA (CONJUNTA): o Deputado Padre Roque apresentou voto em
separado, favorável, com substitutivo; e o Deputádo Roberto Balestra
não apresentou manifestação escrita

PROJETO DE LEI N° 100/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Modifica a Lei
n° 8.~29! de. 25 de. fevereiro de 1993, que "regulamenta dispositivos
constitUCionais relatiVOS à refonna agrária, previstos no Capitulo 111
Titulo VII, da Constitulçã9 Federal". '
RELATOR: Deputado EZIDIO PINHEIRO
PARECER: contrário
VISTA (CONJUNTA): Deputados PADRE ROQUE e NELSON MEURER
VISTA: o Deputado Nelson Meurer apresentou voto em separado
favorável •

PROJETO DE LEI N° 105195 - do Sr. ODELMO LEÃO - que ·Dispõe
sobre a obrigatoriedade de preparação de came bovina em corte, por
matadouros frigoríficos e entrepostos frigorificos, em carcaças
tipificadas e dà outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, a este, e contrário às quatro emendas
apresentadas na Comissão.
VISTA (CONJUNTA): Deputados DILCEU SPERAFICO. JOSÉ FRITSCH
e IVO MAINARDI
Devolução pelo Deputado Dilceu Sperafico sem manifestação escrita.

PROJETO ~E LEI N° 111-N95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta
artigo à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'disptle sobre a
politica agrlcola"'.
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 189/83 • do Poder Executivo (MSG N° 93/83) - que
"Altera o Artigo 24 do Decreto-lei nO 73, de 21 de novembro de 1966
que regula o Sistema Nagional de Seguros Privados". '
RELATOR: DeputadoADAO PREITO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 198/95 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera a política
agrlcola vigente".
RELATOR: Deputado AUGUSTINHO FREITAS
PARECER: contrário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 202195 - da Comissão de
Relações Exteriores - que "Aprova o texto do Acordo Internacional do
Caca~ de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994 na sede da
Orgamzação das Nações Unidas, em Nova Iorque". .. . '
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 207195 - da Comissão Relações Exteriores(MSG
814/95) - que "aprova o texto do Acordo Internacional do AÇllcar, de
1992, assinado em 30 de setembro de 1992 na sede da Organização
das Nações Unidas, em Nova Iorque." '
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: favorável •

PROJETO DE LEI N° 230195 - do Sr. José Coimbra - que "Altera a
redação dos parágrafos 1° e 20 e revoga os parágrafos 3° e 4° do artigo
65 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, que "diSpõe sobre o
Estatuto da Terra, e dá outras providências". (Apenso: 887/95)
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER (REFORMULADO): contrário a este e ao de no 887195
apensado '

PROJETO DE LEI NO 238195 - do Sr. João Coser e outros 5 - que
"regulamenta o art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER (REFORMULADO): favorável, com uma emenda.

fRO~ETO. DE LEI N° 257195 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que
Comge distorções na correção dos financiamentos passados, regula

suas execuções e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÊLIS
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: o Deputado Valdir Colatto apresentou voto em sepan!ldo
concordando com o relator •
PROJETO DE LEI NO 281195 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe solxe
o uso e a conservação do solo e da água no meio rural".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 283195 - do Sr. Olávio Rocha - que "Dispõe solxe
a Polltlca de Garantia dos Preços Minimos para o feijão, o arroz, o trigo
e a mandioca".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 336-N95 - da Sr". Fátima Pelaes - que "Assegura
à mulher, na condição de cabeça-de-casal ou chefe de familia, o diraito
de aquisição de terras públicas".
RELATORA: Deputada TETÊ BEZERRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 381195 - do Sr. Rivaldo Macari - que "Institui
normas sanitárias para animais comercializados em leifôes rurais".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 508/95 - do Sr. José Fortunat! - que "Acrescenta
parágrafo único ao artigo 1° da Lei nO 8.176, de 8 de fevereiro de 1991,
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que "define crimes contra a ordem económi~ e cria li Sistema de
Estoques de Combustiveis", e dá outras providênCias".
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR
PARECER: favorável, com duas emendas
PROJETO DE LEI N° 535195 - do Sr. Wilson Braga - que "Dispõe sobre
aquisição de alimentos, por parte da Uniflo, de pequenos 'produtores
rurais, destinados ao programa alimentar de famillas carentes.
RELATOR: Deputado IVO MAINARDi
PARECER: favorável, com duas emendas
PROJETO DE LEI N° 546195 - do Sr. José Cartos Coutinho. - que
"DIspõe sobre o enquadramento sindical de pequenos propnetNios
rurais".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: favorável, com substitutivo.
PROJETO DE LEI NO 550195 - do Sr. Inácio Arruda - que "C~ o FlIl1do
Nacional de Apoio li Pesca Artesanal, altera o artigo 27 da lei no. 2.004,
de 3 de outubro de 1953, modificada pela Lei no 3.257, de 2 de
setembro de 1957, e dá outras provid6ncias".
RELATOR: Deputado JOSÉ FRiTSCH
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 649195 - do Sr. Moacyr Andrad~ ~ que "DIspOll
sobre a assist6ncia médica e social na zona rural canavllllra e dl1l outras
providencias".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 787195 - do Sr. Ezldio Pinheiro - que "Institui
requisitos para a classificaçllo de pequeno produtor rural para fins de
enqUadramento sindical e do crédito rural".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI NO 794195 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "Dá nova
redaçAo ao artigo 1° do Decreto nO 73.684 de 19 de fevereiro de 1974,
que "cria a Floresta Nacional do Tapajós, e dá outras providências".
(Apenso: PL nO 939/95).
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao de no 939195,
apensado

PROJETO DE LEI N° 802195 - do Sr. Welson Gasparinl - que "Dispõe
sobre a obrigatoriedade da adiçllo de mieronutrientes ao leite de vaca
industrializadll que especifica e dá outras prOVidências".
RELATOR: Deputado EzlDIO PINHEIRO
PARECER: favorlivel

PROJETO DE LEI NO 882195 - do Sr. Ezidio Pinheiro - que "Cria o
Programa de Habilaçllo Rural".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável, com emenda, a este e contrário li emenda
apresentada na Comissão.

PROJETO DE LEI NO 952195 - da Sr". Maria Elvira - que "Cria o
Programa Nacional de Mecanização Agrlcola - PRONAMEC e dá outras
providencias".
RELATOR: Deputado EZiDIO PINHEIRO
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e contrário às duas
emendas apresentadas na Comissflo.

PROJETO DE LEI NO 1.050195 - do Sr. Adroaldo Streck - que "Dá nova
redação ao caput do artigo 19, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos li reforma agrária, previstos no Capitulo 111,
Titulo VII, da Constituiçãq Federal".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.079195 - do Sr. Ezldio Pinheiro - que "Altera a
redaçAo do artigo 30 da Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do
SlllViço Militar, concedendo dispensa de· incorporaçAo aos filhos de
produtores rurais em regime de economia familiar".
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 1.110195 - da Comissão Especial do Crédito Rural
- que "DispOe sobre o Fundo de Investimento em Commoditles, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NO 1.436191 - do Sr. Koyu lha - que "Altera a lei no
6305 de 15 de dezembro de 1975, que institui a classificaçAo de
pfoduios vegelais, subprodutos e reslduos de vaior 8l:OI1Ornico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NO 1.550191 - do Sr. Hilário Coimbra - que "Disp~
sobre a redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Territonal
Rural - ITR, incidente nos imóveis rurais, localizados em áreas de
várzeas na AmazOnia Leg,al e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADAO PRETTO
PARECER: favorávei, com substitutivo
VISTA: o Deputado Davi Alves Silva nAo apresentou manifestação
escrita
PROJETO DE LEI NO 1.747-A/91 - do Sr. Mauri SérgiO - que "Dispõe
sobre a proteçllo e a exploração comercial da castanheira nativa".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE .
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NO 3.182192 - do Sr. Adlio Pretlo e outros 4 - que
"Institui o Fundo Especlal de Apolo aos Pequenos Produtores Rurais e
AgricuKores Assentados Cooperatlvados ou ASSOCiados - FEPACA, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER (REFORMULADO): favorável, com quatro emendas, a este e
á emenda apresentada na ComissAo.

PROJETO DE LEI NO 3.634/93 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe
sobre a concessão de crédito rural subsidiado aos mini, pequenos e
médios produtores rurais". (Apensos: PL's 91195 e 777195).
RELATOR: Deputado JOSE FRITSCH
PARECER: favorável ao PL 777195, com duas emendas, e contrário IIOS
de nOS 3.634193 e 91195.

PROJETO DE LEI N° 3.687193 - do Sr. Elias Murad - que "Institui
Programa Especial de Crédito de Custeio e de Investimento para
Substituição da Cultura Fumageira por Culturas Alimentlcias Básicu".
RELATO~:Deputado JOÃO RIBEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 4.34lJ.A/93 - do Sr. Odelmo Leio - que "Altera a
Lei no 8.171, de 10 de janeiro de 1991, acrescentando-lha dispositivoa
referentes à defesa agro~cuária".

RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMiR
PARECER: favorável, a este e à emenda no 1 e contrário à de nO 2,
ambas apresentadas na ComissAo

PROJETO DE LEI NO 4.479194 • do Sr. Valdir Colatto - que "Institui
normas para a preservaçAo e a reconstltuiçAo do palrtlllOnio florestal
brasileiro e dá outras providencias". (Apenso: PL 163195)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PARECER: favorável, com 8 emendas, a este e ao de no 163195,
apensado.
VISTA: Deputado BETa LÉUS

PROJETO DE LEI N° 4.464/94 - do Sr. Valdir Colatto • que "DispOll
sobre a concessflo de crédito rural diferenciado para profissionais
universitários na área de agricultura e pecuária".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado Roberto Balestra nAo apresentou manlfestaçao
escrita

PROJETO DE LEI N° 4.589/94 - do Sr. Renato Johnsson - que "Dispõe
sobre a sub-rogaçAo, pelas instituições financeiras, nos direitos dos
produtores e suas cooperativas para o recebimento da indenizaçAo do
PROAGRO".
RELATOR: Deputado ANIBAL GOMES
PARECER: favorável, com emenda
VISTA (CONJUNTA): Deputados VALDIR COLATTO, D1LCEU
SPERAFICO E PADRE ROQUE
VISTA: o Deputado Valdir Co/alto nAo apresentou manifestaçAo escrita,
e o Deputado Padre Roque apresentou voto em separado, contrárlo

PROJETO DE LEI N° 4.674194 - do Sr. Francisco Domelles - que "Isenta
do imposto sobre produtos industrializados os bens de uso agrlcola que
especifica, e dá outras providênclas". (Apenso: PL 536195).
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: favorável a este e pela prejudicialidade do PL no 536/95,
apensado.

B.2) PROPOSIÇOES PENDENTES DO PARECER DO RELATOR

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NO 1195 - do Sr. José
Aldemir - que "Solicita a apuração da derrubada de casas dos
plantadores de cana por parte dos usineiros nordestinos".
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

RECLAMAÇÃO NO 1195 - da Cooperativa Agro-lndustr\", Alegrele
Ltda-CAAL - quanto li "Omissflo da CONAB na remoça0 do arroz
estocado em silos da Cooperativa Agro-industrial Alegrete Ltda, no
Municipio de Alegrete - RS".
RELATOR: Deputado PEDRINHO ABRÃO

RECLAMAÇÃO NO 3195 - do Sr. Edemar Fronchetti • quento ao
"Descumprimento das regras de comerciailzaçAo previstas no pacote
agricota de agostol94".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA

RECLAMAÇÃO NO 4195 - do Sr. Augusto Nardes - quanto ao "Ato
comissivo e omissivo do Ministério da Agricultura".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 180195 - do SeOlido
Federal (PDS nO 81195) - que "Autoriza a alienação pelo Governo
Federal de uma área de terras de 4.235 (quatro mil, duzentos e trinta e
cinco) hectares, situada no Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEi N° 361195 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera o artigo
16, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que "institui o novo
Código Floreslal".
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "Altera a Lei
no 4.504, de 30 cs novembro de 1964, a fim de definir as hipóteses de
utilização dos Titulas da Divida Agrária, conforme prevê o artigo 104 da
Constituição Federai".
RELATO~: Deputado DOMINGOS DUTRA
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PROJETO DE LEI NO 454-AI95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "Institui
Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida
do Nordeste."
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR

PROJETO DE LEI N° 471195 - do Sr. Airton Dipp - que "DispOe sobre a
descentraliUlção da Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

PROJETO DE LEI N° 549195 - do Sr. José Fritsch - que "Dispõe sobre
os condominios rurais".
RELATOR: Deputado BETO LÉLlS

PROJETO DE LEI N° 560195 - do Sr. Valdir Colatto • que "DlspOB sobre
• criaçao do Sistema Nacional de Seguro Rural - SNSR, e dá outras
providências". (Apensos: PL's 820195 e 1.140195).
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO

PROJETO DE LEI NO 898195 - do Sr. Alcides Modesto e outros 4 - que
"Estabelece a elevação das allquotas do imposto de importação de
produtos agrlcolas com excedentes de estoques no Pais".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

PROJETO DE LEI NO 1.013195 - do Sr. Moacyr Andrade - que "Autoriza
a compensação de dividas fiscais e assegura o acesso de trabalhadores
rurais à propriedade de terras mediante sua redistribuição".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

PROJETO DE LEI N° 1.073195 - do Sr. Paulo Lima - que "Inclui
parágrafo 3" ao artigo 25 da Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994, para
especificar a forma de contribuição para a seguridade social das
empresas prestadoras de serviços na área rural".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI NO 1.093195 - do Sr. Ezidio Pinheiro - que "Ailera e
acrescenta dispositivos relativos à habitação rural na Lei nO 8.171, de 17
de janeiro de 1991, que 'dispOe sobre a polltica àgrlcola', e dá outras
provid6ncias".

RELATORA: DeputadaTETÉBEZERRA

PROJETO DE LEI N° 1.166195 - do Sr. Feu Rosa - que "InstitUi
'Programa de Apoio à Formação de Hortas Comunitárias' e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PROJETO DE LEI NO 1.170/95 - do Srs. AntOnio Feijão e Salomão Cruz
- que "DispOe sobre a desapropriação de im6veis rurais de interesse
social e toma insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma
agrária as terras invadidas de forma iIlcita ou sob quaisquer pretextos."
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA.
PROJETO DE LEI N° 1.185195 - do Sr. Dilceu Sperafico - que "Dispõe
sobre o Programa de C~ito Fundiário".
RELATOR: Deputado EZIDIO PINHEIRO

B.3) PROPOSIÇOES PENDENTES DE DISTRIBUiÇÃO
PROJETO DE LEI NO 1.284195 - da Sra. Socorro Gomes e Outros - que
"Altera a redação dos artigos 489 e 499 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - Código Civil e dos artigos 926, 927 e 930 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, que dispOem sobre
questoes possessórias".

8.4) PROPOSIÇOES NÃO APRECIADAS DEVOLVIDAS À CCP

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 146195 - da Comissão de
RelllÇOes Exteriores - que "Aprova o texto do Acordo Relativo ao Uso de
Peritos em Cooperação TéCnica entre Palses em Desenvolvimento,
celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e a
OrganiUlção para a Alimentação e a Agricuilura (FAO), em Brasilia, em
21 de fevereiro de 1995".

PROJETO DE LEI NO 164/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que
"Determina que, nas propriedades rurais com mais de dez hectares de
extens4o, pelo menos vinte por cento da área respectiva sejam
destinados à produção de alimentos".

PROJETO DE LEI NO 224195 - do Sr. Femando Ferro e outros 7 • que
"Altera a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, que "regulamenta o
artigo 159, inciso I, alinea c, da Constituição Federal, institUi o Fundo
Constitucional do Norte - FNO, o Fundo ConstitUcional do Nordeste.
FNE e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO, e dá outras
providências".

PROJETO DE LEI N° 235195 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre
a criação do Sistema de Seguro Rural e dá outras providências".

PROJETO DE LEI NO 2.421191 - do Sr. Adão Pretto e outros 4 • que
"DIspõe sobre os efeitos juridicos decorrentes dos assentamentos, em
nas rurais, regulamenta a perda de propriedade rural pelo abandono e
di outras providências".

PROJETO DE LEI N° 2.487192 - do Poder Executivo (Mensagem nO
22191) • que "DlspOe sobre a padronização, a classificação e a
fiscaliUlção de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e residuos
de valor econômico". (Apensos: PL's 1.436/91 e 4.367/94).
PROJETO DE LEI NO 455195 • da S~. Marta Suplicy· que "Dispõe sobre
a destinação dos alimentos estocados para o Programa Comunidade
Solidária".

PROJETO DE LEI N° 3:821/93 - do Sr. Giovanni Queiroz - que "Ailera a
área da Floresta Nacional de Tapaj6s, para dela excluir o Municipio de
Avelro, no Estado do Pará".

111 - SUBCOMISSOES CRIADAS

- Subcomlsslo Especial para acompanhar as conclus6es da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Endividamento Agrlcola•

Data da aprovação: 22/03/95

Coordenador: Deputado Nelson Marquezelli (PFLlPTB-SP)
Relator: Daputado Valdir Colatto (PMDB/SC)

2 - Subcomlsslo Permanente para tratar da Politlca do Café, Leite,
Cana-de-açúcar e Cacau.

Data da aprovação: 22/03195

Coordenador: Deputado Silas Brasileiro (PMDB-MG)
Relator: Deputado Carlos MeUes (PFUPTB-MG)

3 - Subcomlsslo especial para acompanhar e estudar Projetos de
Irrigação e Recursos Hldricos.

Data da aprovação: 31/05195

4 - Subcomlsslo especial para tratar do Planejamento Pesqueiro
Nacional.

Data da aprovação: 31105195

-5- Subcomlsslo Especial para estudar os Projetos Agropecuãrios que
receberam incentivos fiscais do FINOR e FINAM, de 1970 a 1995,
com acompanhamento do Ministério Público Federal e do Trlbunal de
Contas da União.

Data da aprovação: 20/09195

IV - GRUPOS DE PARLAMENTARES CRIADOS

1 - Comisaio Parlamentar da CAPR para acompanhar as ações do
Fórum nacional contra a Viol.ência no Campo e Conflitos Agrários.

Data da Aprovação: 10/05195

2· Comlssao Parlamentar da CAPR para visitar os projetos de
irrigação no Nordeste.

Data da aprovação: 22/03195

Composição: Deputados Domingos Dutra (PT-MA), Júlio César
(PFUPTB-PI) e Augusto Nardes (PPR-RS).

3 - O Deputado Fernando Ferro (PT-PE) foi indicado representante da
Comiss4o para visitar a região canavieira do Nordeste, com a
finalidade de colher informaçOes e documentos, bem como fazer um
levantamento da real situação, para que a Subcomissão do Café,
Leite, Cana-de-aÇÚCllr e Cacau possa estudar e encaminhar
sugestOBs para a resolução do problema.

Data da aprovação: 22103195

Em 31 de maio o Deputado apresentou seu relat6rio sobre os
problemas enfrentados pela zona canavieira do Nordeste.

V- REUNIOES DE AUDiêNCIA PÚBLICA

DATA: 16/03195

TEMA:

. Comercialização da safra agrlcola 94195, a politica dos preços mlnimos
e de crédito rural, a importãncia de produtos agrlcolas e o mercado de
produtos brasileiros.

CONVIDADOS: .,
_JoSé Roberto Mendonça de Barros - SecretáriO de Politlca EconOmica
do MinIstério da Fazenda
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_ Guilherme Le~e da Silva Dias - Secretário Nacional da PoHtica
Agricola do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Refonna
Agrária.
-Brasilio de Araújo Neto - Presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento
_José Milton Dallari Soares - Secretário Especial de Acompanhamento
e Preços do Ministério da Fazenda

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Valdir Colalto

DATA: 23103195

TEMA:
Os aspectos mais importantes da atual crise agrícola e agrária nacional.

CONVIDADOS: .
_Roberto Rodrigues - Presidente da Sociedade Rural Brasilelf!l- SRB
_ Vicente de Paula da Silva - Presidente da Centrei Unica dos
Trabalhadores - CUT
- Dejandir Dalpasquaie - Presidente da OrganizaçAo das Cooperativas
Brasileiras - OCB
_ Joio Pedro Stédile - Coordenador Nacional do Movimento dos Sem
Terra- MST
_ Antonio Ernesto Wema de Salvo - Presidente da Confederação
Nacional de Agricultura - CNA
_ Francisco Urbano - Presidente da Confederação Nacional de
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Alcides Modesto

DATA: 30103195

TEMAS:

Modelo de PoHtica Agricola a ser adotado pelo Governo Federal a partir
de 1995, a manutenção da TR como fator de correçAo dos
financiamentos agrlcolas, bem como esclarecimentos sobre a
sistemática que o Executivo adotará para a PoHtica de Garantia de
Preços Mlnlmos (PGPM) e a possibflfdade da implantação de polilJcas
compensatórias para os produtores agrlcolas brasileiros que estão ou
venham a ser prejudicados pelo MERCOSUL.

EXPOSITORES:
- Senador José Eduardo de Andrade Vieira - Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e Reforma Agrária
- Pedro Malan - Ministro da Fazenda

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Domingos Dutra e Padre
Roque

DATA: 05/04195

TEMA:
Situacllo atual do Projeto de Assentamento na Gleba Rio Gelado no
Estado do Pará.

EXPOSITOR:
- Marcos Correia Lins - Presidente do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA)

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Domingos Dutra e Ana
Júlia Carepa

DATA: 26104195

TEMAS:
1) Perfil dos .financiamentos rurais concedidos pelo Banco do Brasil; 2)
Qual o Invl.'Sllmento do Banco do Brasil no setor agrícola; 3) Qual o
quadro da Inadimplência, por categoria de produtores, na área rural e
as suas causas; 4) Qual a fundamentação do Banco do Brasil em
relaçAo à nio retroatividade dos efeitos da derrubada do veto ao art. 16
§ 2", do Projeto de Lei de Conversão nO 11194; 5) Quais as propostas do
~ do Brasil para o crédito rural; 6) Reflexo da retroatividade dos
efe~os da derrubada do veto ao art. 16; § 2", do PLV 11194, no Tesouro
~lIClOl18l; 7) Do montante da dívida qual a parcela que esta sob o
nsco . ~o Tesouro Nacional; 8) Qual o impacto no programa de
estabilização do governo; e 9) De que forma o Tesouro Nacional pode
subvencionar a agricultura no Brasil.

EXPOSITORES:

- Paulo César Ximenes - Presidente do Banco do Brasil

- Murilo Portugal - Secretário do Tesouro Nacional

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado AntOnio Aureliano

DATA: 18105195

TEMA: Proposta de Lei de Proleção de Cultivares - ImportAncia e
impliceçOes poHticas.

EXPOSITORES:
- Márcio de Mlrllllda Santos - Chefe do Centro NlICÍOI1lII de PesquiSu e
Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGENlEMBRAPA.
- carlos Jorge Rosseto - Pesquisador do Instituto AgronOmlco de
Campinas.
- Nelson Trombeta - Assessor Técnico do Departamento de Tecnologia
de Produção Vegetal da Secretaria de Desenvolvimento Rural do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Alcides Modesto

DATA: 24105195

TEMA:
- "Lançamento do Ato "GRITO DA TERRA BRASIL"

CONVIDADOS:
CUT - Central Única dos Trabalhadores;
CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
MST· Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;
MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens;
AIMMTR - Articulação das Instancias do Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais;
CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros;
MONAPE - Movimento Nacional dos Pescadores;
CAPOIB - Conselho de Articulação dos Povos Indigenas do Brasil.

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados José Frilsdl, Domingos
Dutra e Adio Preito

DATA: 30lO5I95

TEMA:
Discussllo sobre a questllo do trabalho escravo no Brasil

CONVIDADOS:
- Autoridades:
• Deputado Nelson Jobim· Ministm da Justiça
• Senador José Eduardo de Andmde VIBira - Ministro da Agricultura
· Deputado Gustavo Krause - Ministro do Meio Ambiente
· Dr. Paulo Paive - Ministro do Trabalho

- Entidades:
· Representante da Procuradoria Geral da República
• Representante da CNBB .
· Representante da OAB
• Representante do INESC

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Paulo Rocha, Gllney
Viana e Domingos Dutra

DATA: 131D6J95

TEMA:
Discussio dos principais projetos em tramiteçAo na Câmara dos
Deputados, de interesse dos mini, pequenos e médios produtores rurais.

CONVIDADOS:
• Parlamentares das ComissOes de Dire~os Humanos e de Trabalho,
Administração e Serviço Público;
- Entidades organizadoras do "Grito da Terra":

· CUT - Central Única dos Trabalhadores;
· CONTAG - Confederaçllo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
· MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;
· MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens;
•AIMMTR • Articulação das Inslãncias do Movimento de Mulheres

Trabalhadoras Rurais;
• CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros;
· MONAPE - Movirnento Nacional dos Pescadores;
• CAPOIB - Conselho de Articulação dos Povos Indlgenas do Brasil.

AUTORES 00 REQUERIMENTO: Deputados Domingos Dutra. Padre
Roque, José Frilsdl e Adio Preito

DATA: 221D6195

ASSUNTO:
Problemas enfrentados pela avicultura brasileira.

CONVIDADO:
_Heitor José Muller, Presidente da União Brasileira de Avicultura - UBA.
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AUTOR DO REQUERIMENTO: Daputado Roberto Pessoa

DATA: 28106195

TEMA:

ExecuçIo no setor agrlcola, dos Fundos Constitucionais de financlmanto
do Centro -oeste, do Norte e do Nordeste, respectivamente.

CONVIDADOS:
- Paulo CéSllr Ximenes - Presidente do Banco do Brasil
- Byron Costa de Queiroz - Presidente do Banco do Nordeste
- Flora Val/adares Coelho - Presidente do Banco da AmazOnia

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Jaques Wagner, Paulo
Rocha, Gilney Viana e Ana Jalia Carepa

DATA: 29106195

TEMA:
Projeto de Transposiçao das Águas do Rio Slio Francisco e a situação
em que se encontra.

CONVIDADO:
- Deputado Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho - Ministro do Meio
Ambiente e Amazonia Legal

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Sérgio Carneiro

DATA: 03108195

T!MA:

"Problemas enfrentados pelos produtores e trabalhadores rurais que
vivem da cultura dO sisa! em todo o Brasil.

CONVIDADOS:

• ISMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Aasessor da AssociaçlIo dos
Pequenos Agricultores do Municlpio de Valente - BA;
• RICARDO ALFREDO BRANDAO EYSEN, Presidente da Câmare de
Comérclo de Slsal da Bahia;
• ROBERTO AUGUSTO DUTRA, Presidente da Associaçào Brasileira
dos Exportadores de Manufaturados de Sisal;
- WILSON ANDRADE, Presidente dO Sindicato das Fibras Vegetais da
Bahia;
- JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA, Presidente da Assoclação dos
MuniclpioS do Nordeste da Bahia; e
- ODILON RENY RIBEIRO FERREIRA DA SILVA, Pesqullllldor da
EmbrIpa.

AUTOReS DO REQUERIMENTO: Deputados José Rocha e Aroldo
Cedraz .

DATA: 10lO8I95

TEMA:
- Corredor de Transportes Centroleste que integra os Estados do
Esplrlto Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul e Tocantins.

CONVIDADO:

- PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA - Diretor-Presidente do Consórcio
Operacional dO Corredor de Transportes Centroleste.

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Luiz Dura0

DATA: 16108/95

TEMAS:

1) Situaçao dos estoques da CONAB; 2) Situaçlio da importaçlio e
exportaçio dos produtos agrlcolas 3) Preços pagos ao agricultor; 4)
Quantia e situaçllo de produtos que foram recebidos dos agricultores
nas altimas três safras; 5) Quais sao os estoques destinados ao
Programa Comunidade Solidária.

EXPOSITOR:

- ISAIAS CUSTÓDIO Presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado José Fritsch

DATA: 23108195

TEMA:

- Reforma AgrWia

CONVIDADO:

- BRAZ/LIO ARAúJO NETO - Presidente do Instituto Nacional de
CoIonizaçAo e Reforma Agréria -INCRA.

AUTOR DO R!QUERIMENTO: Deputado Silu Brasileiro

DATA: 24108195, 31108195 e 05lO9I95

TEMA:
• Esclarecimentos sobre o descumprimento dos acordos feitos a favor da
Agricultura pelas diversas entidades de representaçlio tanto no
Congresso como representaçAo sindical.

CONVIDADOS:

- Senador JOSÉ SERRA - Ministro do Planejamento e Orçamento.

- PEDRO PARENTE· Ministro Interino da Fazenda.

- GUILHERME LEITE DA SILVA DIAS - Secretário de Polltlca Agrlcola
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

- PAULO CÉSAR XIMENES - Presidente do Banco do.Brasil;

• EDMAR LISBOA BACHA - Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento EconOmlco e Social;

- BYRON COSTA DE QUEIROZ - Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil. .

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados AntOnio Aureliano,
Augusto Nll'des, ValdIr CoIatto e Hugo Biehl

DATA: 21109/95

TEMA:
• Impacto da Proposta de Reforma Tribulllria na Agricultura.

CONVIDADO:

- ANTONIO MÁRTINHO ARANTES L1cIO • Diretor do Departamento de
Planejamento Agrlcola do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária.

AUTOR DO REQUERIM!NTO: Deputado Alcides Modesto

DATA: 05110195

ASSUNTO:

- PROJETO' DE LEI NO 35195 - que "Dispõe sobre a Proposta
Orçamentária da UniAo para o exerelcio de 1996", quanto aos seus
aspectos referentes 1lI Agricuttura.

CONVIDADOS:

- VICENTE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - Subsecretário de Plane
jamento e Orçamento do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária;

- GUSTAVO PEREIRA SILVA FILHO - Coordenador Geral de
Orçamento do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agl1\ria;

- ELlslO CONT/NI- Assessor da Presidência da EMBRAPA;

- GILTON SABACK - Gerente do Depariamento de Programaçlio
Orçamentária da CONAB;

- JOÃO MONTEIRO - Chefe de Orçamento da Comissao Executiva do
Plano de Lavoura Cacaueira - CEPLAC; e

- OSCAR CABRAL DE MELO - Chefe do Departamento de Orçamento e
ProgramaçAo do INCRA.

- AUGUSTO CÉSAR VAZ DE ATAIDE - Diretor do Instituto Nacional de
Meteorologia - INMET; .

- GERSON SOARES BARRETO - Chefe de Gabinete da Secretaria de
Desenvolvimento Rural;

- CÉLIO PORTO - Representante da Secretaria de Pollllca Aglcola

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Alcides Modesto

DATA: 17/10195
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TEMA:

- A questão da fome e os Direitos Humanos no Brasil.

CONVIDADOS:

- RICHARD FULLER - Representante no Brasil da Organização das
Naç6es Unidas para a Agricuilura e Alimentação (FAO);

- ANNA MARIA PELlANO - Secretária Executiva do Programa
Comunidade Solidária;

- AUGUSTO DE FRANCO - Membro dos Conselhos Comunidade
Solidária e AçAo da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Alcides Modesto e José
Frilshc .

DATA: 18/10/95

TEMA:

- A Reforma Agrária e a Segurança Nacional no Brasil.

CONVIDADOS:

- Embaixador RONALDO MOTA SARDENBERG - Secretário de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República; e

- FRANCISCO GRAZIANO NETO - Presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária.

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados José Frilsch, Adão Pretlo,
Jooo Fassarela e Beto Lélis

DATA: 25110/95

TEMA:

- Criação do forum contra a violência no campo e pela reforma agrária
no Brasil.

CONVIDADOS:

- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST;

- Comissão Pastoral da Terra - CPT;

- ConferaçAo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG;

- Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

- Central Única dos Trabalhadores - CUT;

- AssociaçAo Brasileira de Imprensa - ABI;

- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB.

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Adão Pretto Adão Pretto

DATA: 08/11195

TEMA:

- Proposta de Reforma da Previdência e seus impactos sobre os
trabalhadores rurais.

CONVIDADOS:

- REINOHLD STEPHANES - Ministro da Previdéncia e Assistência
Social;

- AIRTON LUIZ FALEIRO - Secretário de Polilicas Sociais da CONTAG;

- Lideranças de Trabalhadores Rurais.

AUTORES DO REQUERIMENTO; Deputados José Frilsch, Domingos
Dutra, Padre Roque e Adão Pretto

DATA: 09/11/95

TEMA:

- Efeitos s6cio-econOmicos do Programa Grande Carajás na ragiao onde
se localiza.

CONVIDADOS:

- JOÃO URBANO CAGNIN - Coordenador-Geral da Secretaria de
Politicas Ragionais do Ministério do Planejamento e Orçamento;

- MAURICIO JOSÉ LIMA REIS - Gerente-Geral de Meio Ambiente da
Companhia Vale do Rio Doce;
- ÉBER BENATTI- Representante do GTA Carajás; e

- ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA - Representante do GTA
Babaçu

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Domingos Dutra e
Socorro Gomes

DATA: 21111/95

TEMA:

• Discutir o MAPA DA FOME ENTRE OS POVOS INDiGENAS.

CONVIDADOS:

- MÁRCIO SANTILLI - Presidente da Fundação NaciÇlnal do lndio •
FUNAI;

- EDMUNDO JUAREZ - Presidente da Fundação Nacional de Saúde;

- IARA PIETRICOVSKY - Representante dÇl InstitutÇl de Estudos
S6cio-EconOmicos - INESC;

- RICARDO VERDUM - Representante do Instituto de Estudos
S6cio-EconOmicos - INESC;

- JURANDYR CARVALHO - Coordenador Regional do Projeto de
Estudos sobre Terras Indigenas - PETlIMuseu Nacional;

- FÁBIO ALMEIDA - Coordenador Regional do Projeto de Estudos
sobre Terras Indigenas - PETllMuseu Nacional;

- JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - Coordenador Regional da Associação
Nacional de Apoio ao indio - ANAiI8A;

- JOÃO PACHECO DE OLIVEIRA - Presidente da AssociaçAo Brasileira
de Antropologia - ABA; e

• AUGUSTO DE FRANCO - Coordenador da Ação da Cidadania contra
a Fome, a Miséria e pela Vida.

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado José Frilsch

DATA: 06112195

TEMA:

- Plano de Desenvolvimento do Cerrado.

CONVIDADOS:

- ALCEU SANCHES - Representante da Secretaria de Desenvolvimento
Rural do Ministério da Agricuilura. do Abastecimento e da Refonna
Agrária;

- EMILIANO PEREIRA BOTELHO - Diretor-Presidente da Companhia de
Promoção Agricola - CAMPO;

- ABRAÃO DE LIMA MORAES • Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Balsas - MA;

- NORIHIKO MATSUMOTO - Coordenador para Cooperação TéCnica da
Agência Cooperativa Internacional do Japão - JICA; e

- FREi RODRIGO - Coordenador da Animaçllo Pastoral e Social do
Meio Rural.

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Alcides Modesto

DATA: 13/12195

TEMA:

- Implementação de um programa massivo de investimento na
recuperação econOmica da agricultura de base familiar.
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CONVIDADOS:

- GUILHERME LEITE DIAS - Secretilrio Nacional de Polltlca Agrlcola do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agnlria;

- MURILO XAVIER FLORES - secretário de Deaenvimento Rural do
Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária; e

- AIRTON LUIZ FALEIROS - Secretário de Pollticas Sociais da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG.

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Ezldio Pinheiro, José
Frltsclt e Adelson Salvador

VI - SEMINÁRIOS

DATA: 26 E 27109195

TEMA: Remanescentes de quilombos

CONVIDADOS:

- Representantes das seguintes entidades:

• Comunidade Negra do rio das Rês (BA)

• Comunidade de Frechai (MA)

• Comunidade do rio Trombetas (PA)

• Comunidade dos Kalunga (GO)

• Comunidade do Vale do Ribeira (Ivaporunduva-SP)

• Comunidade de Mocambo (SE)

• Coordenação do Fórum de Entidades Negras

- Associação Brasileira de Antropologia: Ora. Eliane C Oydwyer

- Associação Nacional dos Professores Universitários de História: Ora.
Ismênia de Lima Martins

- Professor Alfredo Wagner - antropólogo

- Professor Joel Rufino - Presidente da Fundaçllo Cultural Palmares
- Francisco Welfort - Ministro de Estado da Cultura

• Aurélio Virgllio Veiga Rios - Procuradoria Geral da República
- Dlmas Salustiano da Silva - Universidade Federal do Maranhtlo

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Alcides Mode~o

DATA: 22 A 24/11195

TEMA: 11 Workshop Mercosul

CONVIDADOS:

- MÁRIO FERNANDES· Embaixador do Uruguai

- EDÉLCIO DE OLIVEIRA - Representante do Instituto de Estudos
S6cio-EconOmicos - INESC

- CARLOS CARBALLO - RepreSentante Centro de Estudios YPromocJón
Agrarta - CEPA/Argentina

- WALTER BIANCHINNI - Agron6mo do Departamento Sindical de
Estudos ROOlis - DESERlBrasil

• JERONIMO DE SfERRA - do Uruguai

- Deputado HENRIQUE RÚBIO - do Uruguai

Sra. TERESITA LÓPEZ ROSIO BASE-Investlgaclones
SocJaleslParagual

_Sr. FRANCISCO URBANO - Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na AgriculturalCONTAG

AUTOR DO REQUERIMENTO: Deputado Alcides Modesto

DATA: 28A30/11195

TEMA: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE REFORMA AGRÁRIA
E AGRICULTURA FAMILIAR

CONVIDADOS:

- MALCOLM BALE - RepreSentante do Banco Mundial

- RICHARD W FULLER • Representante da FAO/Brasll

• JOSÉ GOMES DA SILVA· AssocIação BrasiltÍira de Reforma Agrária

- JAMES RIDELL - Representante da FAO/Roma

• PL[NIO DE ARRUDA SAMPAIO - Associação Brasileira de Reforma
Agrária

- HORÁCIO M DE CARVALHO - Consultor em Pesquisas SocIais na
Agricultura

- GUILHERME LEITE DIAS - S8cretárIo Naclonal de Polltlca Agrlcota do
Ministério ela Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária

- JOSÉ GRAZIANO DA SILVA· UnlcamplC8mplnas

- HANS BINSWANGER - Banco Mundial

- LUIS GOMEZ OLlVIER - Representante FAOlSantiago

AUTORES DO REQUERIMENTO: Deputados Adllo Pretto, José FrItsch,
Padra Roque e Alcides Modesto

VII· AGENDA EXTERNA DO PRESIDENTE DA CAPR

OenÚII .s virias viagens rwllz.d.s peI. Prald'ncta, 1M" •
,.",..."t.çlo d. CAPR em eventos e .tos pollUcos, destac.mos as
s-s/uintes:

• Forurn da Seca de Pernambuco para discutir os problemas do Semi-Átido,
em RecIIe;

• Seminário som "Reforma AgrArI.", na Assembl"a Legislativa do Rio
Grande do Sul;

.Debate na "Folha de São Paulo", sobre "O Futuro da Agricultura no Brasil",
em São Paulo;

.Fórum N.c1Of1l1l de Secretirlos de Agricultura, em londrina (PR);

· Mesa Redonda sobre Problemas da Lavoura e Indústria 'Sisaleira, em
salvador;

.VIsIta i Federaçlo dos Trabalh.do..... Rural. e FederaçIo da
Agricultura de Goiás, em GoIAnI.;

• Seminário sobre "Nordeste e Marcosur', em Recife;

· VIsIta _ Sem-Terra no Pontal do Paranapanell1ll, Junto com os
cIeputacIa. Dornlngos Dutra (PT-MA) e Padre Roque (PT-PR) e_
lide..... do MST, DloIlnda da Souza e Mirc:lo Barrato, no prHidlo do
e-mtru, em SIo P.ulo;

· Debate sobre "Reforma AgrárIa e Agricultura Familiar". em Maceió.

,Debate som Reforma Agrirll e Vlol6ncla no Campo, na raunllo do
ConHIho Nacional di OAB, em Brasflla;

• Auembléil Necional da AIbr_ (Associaçllo Brasileira das EntIcladfn
Estaduals de Alsist6ncia Técnica e Extensllo Rural), em Maceió.

• Crlaçlo do "Fórum Estadual em Defesa di Reforma Agrirla na
Assembléia Legislativa do Mato Grosso", em Cuiabá;

• Caminhada em homenagem à Zumbi, em Aparecida, São Paulo.
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VII. ESPELHO, COM FREQU~NCIA DOS DEPUTADOS

MEMBROS TITlJI.AReS FR!Q~CIA NAS REUNlOEs (%)

LUPION (PI'lJPTB.pR) 33.33

jAOItO PRETTO (PT·RS) lI8,05

iAD'"JTO PEREIRA (PFLJPTPH>B) 41,117

jADELSON SALVADOR (PSBlPUN-ES) 111.tl7

jALClDES MODESTO (PT.BA) 117,22

~ PUCCINELU (PMD6-MS) 44.ll3

jANfeAL GOM!S (PMOB-CE) 50,00

jANlVALDO VAI.! (pP8-PA) tll.l1

!ANTONIo AUlW.IANO (P8OB-MG) 52.78

COSTA (PMOB-MG) 30.55

jAUGUlmNHO FREITAS (PFI.nOTB-M1} 45.13

BETO Láls (PS8IPMN-BA) M.44

CARLOS MEllES (PFUP'TB-8A) tl2.5O
eLl!ONANcIO FONSECA (PP8-SE) 38,11

DAVI ALVES SILVA (PI'UPTB-MA) 12,50

DlLCEU SPERAFICO (PPB-PR) 78.311

DOMINGOS OU'T'RA (PT-MA) 87.50

BARBOSA (P8DIl-MG) 44,44

ELIAS MURAD (PlI06-MQ) tltl,tl7

efDlO PINHEIRO (PSD&RS) ec.211

ti"JQO BIEtL (PPB.SC) 80,44

lUGO RODRIGUES DA CUNHA 45,83

IVO MAlNAROl (PMD6-RS) tltl,tl7

IJOAO RIBEIRO (PFI..IPTB-TO) ec.71

jJoAo THOME MESTRINHO~ 30.55

lJOst ALOEMIR (PMOB-P8) 48,tll

IJOU BORBA (PFlJPTB.PR) 54.17

~ FRITSCH (PT-BC) ll3.05

lJ08E RE2ENDE (PTB-MG) 5,00

IJOR ROCHA (PI'I.IPTS-BA) 51,11

lJ08S TELES (PP8-SE) ZERO

IJÜUO c9AR (PFIJP'T8-P1) 78,311

WlS BARIlO8A (PFI.IPTB-RR) 52.50

LUIZ DURA0 (POT-!S) 55,S1l

MINCONÇA "1lHO (PFlJPT8-PE) 31.M

NELSON MARCIUEZEW (PFI..IP1'e-aP) 3Ull

NELSON MEURER (PP8oPR) 50.00

OOIUO BAU!INOTTI (SEM PARTIOO) 50,00

OLÁVIO ROCHA (PMOlS-PA) •.55

ClRCINO GONÇALVES (PMD&GO) 47.22

0IlCAR GOLDONI (POT-MS) 23.111

pavALDO COELHO (Pf'lJI'TB-PI!) 18.05

PADRE ROQUE (PT-PR) 8Ull

PEDRINHO ABAAo (PPB-GO) 33.33

RAUL saEM (PPS-MG) ZERO

~O BALESTRA (PPB-GO) 38.11

ROBERTO PAUUHO (PM08-P8) 51,111

ROeERTO P!8SOA (PFl.-CE) 4O.111

ROMEL ANIZIo (PPII-MQ) 37,50

RONI\ION lIANl'IAOO (PI..1>SOIPlIC) 27.S

iSlLAS IlRAIlLElRO (PtoI)Il-MG) tl1.11

lTETt BEZERRA (PM08oMT) 50,00

U080N BANDEIRA (PW)8-TO) 33,33

IVALDIR COLATTO (PMONC) 9,72

lZl GOM!S DA ROCHA (PI..MDt'PlIC-G ZERO

Janeiro de 1996
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Do Sr. Deputado Roberto Magalhües, Presi- Do Sr. Deputado Paudemey Avelino, Presi-
dente da Comissüo de Constituiçüo e Justiça e dente da Comisstlo de Economia, Indústria e Co-
de Redaçüo, nos seguintes termos: mércio, nos seguinte termos:
DF. ~ 06-P-CCJR DFrCID PRESo NQ 20/96

Brasília, 16 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Encaminho a V. EXª, para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Lei nQ 725/95, apre
ciado por esta Comissão nesta data.

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

Atenciosamente, - Deputado Roberto Maga
IMes, Presidente.

DF. NQ 007-P/CCJR

Brasília, 17 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Regimento Interno, a apreciação por este Ór
gão Técnico, em 17 do corrente, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 256195.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consi
deração.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Maga
IMes Presidente.

DF. NQ 009-PI96-CCJR

Brasília, 18 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Pelo presente solicito a Vossa Excelência a

revogação do despacho de apensação do Projeto
de Lei nQ 629/95, de autoria do Deputado Enio
Bacci, ao de nQ4.900/95, do Poder Executivo, uma
vez que este se acha na pauta da convocação ex
traordinária.

Mister se faz esclarecer que caso não ocorra a
desapensação, as duas proposições ficarão sem
condições de apreciação até que se inicie a próxima
sessão legislativa.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Ex
celência meus protestos de elevada estima e con
sideração. - Deputado Roberto Magalhaes, Presi
dente.

Defiro.
Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, 1Q

Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

Brasília, 22 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Exce
lência a reconstituição das Emendas oferecidas em
Plenário ao Projeto de Lei nQ 4.580-B, de 1990, do
Senado Federal, por motivo de extravio.

Atenciosamente, - Deputado Pauderney Ave
Iino, Presidente.

Defiro.
Em 26-1-96~- Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Severiano Alves, Presiden
te da Comissão de Educaçüo Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:
DFrCID NQ P-04/96

Brasília, 12 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao dis

posto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejei
ção do Projeto de Lei nQ 1.056/95, do Sr. Marcelo
Barbieri, que dispõe sobre a oficialização no terri
tório nacional do Hino à Negritude, para publica
ção da referida proposição e do parecer a ela ofe
recido.

Atenciosamente, - Deputado Severiano Al
ves, Presidente.

DFrCID NQ P-05196

Brasília, 12 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao dis

posto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição
do Projeto de Lei nQ 3.334192, do Sr. Jackson Perei
ra, que denomina Aeroporto Internacional Ulysses
Guimarães o aeroporto internacional localizado na
cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo e do
de nQ 4.777/94, apensado, do Sr. Valdemar Costa
Neto, que dá o nome de Ayrton Senna da Silva ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos, para publica- .
ção das referida proposições e dos pareceres a elas
oferecidos.

Atenciosamente, - Deputado Severiano Al
ves, Presidente.



Brasília, 9 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
.·Em atendimento ao parecer preliminar da rela~

tora, Deputada Veda Crusius, ao PL ~ 949195, do
Sr. Jorge AndeIS, cópia anexa, solicito a V. Exª- que
seja reformulado o despacho para que a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio se manifeste
conforme determinação do Regimento Intemo, em
seu art. 32, inciso VI, alínea m.

Cordiais saudações, - Deputado Gonzaga
Mota, Presidente.

Reconsidero o despacho inicial aposto no PL
f1ll 949195, para incluir a CEIC, que deverá ser ouvi
da antes da CFT. Ofici~se ao Requerente.

Em 26~1-96. - Lufs Eduardo, Presidente.
Exmo. Sr.
Deputado Gonzaga Mota
Digníssimo Presidente da Comissão de Finan

ças e Tributação
Senhor Presidente,
Recebemos, por designação de V. EXª, para

relatar no âmbito desta Comissão, o Projeto de Lei
Jiº. 949, de 1995, de autoria do ilustre Deputado Jor
ge Anders, que veda a concessão de aval por tercei
ros em operação de financiamento contraída junto
às instituições financeiras públicas e privadas.

Todavia, examinando cuidadosamente o con
teúdo do processo, constatamos tratar-se de matéria
atinente ao Direito Cambiário ou Direito Comercial.
Assim, par~nos que a matéria deveria passar pela
análise preliminar da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, conforme a determinação do Regimento
Intemo desta Casa, em seu art. 32, inciso VI, alínea m.

~ certo, também, que a matéria sob apreciação
aborda mudanças profundas no instituto jurídico do
aval, que se constitui numa das garantias mais
usuais nas relações comerciais ou bancárias. Enten
demos, ainda, que, sob a ótica do sistema financei
ro, deveremos também apreciar o mérito nesta Co
missão, mas seria prudente fazê-lo somente após a
análise técnica e detalhada que se fará no âmbito da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Assim, pelo exposto, e tendo em vista o princí
pio da economia do processo legislativo, bem como
a conveniência da apreciação mais técnica do méri
to, que, repito, envolve o Direito Comercial, vimos
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Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente .00 sugerir a V. Exª que requeira ao Presidente da Câ~
da Comissão de Finanças e Tributaçao, nos se- mara dos Deputados a redistribuição do Projeto de
guintes termos: Lei f1ll 949, de 1995, permitindo que este inicie sua
OF. P. Nº- 02196 tramita~o pela Comissão de Economia, Indústria e

ComérciO.
Sala da Comissão, de de 1995. - Depu-

tada Veda Crusius, PSDBIRS, Relatora.
Do Sr. Deputado Albérico Cordeiro, nos se

guintes termos:

Brasília, 17 de janeiro de 1996
Senhor Presidente
Luís Eduardo Magalhães,
Solicito de Vossa Excelência acatar este pedi~

do de aceitação do meu voto contra na votação do
PL~ 914195, ocorrida hoje à tarde.

Motivo da minha ausência: excesso de trabalho
e compromissos fora do Congresso.

No caso particular dessa matéria, tenho toma~

do pública minha posição: voto contra qualquer ini~

ciativa que prejudique os aposentados e pensionis
tas. A ausência do Deputado Albérico Cordeiro nes
sa votação das 18 horas e de hoje se deve à pressa
e ao excesso de tarefas que tive a cumprir durante a
tarde: reooião com o Prefeito Ronaldo Lessa, de M~
ceió, no Ministério do Planejamento; encontro com o
Governador Divaldo Suruagy e outros líderes ala~

goanos no gabinete do Senador Guilherme Palmeira
e o ádministrar os interesses de Alagoas nos diver~

sos setores da Comissão de Orçamento. Tanto que
estive no plenário e saí para a Liderança do PTB e,
daí, para o Plenário 9, onde se reunia a Subcomis~

são de Orçamento para a Agricultura. Somente ali
soube da votação.

Com a mesma humildade com que publico a
minha ausência, peço desculpas aos aposentados
do serviçq p~blico, a quem jamais pensaria em pr~
judicar. Jamais.

Conhecend~me, sabe Vossa Excelência da
honestidade desse pedido de aceitação de voto.

Solicito, assim, que Vossa Excelência faça
constar em Ata esta manifestação e determine sua
publicação no Diário do Congresso. Respeitos~

mente, - Albérico Cordeiro.
Dos Srs. Deputados Marcelino Romano Ma

chado e OUtros, nos seguintes termos:
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o artigo 155, do Regi~

mento Intemo, requeremos a Vossa Excelência ur~

gência, para inclusão na Ordem do Dia, do PL nº
4.571, de 1994, da Deputada Ângela Amin, que~
toriza doação de imóveis que menciona, situados
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em Imbituba, Estado de Santa Catarina. (Doação de Brasília, 18 de janeiro de 1996
127 cotas aos ocupantes, ex-funcionários da Com- Senhor Presidente,
panhia Docas de Imbituba - SC). Com meus cordiais cumprimentos, solicito de

Sala das Sessões, Marcelino Romano Ma- Vossa Excelência a gentileza de autorizar a altera-
chado, PPR - Nelson Trad.· PTB - João Teixeira, ção do resultado da votação 0285, do PL nº- 914195
PL - Luiz Carlos Hauly. PP - José carlos Aleluia. - Projeto, de 17-1-96, onde meu voto foi NÃO, mas
PFL - Haroldo Lima. PCdoB - Arthur da Távola. constou ABSTENÇÃO.
PSOB. Sem mais, grato pela atenção, renovo meus

Prejudicado o requerimento em face do arqui- sinceros votos de consideração e apreço. - Deputa-
vamento do PL n2 4.571/94, em 21-12-94. do Welinton Fagundes.,

Em 26-1-96. - Ronaldo Perim, Presidente. Registre-se em Ata.
Do Sr. Deputado Welinton Fagundes. nos Em 26-1-96. - Ronaldo Perim. 12 Vice-Presi-

seguintes termos: dente, no exercício da Presidência.
OF. N2 029/96-GABlWF

INDICAÇ!O N9 487, DE 1996

~ ....
Sugere a ~doção de medidas tendentes a esclarecer publ~

cação sobre a reforma da previdência social em inglês.

(RECEBO COMO REPRESENTAÇ!O, NOS TEPMOS DO ARTIGO 253 DO

RICO. A COMISsAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA.OFICIE
SE AO AUTOR,. E, APÓS, PUBLIQUE-SE.)

Senhor Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência Social:

Causou estranheza o recebimento da publicação anexa, em inglês.

destinada ao "esclarecimento" da reforma da Seguridade Social brasileira.
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Rtfcri<ill pub/;ooçIo. com tirogem do 3.000 exempl...... foi editada

e distribuída pela ~ri. de Comunicaçio Social do Ministmo da Previdência e

Assillt&lcia Social, e contém cinco artigos. todos de .utori. do Ministro Reinhold

Stephanes.

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

§ 2° Na hipótese do inciso lI, serão observadas as seguintes

E r.o mínimo curioso que assunto de 1alnanha repereUMllo para
trabalhador brasileiro, no momento em que se discute nes.se Comissio uma proposta l!o

hrangente da Previdénci:1 Social, seja divulgado com tanta generosidade pelo Ministro da
7 asm para o exterior.

É possivol que os trabalhadores. que a população brasileira não

tenham capacidade para compreender as modificações propostas ou que. talvez, as

reformas s.ejam mais L~portnnte$ justamente para credores, banqueiros c investidores

estrangeiros.

Mais que o questionamento da legalidad. das de,

com. publicaçilo e da promoção pessoal do Ministro. impõe-se ..... C

normas:
J - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula,

mandadas a publicação no Diário Do Congresso Nacional e encami-
Ilhadas às Comissões competentes; ,

II . o parecer referente à indicação será proferido no prazo
\e vinte sessões, prorrogável a critério, da Presidência da Comissão;

lU - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação
llcluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regi
(tais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido. o Presi
dente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arqui
vamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se
quiser, ofereça projeto próprio á consideração da Casa;

. V· não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de

lei;

REQUERIMENTO
(Do Sr. JARBAS LIMA)

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de
seus órgãos e autoridades

,:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::

INDICACÃO N9 488. DE 1996

Sugere a adoção d. medidas tendo em vista
publicação sobre a Reforma da Previdência Social
em inglês.

(DO SR. SILAS BRASILEIRO)

Sugere ao Poder Executivo a aprese-ntaçâo de projeto de

lei determinando o afastamento do servidor públ ico a

partir da zolicitação de aposentadoria.

Senhor Presidente:

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Nos termos do art. 113. inc. n. e § :z-,' do Regiménto Intetno da

C/imara dos Deputados. requeiro a V. EX&. sej. encaminbIda à Comi..1o EJpecial da
Reforma da Previdencia Social l IndiClÇlo em anexo !Uf!crlIldo a convoeaçlo do Ministro
da Previdencia e Aslist!ncia Social para explicar publicaçlo em ingi& de 3.000
exemplares editado. pela AllSCIOOtil de Comunicaçio Social. com cinco irlÍgoI auinados
pelo Ministro sobre a reforma do sistema previdenciário.

del~Sala das Sessõ~s. em (11 de O1

Excelentissimo Senhor Presidente da República:

o servidor público v.m sendo fOl'ÇJ1do l continuar em atividade .pó, o

cumprimento do tempo de serviço necessário à aquisição do direito constitucional à

apolOllladoria, durante o lapso de tempo compreendido entre a d.t. d. solicitação e • d.

publicaçlo do respectivo .to. COllStitui questilo de justiça, portanto. desobrigi-Io da
perrnmência em exercido J. partir do momento em que protocolizar o requerimento do dito
beneficio.

Por tais razões. e tratando-se de matéria de inidativa privativa de V.Ex..*.
sugerimos o oferecimento de projeto de lei corrigindo a injustiça apont.da.

...t.l.71bLA .....\U l.J i AO.-\ A.'t..\.AU.-\ l't..LA

COORDEXAÇ.~ODI ESn:DOS LEGISUTI\'OS-C.DJ"

RESOLUÇÃO Ne}7, DE 1989
Aprova o Regimell10 /lI1emo da Cámara dos Depllladós

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

, \'"
~:.............................................................: ....

.................................................................................................
Capitulo JII

DAS INDICAÇÕES
Deputado SIL~S BRASILEIRO

Art. 113l
', Indicação é a proposição através da qual o

Deputado:
J - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali·

zação de ato administrativo ou de gestão. ou o envio de projllto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiv;;

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

REQUERIMENTO
(Do Sr. SILAS BRASILEIRO)

Requer o envio de !ndicaçi:o ,'0 Poder
Executivo que sugere o enVIO de projeto sobre
matéria de sua iniciativa privativa.
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Senhor Presidetiià:

Nos tennos do art. 113, inciso I e § \0, do Regimento Interno da
Cimara dos Deputados. requeiro a V.Ex.' seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicaçio __.. sugerindo o oferecimento de projeto de lei determinando o afastamento
do servidor público. partir da solicitação de aposentadoria.

Sala das Sessões, em / f deO ( del~

conjunto. Este IIIOvimento em direção a desfonnalizaçã~ das relações de trabalho está
explicitado na composição da força de trabalho, que se subdivide bDje em 25% no
núcleo estável da economia, 25% a título pennanente nos periféricos e 50% em
empregos externos (denominado ocupação) ou periféricos, precários, ocasionais, não
qualificados e no desemprego.

A continuação deasa tendência. principalmente no Brasil, que procura.
se inserir na nova ordem internacional e, que possui um elevado contigente de
população jovem, potencialmente significlUá mais pressão sobre o mercado de
trabalho.

Este contexto sócio-econômico já de amplo domínio público, levou
quase todos os clllJdidatos,nas últimas eleições presideit..iais a se comprometeram
com a geração de emprego e renda, o que confirma a necessidade do poder público,
em todas as suas esferas, desencadear ações de estimulo à ampliação do mercado de
trabalho.

Deputado SILAS BRASILEIRO

INDICACl\O N9 489, DE 1996

(DO SR. JOl\O FASSARELLA) .---"

sugere ao Poder Executivo o encaminhamento de projeto

de lei que regulamenta o disposto no artigo 22, inc.2:,

50 XVI, da constituição Federal, com base em proposi-

ção anexa..

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE. )

Senhor Presidente,

Nos tennos do art. 113, inciso I, e Parágrafo 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vassa Excelência seja
encaminhada ao Poder Executivo a indicação em anexo, sugerindo o envio ao
Congresso Nacional de Projeto de Lei regulamentando o Sistema Nacional de
Emprego, conforme prevê o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal.

SaIa das Sessões, em ;'11. de O·cw.u 1'1Ã) de 1996.

DeP.JOÃ~~LA
rIMO

Exmo.Sr.
LUIS EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Excelentlssimo Senhor Presidente da República.

A reunião da cúpula mundial para o desenvolvimento social,
organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em março do corrente ano,
elegeu o desemprego e a questão da pobreza como os grandes problemas da
humanidade para o próximo século, o que vai exigir dos Governos dos Pai... do
Primeiro e Terceiro Mundos a bllllCll de soluções e as mudanças de paradigmas que
envolvem o mundo do trabalho.

Para a1gtU1l1 estudiosos, neste fmal do século, a sociedade capitalista
terá que enfrentar um dos maiores dilemaS da sua história, que é a inclus!o social doo
excluídoo do mercado de trabalho, diante de um quadro de miséria e de concentraçio
de renda que se julgava su!JOmlo pelo desenvolvimento econômico.

Além do dcaemprego estnrturaI e de outras formas de desemprego, a
expando do setor informal vem absorvendo um contingente significativo da força de
trabalho, aumentando a frequência deasa forma de relação de traba1bo, que já foi
COIlSidcrada um "resíduo" das relações pré-capitalistas. Na verdade, a enonne
infomtalizaçio é um eufemismo para o avanço da precarização do trabaIho.neste
fina1 de década: 08 trabalItadorea ''flexibilizados'', perif'ericos e imeguros,
temporários ou de tempo porcial, a domicílio, não só permaneceram, como deverão
inclusive se expandir, principalmente, quando há uma redução de empregos nos
outros setorea da produção material na administração e nos serviços em seu

O Brasil e,'via de consequência, o Governo de Vossa Excelência que O
representa. não pode e não deve continuar alheio a ..... questões cruciais do mundo
do trabalho, sob pena. de vir a parecer em breve ou simplesmente tomaram... inócuos
quaisquer ações governamentais empreendidas no contexto geral se o desemprego,
que é uma das piores fOmlas de marginalização e consequente miséria. não for
atacado de frente, com urgência e de forma contundente, dotada de uma vontade
politica irreversivel, e não cremos ser outra a intenção do atual Governo.

Signatário da Convenção nO 88, da Organização Internacional do
Trabalho • OIT, denominada "Convenção sobre o serviço de emprego de 1948", o
Brllsil, por ato do Congresso Nacional (Decreto Legislativo nO 24, de 29.05.1956) à
aprovou, sendo promulgada pelo Decreto nO 41.721, de 25.06.1957. Embora de
domínio público, permito-me transcrever os seus Artigos I ° e 2° para uma melhor
objetividade do que adiante se propõe.

"Art. 1° • Cada Membro da Organização Internacional
do Trabalbo para a qual a presente convenção está em
vigor deve manter, e cuidar para que seja mantido, um
serviço público e gratuito de emprego.

Art. 2° • O Serviço de Emprego eleve ser constituído por
um sistema nacional de escritórios de emprego colocadoo
sob o controle de uma autoridade nacional."

O Governo Federal, com o objetivo de dar cumprimento á mencionada
Convenç!o nO 88, criou o Sistema Nacional de Emprego • SINE, através do Decreto
Federal nO 76.403, de 08.10.1975, vinculado ao Ministério do Trabalho e
implantado nos Estados e Dmrlto Federal, por meio de Convenios de Cooperação
entre a União Federal e as Unidades Federativas.

Embora implantado há 20 anos, o Sistema SINE, tal como se apresenta
hoje, não atende as reais necessidades de trabalbador.. e empregadores nem
consegue dotar de forma plena, o Governo Central, de informações reaIislicas e
precisas que o dotem doo subsidios necessários à tomada de decisões nesaa área.

A bena da verdade, o excesso de timidez do Ministério do Trabalho no
trato da questl10 do Sistema Público de Emprego, não conseguiu dotá·lo até hoje de
um modelo operativo unificado, não chamando a si a responsabilidade de direcionar,
de comandar, de expedir as normas de proce<1mIent"" necessári"" á sua
funcionalidade dentro do universo Brasil.

O Sistema Nacional de Emprego· SINE, mostrou..., por outro lado,
um sistema plenamente viável, tanto é que existe Estado da Federação em que é
considerado SINE·Modclo. por tratar a questão do emprego de forma estrutural e não
apena. um mero inslIunlento de concessão de Seguro-Desemprego e intermedilIdor
de mão-de-obra, mas também um detentor de infonnações precisas sobre a situação
do mercado de trab~lho local. O que lhe falta é uma diretriz única. verdadeiramente
dotada de capacidane técnica e vontade politica de encarar a questlio da frente.

O Sistema público de emprego hoje é uma questão que perpaua dos
gabinetes governamentais, sendo discutido de forma ampla nos meios acadamicos,
sindicais, legislativos e pela sociedade civil em geral o que cubninou com a sua
inserção no' texto constitucional vigente, pelo legislador constituíme, levado
justamente pelas discussões provocadas pelas instituições citadas e debatidas
exaustivamente no Congresso Nacional, que rerneteu à Uniio competência privativa
para sua organização (Veja... Art. 22, inciso XVI da CF).

Estamos cientes, que indicação neste sentido, foi apresentada no
plenário da CimBra dos Deputados, na ocasião pelo nobre Dep. Carl"" Alberto
Campista, na sesaão do dia 16 de dezembro de 1992, e remetide ao Excelent/.uimo
Senhor Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Henrique
Hargreaves, sem contudo, lograsse êxito por parte do Executivo àquela época.

POI' tais razões, Senhor Presidente, imbuido do mais elevado eopIrito de
contribuir com O Governo no encaminhamento de questões que solucionem OU

mesmo amenizem a situação crucial do trabalhador brasileiro, permito-me submeter
á elevada consideração de Vossa Excelência, como representante legítimo da
sociedade e no USO de disposição contida no Ar!. 113, Parágrafo 1°, do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, o anexo Projeto de Lei que trata da Organização e
Operacionalização do Sistema Nacional de Emprego • SINE, com a certeza de que
será dado o encaminhamento devido e urgente á sua proposição.

Respeitosamente,

Dep.JOÃtld:s~
r;~G
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LSGISl.ATlVOSoCeDI ..

--CONSTITUIÇA0
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.....•.•......•........•...•.•.••.....••.•..••.••..•......••••..•.••.• _...........•...

T1TULom
DA ORGANIZA.ÇÃO DO ESTADO

.................•...•....•...•............•.••....•..............••••..•..•••...•••.•.

CAP1TuLoH

DA UNIÃO
.......•.•......•.....•...••.....•...•••••.•.....•..•.......•.•.•.•..•......•..•...•.•••

.Art. 22. Compete privativamente à UniãoI~ sobre:

I - direito civil, comerciaI. penal, processual, eleitoral, agrário mariti.
mo, aeronáutico, espacial e do trabalho; ,

............................................................................................................
?'VI - organização do sistema nacional de ~rego e condições para o

exercíCIo de profissões,
.................................................................................................

TtruLo VI
DA TRlBtTrAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAP1TuLoI

Do SISTEMA TRIBurÁRIo NACIONAL

.........................................................................................
SEçloO

DAS L1MrrAç6ES DO PODER DE TRJBClTAR

Art. l!O. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é ve.
dado à UniJo, aos Estados, ao Distrito Feder.Il caos Municípios:

.........................................................................................
§ 211 A vedação do inciso VI, a, éextensiva às autarquias eàs fundaçflcs

instituídas e mantidas peJo poder público, no que se refere ao patriJn6nio, à
renda c aos serviçosvincuIados a suas finalidades essenciais ou àsdcIas dccor·
rentes.

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Apro\'a o Regimento Interno da Camara dos DepUlados

...........•.........••.•.••...•••.••••......•..•..•.....••.•.........•..•.......•..•..

Título IV
DAS PROPOSIÇÓES

Janeiro de 1996
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Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113:w• Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a reali
zação de ato adminis!rativo ou de gestào. ou o envio de proj~to sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva~

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento estrito. despachado pelo Presidente e publicado no
Diário Do C(mgre~s() Nacional.

§ 2° Na hipótese do inciso lI, serão observadas as seguintes
normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula,
mandadas a publicação no Diário Do Congresso Nacional e encami
nhadas às Comissões competentes;

n -o parecer referente à indicação será proferido 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, seguirá este os trâmites regi
mentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presi
dente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arqui
vamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este. se
quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

. V - não serão aceitas propos~ções 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. . (
..... .. ~ " .
..................... ••••• '* ' ..

Sábado 27 02617

Faço saber qUe o congreSSO Nacio
nal aprovou, nOl têrmos do art. 66,
inciso', l, "da Constituição Pederal, e eu
promulgo o" seguinte'

DECRETO LEGISLATIVO
H.o 24, de" 1958

Aprova CZI Con2lenç6Ss do Tr~
balho de números 11, 12, 14. i9;
26, 29, 81, 88, 89, 95, 96, 99. 100
e 101, conclutdlZa em sessóts "d~
CcmTerencfa Geral da QrQaazzaçGo
Internacional do Trabalho

A1't~" 1." 810 Q:provadas as Conven
ÇÕes do Trabalho de JiÚIneroa 11, l~,
e ·101~ conclu1das em sess6es na C~-",

ferência aeral "da organização lllter·
nacional do Trabalho ree.l1Z3dB6 no
perIOdo de 1946. a 1952. '
. Art. 2.° ~e decreto legislaü'v<' e?

trarã. em vigor na data de "sua pub.i·
cação, revogadas ;as c:Usposlçõe:l em
contrário. "
, Senltdo 'Federal, em 29 de malll de
1956':" '- ApOlônio" SaUes, Vlce~1?re!1
ciente do Senado Federe.!, no exer::lcio
da Pl'es1dêncta~ .
...........................................,

CONFERSNCIA INTERNACIONAL
DO TRABALHO

cotM..~ÇÃo N.o 88
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Concernente .à organizaçáo do
aervtço de emprêgo. .

'A Conferência Geral da Organiza
ção Internacional do· Trabalho.

COnvocada 'em Slo Prancisco pelo
~Qnaelho de Adm~açã.o da Re
~çAQ Internacional do Trabalho e
M,reunlda em 17 de junho de 1948. em
ma' trlgê!ima primeira sessão;
, Oepo1a de decid1r a'dotar. diversas
propo.s1q6es relativas à organização do
~erviço de emprêgo. quetAo compre
endida no quatro ponto· da Ordem do'
:ela da se!!Ao,

DepoJa de decidir que e.saaB propo
11q6ea' tomariam .a forma de conven
~ internacIonal,
, Adota' neste nono cUa de jUlho de
~: novecentoa, e quarenta e OltO.
a convençlo se~te, denoInloaca
COnvençlo Sóbr" o serviço de em
prego, de 1948'

Artfgo l~o

1~ Cada Membro da OrganizaçlLo'
Internac10nal do Trabalho para a
qual 'a pnsente convl!nAo estA em
vigor dev!" manter' e cuidar de que
,que seja mantldo um serviço publl
~:'e gratUito de em'Orêgo.

2. À tarefa essencial do se~/If#
emprêgo deve se realizar, em e-
ração, quando necessário•. com o .
oranIsmos pt1bl1cos e privados lnte
reMados, a melhor ori1lniZal;áo l)OS3i
vel do mercado de emprêgo como par
te Integrante ao prog·ama nacJcnal
destinado a asseguraI & a. manur o
pleno emprêgo,' aasi mcomo a .d~n
volver e a Iltillzar os recurSDI ':11'0-
dutlvos. .

Artigo 2,0

O serviço de emprêgo devI!' sã
conatltUido por um sistema nacnin:1l
de escritórioa de emprêgo ooloL'adD&
sob o contrOle de uma lIutoridade na
cional.

Artlio 3 o

1. ,O sistema deve compreendl'!l"
UIna rêde de escritórios locata e se
neceasârio. ele escritórios reglonais,
em n1lmero suficiente para servir
cada uma das regie.s geogrâflcas ,do
pu, e comodamente situados para OS
empregadores ~ empregadoa.

2. A 'orgau1zar;âo da rêde:

4~ deve ser. objeto de ~ame geral:
I - quando ocorrem mudançu im

portantes na distribuição da atiVIda
de econOmica e da população tra
balhadora;

11 - quandQ a autoridade compe
tente considera que um exame gernl
é delejàvel para apreciar a exiperiên
Q1a adqUfr1dl1 no curso de um periodo
experimental:' ,

b> deve ser revtsta quando tal exa
me tiver demonstrado a necessilade
de rev1aão. '

Artigo 4. 0

'1: Me'lUdu apropriadas devem ller
tomada por mej~ .das. comIS!iles con-

aultivas, no ,entlelo ele CMegul'af ..
cooperaçlo de" representates elos em
pregadores 'e das traba:hadores e na
organiZaÇão e no funcionamento do
serviço de emprêgo. assim como no
desenvolvimento da política do sernço
de em'OTêgo.

2. .Esllas melUdaB devem prever 110
InstltuiQão de uma ou mais comi!lS6es
naciona1a c:onaultivu e. se necessário,
de comissões '"Cglonais e locais .

3 O srepresentantes dos em:m:
gadores e doa trabalhadore neuas co
miss6es devem ser designados em nl1
mero Igual depo1a de consulta às or
ganizac6es reoresentatlvu de em';%l!
gadores· e empregados. onde tais or
ganizaQões ex1atam.

Artigo 5. 0

A fJOllt1ca gera1 do serviço de em
prêgo. quanàO se trata de encami';
nhar 05 trabalhadores aos emprOêgoa
dispntveLS. deve seJ::. desenvolvida àe·
pois 'de consulta soá representantes
de empregadores e de empregados por
intermédio das comissões consultivas
preV1Stas no art1go 4. o

Artfgo 6 o

O serviço fie emprêgo deve ser or
ganizado de maneira a assegurar às
eficácia do 'recrutamento e da colo
cação dos trabalhadores:' para esu.
f1nal1aade. deve:' : '

cU ajudar. ')li trabalhadores a en
contrar empreio. aprupriado e" 0lI
empregadores a recrutar traba1ha.do
ras que convenham às necesaid:ldea
das emprêsas. mata particularmen
te. deve conforme as regras formula-
du sObre o plano nacional: .

I - registrar os pretenelentes à
eInpregoa. anotar suu quallfic'lÇ6es
profis!ionaJa, sua expe.,ência e seus
gostos. interrogá-los para fins de em
prégo. examimu. se Ol!cessário, suas
aptidilea f1s1cu e profissiona1s. e ajU
dá-los ll. obter se precíllo. wna or1en
tação. uma formaçlo ou reàdaptaçlo
profisSloüal: i .

n - obter elos emprpgadorell mfor
mações precislU5 sObre oa emprêgos
vagos notificados por êles ao serviço,
e sõbre a.s condiçoe.~ que devem pre
encher oa .trabalhadores que pro
curaIl;1;·· , .

m - encammhar para os emoregos
vagos. os canCldatos que possuám' u
aptldõ~ profissioria1s e Usicas exi-
gidas; , . ,

IV - órgamzar a compensação dá
oferta e da procura de emprêgo de um
escrItório a outro. quando o e-critó
rio consultado em primeiro lugar não
esUl. em condiçiles de colocar ~nVPtll
entemente OI candi:1atos ou de oro
ver convenientemente os' emprêgos
vagos. ou quando outras c1rcunstân-
cfu o fustlfiquem,' ,

b), roInar medidu apropnnd8.
para: ' .

1 - facilitar a mobWdade profl!i.st~
nal com o tlm de ajustar a oferta da
mão de obra lU posaibilsde.- de em
prêgo nas diversas oroftss6e1:', "

II - facilitar a mobilidade geo-'
gráflcll CQIn'. (J rIm de auxIUIlT o des
loc~mento de' trabalhadores para sá
reglõe~ que ofet't'c~m pOMlbilldadell de
emnreltOll convementea:. .
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4 Os agentef ao serviÇo de em
prego devem reeeDeI 'formação apro
prlaa8 para o exerC1C1o de suas lUO"
çO'es.

ArtIgo ,lO
l'bàas as melllaa. \)O$SlveiS devem

ser tomaGU pelo serviçO de emprl!go.
e,' ~ fOr. o caao. \)OI outras auton
daae.& PúDl1c3S' em colliooraçâO com
!li' urgan.:zllçOej. de' emoregllC1ores e
de empregados. e COm outros crga
nlSm~ 10 erenados. para Incentivara plena t,ttIl1zacã<. do st:rvll;O de em
preg,o peloa em~regadores e traba
lhadores· sObre 03se voluntàr1a.

Artllro 11
As autcrIC1aaes competrmtes devem

tomar' tl:íaa~ as 111eC1Idas oecessànas
para al:1segurar cooperação efIcaz en
tre o serviço púb11co e os escritórios
dr: COl0cacão crIvados com fins não
lucratlvos.

Artigo 12

, l QuandO o terrlt6no de um Mem
bro compreenae vastas regiões, onde.
elt. raziio eia pouco densidade da po
pulação ou· em razão do estado de
$'lI1.I Jes,~n vOlvunento, a ' autonaade
com~tente conSidera ImpratIcáveIs
as jl.cPtlsu,ãe!l da presente convencão,
eJI> coae Isentar as clllas reltlôes da
a",lIcação da convençao. seja de ma
,celra lI:era! seja com al5 excecões que
JUlltar apropnadas em relação a cer
to~. esta beJecunentos ou certos tra-
balbos' " .
:-a Caaa Memoro devera IndIC::Lr. no

seu prImeiro relatório anual sObre a.
DDI1Cacáo da pre:oenre convencão, que
será apresen:aC1o em I7trtude do ar
tIgO 22 as COnstItUIÇão da Orp;amza
ção [nternaC10naJ do Trabalho, tOdas
fUl resl1õel' naE quais se oTooõe a re
correr as :lll'POSlCóeS do presente ar
tllla, ~ deve daI as razOes pelas qlla18
.llE oropOe a recorrer a ela& Depois
d1s.so Dt'nnum Membro podem recor
rer as disOOIlIÇOl!l! do oresente artisto.
aalVo no que concerne às regiões
M~lm IndIcadas.
. s· roca Membro Que recorrer !la

'djsp061ç5ea do presente artigo deve
indicar. nos seus relatórios a.n~~_
U1teriores. ,Odas as reg:õell para__~
quais renuncia ao cUreito de reco:r~

lU CUtll.ll dJspo.$1çõe5

ArtII1;O 13

I, No que concerne aos t~tóiios
meoClonados pelo artlgo 35 da eons
titlllçào da, Orgawzaçao Internacio-'
nal do rraoaJho. tal qua! f01 emelJ
daaa na COnstltUlÇão aa OrganlZação
InternllclonaJ ao Traoalbo de 1946.
'com exclusão 'dos terrltOnos a que se
referem 010 parag1'llfas 4,", e 5· do
dito arrIgo emendaC1o. todo Memoro
da OtganlZaçã<. que ratl!lcai a I:re·
sent~ convenção devera.· comUnIcar ao
DU'/:wr Gerai da Etepa:tlçâo Inter
aRClOna! do 1'raball:lo o 1Da1s oreve..
mente pOSlllve1. depolS dê sua ratifi..
cação. deciaraçã.o que lDdIque:

aIO! temtórlos nos QUllJ$ se com
promete a 3pucar sem 1D001f1car;ão.
as c1lapOS1ÇOe.s da convenção.

bl 0$ terrttOnoll n05 qUlUS .se com·
promete a aplIcar as disooSIçÕe$ 1180

-'2. ObServadas a4 concUçôeS às quais
II 'leglStaçãO nacional pode sUbmeter
d recru.amelJto dos memllros dos ser·
VlÇOll PÚO.1Clls. os agentes' di> ServIÇO
de emprego devem ser recrutaaos
ÚJl1camente Cle acOroo.. com suas apt1
dOeI! para lU' funcôes.

3 Os meIOS de verl!lcar essas aptl-
dões devem se! determmadOS pela
autortellu:1e compe'ente

m facilltar ll.I transferências.
temporárias de trabalhaàores de uma
região a outra, com o f1m ., deml';
nUlr um, deseqU1llbrio local e !J.Ae»"~
tl\neo' entre a oferta e a pro '
mão de obra;

Iv, fac1l1tar de um pais a outro os
deslocamentos 'de trabalhadores que
tiVt:lrem sido ACeitoá pelo governos
interesaaàos; ,

C) -recolher e analisar, em cola!)()
raçã.o, .. ae fOr nece~sário. com outras
autoridades al!S1m como com os em
pregadores e os lmdicatos, tOdas oiS
informações de que lIe dispOe sObre
a situação do mercado de emprego e
sua evoluçãO provável ao pau: e nas
diferentes lnd1lstl'1aS, profissões ou
reglõés. ',e colocar rfiplda e SlStem.à.tl
camente essu lntormaçõ2S à cllspOS1
Cão das 'autoridade~ públicas. das or
ganIZações de empregadores e de tra
balhadores interessadas. assIm como
do público;

dI colaoorar na adm1nl:ltração do
seguro-desemprêgo e da assistência
desemprêgo, e na apllc:u,ão de outras
medidlU' destinadas II am'Dll+ar ~!l de-
semDregados;" ,

S' au:1l1ar. tanto quanto necessá-
no outros o~anismcs públicos ou
pri~ados 'na elaboraçíio dos planos
sociais. e econOmicos destinados a ~
fiuenciar' favoràvelm-ente a situllçao
do emprêgo.

Arti~o. 7,·

Devem-se tomar medidas para: ,

a) facilitar. no meio dos d1fe~et:~s
escritórios de emprêglJ, a especial~a.
Í}ão por' profISSões e por tnd1ls7nas.
tais COmO" a agricUltura ou qualquer
'outro ramo de atIvidade onde essa.
especialização possa sar útil;

b, atender de .oaneira satlsfatóris.
àS nece.5S1dades de determinadas ca·
tegorias de' pretendentes a. emprêgo,
tals como os inválidos.

Artigo 8.·

MecUdas eS~lais vuando aos ado
lescentes devem ser tomadas e de·
'seIlvolvidas no '!uadro dos semços de
empregoa _: e de orientacão profissio-
nal; , ,

Artigo 9.·'

1; ,0 .'pessoli..ldo serviço de emprêgo
devlf ser composto de agentes públi
605 órganl.zado!' sob um esto.ruto' e
concúções , de serviço Que os façam
independentes de tOda mudança de
govêmo "e. de ..Oda influência externa
indevida. e que observadas as necesst
dadesde;" serviço lhes assegurem es
taW1idMle:~no emprêgo.
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convençào cOm mod1flcsÇÔes. e em
que CODSUilem essn.s mOdificacões:

Cl os temtórlos aos qums a Ctln~

venção e Inapl1cavel e. nesse caso. as
razões pell'Ul quaL! é lDapllcavel;

cll os eemtónos Dara os quaiS re
ferva SUa decisão

2. Os compromISSOS m.;nClonaaos
nlUl allness ai e IH do parágrafo
primeiro do presente art1go serão
reoutados partES Integrantes da ra
tificação e prodUZ1ráo efeltOf Idênt1-
~. .

3. 1'Odo Memoro QOaern renuncIar.
em nova declaraçâo .no todo ou em
parte. a qualquer r~erva cont1da em
sua declaração anterior. em virtude
das al1neD.~ bl Cl e di do lIBrágrafo
1." do presente art1R'O.

41 1'odo Membro poderão durante
os perlodo~ aos curso dos qua~ s.
presente convenção pode seI denun
C1l1da COn!orme as disp0,51CÓt'$ do ar
tigo 17. comunlcar ao Diretor Geral
nova declaracão modiflcando. em·
qualquer outra conto os têrmos de
tOda deClaração antenor e dando a
conhecer 11 situação nos terrltórios
que espec1!lcar.
......................................................................
........................................................................

DECRETO N.O 41. 721 - DE 25 DE

JUNHO llE 1957

Promulga as Convenções Internacio.
nais do Trabalho de n.o lI, 12, 14
19, 26, 29, 81, 88, 89, 95, 99, 100 é
101. firmadas pelo Bra8tl e outros
países em ssssões da. Conferencia
GerQl da OrganiZação Internaetonal
do Trabalho.

O Presidente da Rept\bllca:
Havendo o Congresso N a. c 10 II a 4

a.'Provado, pelo Decreto LegISlativo
Do° 2~, de 29 de maio de 1956. as Sfl
gulnte.c1 Convenções firmadl1l enotte o
Brasil e vários paises•. em sessões da
Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho:

........ O' O'lO ..

Convenção 88

CONCERNENTE A ORGANIZAÇAO
DO SERVIÇO DE EMPR1!:GO

A COnferência geral da Organiza
ção IrJternacional do Trabalho,

Convoca<la em São Francisco pelo
Comelho de Adminl.!5tração da Re
pa.."1:ição Internacional do Trabalho
e a1 reunida em 17 de junho de
1948, em sua trigésima primC'irol ea
são,
. Depois de decidir adotar diverlall
proposições relativas à o~l1nização

do serviço de empr!go, questão com
preendi1ia DO quarto ponto da ordem
do dia da lle!Bão,

Depol.!5 de decidir que e&a& pro
po!içõe! tomariam a forma de con
venção Internacional,
adota, neste mno dia de julho de
mil novecentoll e quarenta e oito, ..
convenção .seguinte, l;Ienominada COn
venção alIbre o serviço de emprêgo,
de lIKB:

.ARTIGO 1.°

1. Cada Membro da Organizaçlo
Internacional do Trabalho para a
qual a pre.!ente convenção eeti em
vigor deve manter e cuidar !;le que
seja maIlltido um .serviÇO pl1bllco e
gratuito de emprêgo.

2. A tarefa e!Sencial do IerviÇO
d~ empr!go <leve se realizar, em c0
operação, quando neceaário, com
outros organillmos pl1blicOll e priva
dos Intere.ssadOl, a melhor organiza
ção pos.sfvel do mercado de emprêtro
como partI'! integrante do programa
nacional destina<lo a a.uegurar e· ..
manter o pleno e~prêgo, a.ssim como
a desonvolver e a' utilizar os recur
sos produtivos.

ARTIGO 2.°
O servIÇO de empr~go deve ser

constituido por um Ilstema nacional
de· escritórios de emprêio colocados
sob o contrOle de uma auto.-idade
nacional.

..................................... " •••• O' ..

............ ..

DECRETO N? 95.461, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1987

Revoga o Decreto n? 68.796, de 23 de ju
nho de 1971, e revigora o Decreto n? 41.721,
de 25 de junho de 1957, concernentes iJ. Con
vençáo n? 81, da Organizaçáo Internacional
do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81. item UI. da Constituição,

DECRETA:

Art. I? Fica revogado o Decreto n? 68.796, de 23 de junho de
1971, que tornou pública a denúncia, pelo Brasil. da Convenção n~ 81.
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concernente à Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio, da Or
ganização Internacional do Trabalho.

Art. 2? Fica revigorado, em sua plenitude, o Decreto n? 41.721,
de 25 de junho de 1957, que promulgou a Convenção n~ 81, da Organiza·
ção Internacional do Trabalho, aprovada pelo Congresso Nacional atra
vés do Decreto Legislativo n? 74, de 29 de maio de 1956.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1987; 166~ da Independência e 99? da

República. .

JOSÊ SARNEY
Roberto Costa de Abreu Sodré
Almir Pazzianotto Pinto

Sábado 27 02621

DECRETO N9 76.403 - DE 8 DE

OUTUBRO DE 1975

Cria o Sistema Nacional de Emprego
(SINE) e dá outras providéncias.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe con
fere o artigo 81, item m, da Cons
tituição,

DECRETA:

Art. I.· Fica institu1d.:> o Sibtema
Nacional de Emprego (SINE) sob a
coordenação e supervisão do Ministé
rio do Trabalho, através da secretaria
de Emprego e Salário.

Art. 29 Integram o SINE: a Se
cretaria de Emprego e Salário, os ser
viços e agências federais de emprego,
os sftltemas regionais de emprego e as
agências, núcleos, postos ou balcões de
emprego, públicos ou particulares; em
todo o território nacional.

§ 19 A Secretaria de Emprego e
Salário funcionará como órgão Cen
tral e os serviços e agências federais
de emprego como órgãos setoriais do
SINE.

i 29 O Ministério do Trabalho bai
xará instruções para o registx:o, o fun
cionamento e a articulação dos ór
gãos integrantes do Sistema.

Art. 39 Constituem objetivos do
SINE:

I - Organizar um sistema de infor
mações e pesquisas sobre o mercado
de trabalho, capaz de subsidiar a ope
racionalização da politica de emprego,
a nível local, regional e nacional.

II - Implantar serviços e agências
de colocação, em todo o Pais, neces
sários à organização do mercado de
trabalho.

m - Identificar o trabalhador, por
meio da carteira de Trabalho e Pre-

vidência Social, como participante da
comunidade brasileira de trabalho.

IV - Propiciar informaçã" e ori
entação ao trabalhador quanto à es·
colha de seu emprego.

v - Prestar informações ao mel'·
cado consumidor de mão-de-obra so
bre a disponibilldade de recursos hu
manos.

VI - Fornecer subsidios ao sistema
educaci~nal e ao sistema de formação
de mão-de-obra para a elaboração de
suas programações.

Vil - Estabelecer condições ~:
a adequação entre a demanda ...~
mercado de trabalho e a força de
trabalho, em todos os níveis de ca
pacitação.

Art. 49 Na organização e progres
siva implantação do SINE terão prio
ridade:

a) as alternativas mais favoráveis
à absorção da força de trabalho dispo
nível ou potencial, especialmente para
o caso de projetos prioritários de de
senvolvimento;

b) o desenvolvimento de experiên
cias que favoreçam a utillzação inten
siva da força de trabalho potencial.

Art. 59 Compete ao Ministério do
Trabalho definir as prioridades das
áreas a serem gradativamente abran
gidas pelo SINE, estabelecer os pro
gramas necessários à sua ~mplantação

e as normas administrativas e técni
cas para seu funcionamento.

Art. 69 Para a organização, im
plantação e manutenção do SINE, o
Ministério do Trabalho poderá dispor
de recursos ordinários e vinculados,
programados em seu orçamento anual,
clém de recursos de outras fontes.

Art. 7.· O Ministério eto '1'l'abalho
dará apoio técnico, financeiro c admi
nistrativo à implantação e funciona
mento do SINE. inclusive através de
auxillos e subvenções.

Art. 89 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 8 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

ERNESto GEISEL
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso
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LEI N? 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 l~. '.
Repl. " Programa do S~guro'De!J~

prelI'O, o Abono Salarial. in.titui o Fundo
d. Amp.ro.o Treb.lhodor (FATI• • dó ou.
tr•• provid'nci•••

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: faço saber que o Con
Bl'esso Nacional decreta e eu senciono a seguinte Lei:
.~ a •• a _ _ ..

Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre
as seguintes matérias:

I "'- (Vetadol.
II - aprovar e acompanhar a execução do Plano de

Trabalho Anual do Programa do Seguro·Desemprego e do abono
salarial e os respectivos orçamentos;

III - deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios
de exficuçio.orçamentária e financeira do FAT;

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem co
mo suas alterações;

V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa· ao
seguro-desemprego e ao abono salarial e regulamentar os dispo- .
sitivos desta Lei no âmbito de sua competência;

VI - decidir sobre sua própria organização, elaborando
seu reiÍmento interno;

VII - analisar relatórios do agente aplicador quanto à
forma, prazo e natureza dos investimentos realizados;

VIII - fiscalizar a administração do fundo, podendo soli
citar Informações sobre contratos celebrados ou em vias de cele
bração e quaisquer outros atos;

IX - definir indexadores sucedineos no caso de extln
çio ou alteração daqueles referidos nesta Lei;

X - baixar' instruções necessárias à devolução de par
celas do benefício do seguro-desemprego, indevidamente recebi
das;

XI - propor alteração das alíquotas referentes às con
tribuições a que alude o art. 289 da Constituiçio Federal, com
vistas a assegurar a viabilidade econômico-financeira do FAT;

XII (Vetado);
XIII - (Vetado);
XIV - fixar prazos para processamento e envio ao traba

lhador da requisição do benefício do seguro-desemprego, em
funçio das possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se
como objetivo o prazo de 80 (trinta) dias;

XV (Vetadol;
XVI (Vetado);

XVII deliberar sobre outros assuntos de interesses do
FAT.................................................................- ..............................................................................................

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 233, DE 1996

(Do Sr. Gilney Viana e Outros)
l'

Susta o Decreto 021 .. 775, de 08 de janeiro de 1996, que

estabelece normas sobre a demarcação de terras indígenas.

·(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS' E DE CONSTITUIÇ7io E JUSTIÇA E DE REDAÇ7iO).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Nos lennos do artigo 49, V do Constituição Federal, é sustado o Decreto n°
1.775, de OS dejaneiro de 1996, publicado no Diârio Oficial da União de 09.01.96.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entm em vigor na data de sua publicação.

mSTIFICAçÃO

O Presidente Fernando Henrique Cardoso editou e fez publicar 110 Diârio
Oficial da Uniio de 09.01.96, o Decreto nO 1.775, de OS de janeiro de 1995, disp,..do sobre o
procedimento administrativo para a demarcação das terras indígenas.

OenlIe outr.. disposições, instituiu o contraditório 110 processo administrativo
demarcatório para pennitir que Estados, Municipios e demais interessados possam

Q1ISliGootar.... acerca do relatório elaborado pelo óIJ!io federal de assistência ao índio sobre o
im. obJeto da demarcação, com a finalidade de pleitear indenizaçio ou para demonstrar
VÍCÍOI, totais ou porciais. Determinou ainda que a referido manifestaçlo deve ....
&COIIljlIllbada de prov... ihcIu!ive de titulos dominiaIs:

"Art. 2~•....

i'ii~' De8dt o inicio do proc.dimento dtlllOl'COfório ai. navonla dias após a
pIlbllcoç{lD dt qw trola o arligo anlerior, poderiJo tU &todos • _lpIos
em 'l"e se localiza a ma !JOb demarcação • dntai, Inlenl3tllios maniftslilJ'
... aprtIsenla1ldn ao órgiJo federal dt _>thlcIa ao /ndio raz{)e, Imrnlidtu
COlII toda:r tu f1"'1"'1S pertinentes, tais como liIMlo& dominJai•• lOIIdos periclai3,
parecere., decJamçlJes de I.uemtmhtu, jottJIgraJIa& • lffQ(XU. para o fim de
pl,11mT IndtntzDçlIo 011 para demomlrar YIcios, lotaU 011 parcloi., do
nlatório de qw trata oparágrafo anterior. "

E mais, permitiu o aplicaçio do mem>o decreto nas demarcações em àllilii;'ifa
seguinte forma:

"Art. ~ Ntu dtmorr:t1flJe' .m ClIr./O. cujo decnto hontologot6rlo não nnha
>ido objeto de registro Im cartório Il1fOblllário 011 na Slcretaria do
Patrimônio da União do Mlnist'rio da Fazenda, os innrel3tllios podtriJo
manifestar-SI. _ I.rmo.s do § 8~ da ar/. 2~ no prazo de navo/lla dias,
COtllaáos da data da publlcaçiiodt.l. Decreto.

Pardgrafo único. Caso a -ft3laÇiJo verSl dtmarcaçiio homoIogoda, o
Mlnl.tro dt &tado da .lrtstiça a OXOJIfinará • proporá ao Pre3idtnle da
&pública tuprovldincitu cabivelir.°
AI> mim proceder o Poder E.oeutivo colidiu frootaImente com a Constítuiçlo

Federal, OlrtnIpolando seu poder regulamentar, haja vist& que dispositivo desta D&turezll só
pode ser introduzido lIO.mundo jurídico mediante alteração constitucional.

A Con5lituiçio de 1988 em .... capitulo "Doa Índios" convalidou o indigenato,
instituto odmitido desde a Colônia, através do Alvará de 1° de llbril de 1680, e confirmado
pelaLei de 6 dejunbo de IS~5, a que se referem os constitucionalistu José MoOJO da Sílvae
Joio Mendes Júnior, "cOW1lidando o principio dt qw. _ tnrru ""kJt'gr:ldtu a parllClllan.,
Slria SI",," nSlrvtJdo o d/nito dos 1ndi08, primários. naIJIrois senhores dtla. "(I) Ou
como lecionou Joio Mendes Júnior "De3de 'l'" os/ndiosjá'- aldiaáos com culhtrr1e
1IIOI"Odia habitual, e.- terrru por ./e. ocupadas, se já não jo.uem Ihl... t01llbim não
poderiam Slr de fXMS'iro.r, vl.to qw e3larianr dtvohtuu; .m qtKJ1qwr hlpól'/M, svas I,,,,,,
lhe. pertenciam em vil'/ll<k do d/nllo ü reserva, ftmdado no Alvoni dt l'de abril de 16M,
'fIlO nãofoi revogado. d/nito .... que jantaispodem Slr confimdido COlII "ma fXMS' sujella
a legil/nKIÇÕO' regi'lro. "(2)

A 'Constituição Cidadi" assegurou aos indios "", d/reito originárl", MJbn lU

terras qw IrrldiclonoJllfl!nJe OC/llXl1ll. compelindo à UnilJo dellfQl'CÓ-/m, ~.~r • fazer
respeitar lodos o. SlU!l bens" (23i, caput) de!ll1nadu "ü sua fXMS' permat1lnle" (23I,§2Í'), lO

quais IIslJo illa/itnâveis e indisponíveis, Ir os dir~itos sobn elas, imprtscrítíwis". Per fim
decretou a nulidade de todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a po....
destas mesmas terr..:

"Art. 231. ...

§ 6~ S/Io nulos • extintos, nOO produzindD efeitos jurídicos, os _ "".
tmham por objno a "OCllJ'tlfão, o domínio t! a poIH dos tnnu 11 file u
rqere este artigo, ou a e:<ploração dos riqwzas natural, do solo. dos ri'" •
dos lagos "ela existentes, ••...• "

Ou seja. sabiamente o comtituinte manteve a nua propriedade das terru
tradicionalmente ocupadas pelos indios à União, gravando-.. como intangíveis, de modo que
se tomaram inalienáveis, indispoIÚveís. imprescritíveis e impenhoráveis. ~ como leciona O

professor Pinto Ferreira, .. terras tradicionahnente ocupadas pelos indioa pusaram a
constituir "rtI extra commereium. posto qll~ Ifilo plNkm Jt;f' objeto de arrtItlItnftellto, 1110

1FERItElRA, Pinlo - COMENTÁRIOS Á CONSTITUJÇAO BRASILEIRA, VOL. 7, Ed. Saraiva, pOSo .w;.
2 Joio Mendes Jtiniot. Os indigtlflU do Branl, mu d/nUM individMai1. politkos. clt, pis. 62; 10cé Momo
da Silva, AlIt<laplicabili<bdc do an. 191 da ComtillJiçiofedel21, RTJ. 25:3-13.
GIIUIJTI)I.tlOCIInt"'~1J

OIIlUfÓCiojllrídico nstritivo do pl~lfo t!XD'Clcio da pOJU dírda ptda COltUlllidaJé7iítilXt!1UI
"" pelos silwcolas". E mais, que "não i ptmlve/ 'I"/! 113 leras IttÚJUlUÚls pelos indlplftlS
J1OSSI'III flgllror elll noIU de particulares no regúlro llIUJbillluio, poÍ!J Inlegrtllfl o
fH'lt'IlIJIJnlo da Unllfo. Caso Isso ocorra, 10m... absoluto_nte jnefictl% • jurídiCtlntelfll
irrel~t. o exlnl..c/o de titulo de donúnlo ngiJlroda.m no_ d. tm:ejros~.(')

Se o domínio direto das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é de
Uniio e. se elas são inalienáveis, indisponiveis, imprescritiveis, impenhoráveis e res extra
CGm1Mrci"m nada mais pode (ou deve?) a· União senio promover a sua demaréaçio como
determina o própria Coostituição (art. 231, §I'). '

Assim o Decreto 17751%, além de caracterizar-se como um ato arbitrârio e
~to~o: ~pola o poder r~tar atribuido ao Poder EllOCUlivo .. ponanto,
mcOJ15lJtuClOnaI, IDlpondo ao Poder Lel!'slativo rápIda ação no seutido de afastà-lo do mundo
jurídico mediante o sustaçio ora proposta.



Janeiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS SAbado 27 02623

É o que propomos, esperando o neccMário apoio dos demais parlamcnurcs.

Sala das SCS5ÕCS, 11 de janeiro de 1996.

";:J-'I a..Jl.: __ cJ'--;
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Deputado IVAN VALENTE
PT/SP

"LEGIILAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇlO DE EITUDOI LEGISLATlVOS-C.DI •

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLJCA. FEDERATIVA DO BRASIL

..................................A~~ ..

TITuLO IV

DA ORGANI7AÇÃO DOS PODERES

CAPirut.o I

Do PODER LEGISLATIVO............................................................................
SEÇÃol/

DAS ArRlBlllçÕES DO CO.\'ORESSO NACIONAL

An. 49. Eda competência e\c1usi,a do Congresso Nacional:
1- rcsolver dclinih"amente sobre tratados. acordos ou atos inlernacionais que

acarretcm encargos ou compromIssos gravosos ao patllmõnio Dacional:
11 - autorizar o Prcsidentc da República a dcclarar guerra. a cclebrar a paz. a

permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacIonal 'ou nele permane·
çam lemporariamente. ressal\'ados os casos previstos em lei complementar:

IJI - aulori7.ar o Presidente e o Vice·Presidente da República a se ausentarem
do País. quando a ausência exceder a quinze dias:

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. autorizar o estado de
sitio. ou suspender qualquer uma dessas medidas:

V - suslar os aios normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa:

V1- mudar temporariamente sua sede:............................................................................................
TtnlLQ VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPlm.o VIII

Dos h,'D1oS

Art. 231. São reconhecidos aos indios sua orgnni/JlÇão social. costumes. linguas.
crenças c tradiçõcs. c os direitos originários sobre as 'lerras que tradicionalmente
ocUp<'m. compelindo à União demarcà·las. proteger e r.'l.er respeitar lodos os seus
bens.

§ I." São terras tradíeionnlmcnle ocup:ldas pelos índios as por elcs habit~
em caràter permanente. as utili7.ad.1s para SI~1S alí,id,1des produtivns. as .mprescindi·
"eis à preservação dos recursos ambiemnis necess.irios a seu bem-estar e as necess.i·
rias a sua rcprodução ~sica e cultural. segundo seus IIJOI. costumes e tradições.

§ 2." As terras tradicionalmente ocupadM pelos índioS destinam·se a sua posse
permanente. cnbendo-lhes o usufruto exch,sl\'o d.1S riqllC/.1S do solo. dos rios e dos
lagos nelas existentcs.

§ 3." O npro"cilnmento dos recursos hidricos. incluídos os potenciais clICrgéli
coso a pesquiSo1 c a lavra das rique/.:!s miocf3is em terras indige",1s só podem ser
efctivados com nUlorí/.:!ção cio Congrcsso Nacional. ou,·id.1s as comunidadcs afem
das. licmldo·lhes assegurada p<1nicipaç.'1o nos rcsultados da In'·ra. na fo'rma da lei.

§ 4." As lerras de que trata csle anigo s.'lo inalienáveis e índisponi~cis. c 05
direitos sobre elas. imprcscritiv·cis.

§ 5." E\"edada a remoção dos gOlpos indigenas de sl~1sterras. 5.11\"0. ml '".f'·
rem/11m do Congresso Nacional. em C.1SO de calástrofe 011 epIdemia que ponh.1 em
risco sua população. ou no interesse da soberania do País. após delibemção do Con·
gresso Nncionnl. gnrantido. em qualquer hipôlese. o retorno imedinto logo que cesse
o risco. .

§ 6." São nulos eextintos. não prodttlindo·cfcilO5j.iridieos.os atos qúe tenhnm
por objeto a ocupação. o dominio e a posse dns terms nque se refere este nnigo. ou n
explornção das nque/.as naturais do solo. dos rios e dos lagos nelas e"islenteS. ress.11·
vado rele\"nnte inleresse público da União. segundo Oque dispuser lei complementar.
não gerando a nulidnde e a e~linção direito a indeni/JlÇão ou a nçÕC5 contm a União.
salm. na forma da lei. quanto às benfeitorias derÍ\ad:ls d.1 ocup:lÇ:lo de boJl·fé.

§ 7." Não se aplica às lerras indígenas o disposto 110 ano 174. §§ 3." c 4.".
••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• '" ••••••• 0 0.0 0.0 •••••••••••••• 0 •••••••...........................................................................................

IlICU"lOII" 1.775, llIl • llIl JAIIIlWlIlll UM
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dI __.. _ ..........

-,...-.
. .

Art.2·A~dII m"': .__ por~dlqooIillcoçIo.-..... .._- -oo6rtllo-._..-._-.,oI6sIoo..-.....
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.................................................................................................
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..__ OO_dlU_OO_ .. _ .. _,.......
_ .... ..,._OO' .. OO :I"...,..".dI_ _ .....dI~__

i'IdIr*-c...-.... __-....._.._ ..
hootIça • .....-./lft'Illld.._dllq>iIlllca. _
...................................................................................................
.......- - _ :. .

(*) - PROJETO DE LEI N2. 1.115, DE 1995
(Do Sr. Carlos NeItoIl)

Altera a redação do artigo 58 da COnsolidaçÃo das

Leis do Trabalho, que dispõe sobre a jornada dl tr!.

balho.

(As COMISSOES DE TRABALHO. DE JlDMINISTRAçA:O E SERVIÇO

PQBLICO; E DE CONS'l'I'l'UIçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇllo

(ART. 54) - ART. 24. III

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 58 da ConJOIidaçio du Leis do Trabalho. aprovada

pelo Decreto·lei n' 5.452. de I' de maio de 1943. pusa a vigorar cem a seguinte redaçio:

•Art. 58. A jornada nonnal de trabalho

nio execderi de oito horas díiriu.

PIriir&f'oo único. O tempo despendido
pelo empregado. em eonduçio fomeeida pelo empregador. alá o
local de trabalho de dillcil aceno ou nio oervido por transpone
público regular. e para o seu morno. compula-" na jornada a
que se rcf'erc o copttr.
Art. 2' Esta lei entra em viJlOl' na data de sua pubUcaçio.

Art. 3' Rovosam-.... dispotiç6n em conuirio.-----
(*) Republica-se em virtude d. incorreção no anterior.
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JUSTIFICAÇÃO

Com o presente projeto, eslllllOl propondo a lransI'ormaçio da
jurisprudência domill!tlle do Tnõunal Superior do Trabalho sob<e a matéria em norma
jurídica.

Para os menos avisados lal medida pode parecer supérflua Afinal.
para que regular por lei o que, na prótica. regulado está pelu decitõu dos tribunais?

No entanto a realidade é bomoutrL Como se sabe. a decido de

um lribunal nIo vincula nem mesmo u deciIões de ..... pnipriosju~ e, muito menos, a

conduta de ..... jurisdicionados. Cada decido vale, 110 somente, para u panes envolvidas,
e naque1e cuo eopecifico submetido a julgamemo.

No cuo especifico c:uja regulamentaçio é sugerida pelo projeto
- u chamadas • horu em itiM"'· - .... situaçio de incerteza juridica é. sob todos
OI aspectos, inconveniente, tanto para ~ empregados quanto patrOl"llt1pregadores. Para

OIP~ porque só vêem seu direito reconhecido - quando o vêem -1flÓt! o~érmi,,!,

do;<liItnl0 de trabalho e ao fim de longos e peIIOIOI lIlOI de demanda judicial. Para os

segundos, porque, nIo havendo provido Iegal,·nunca JlIllIIIl - e. nem haveria porque
faz6.1o - espontll1ellllellle ..... vetbu a ..... empregados, só o fUendo quando, lIlOI

apóI a reecido COlltratual, do lIIlJlIeendidos.por uma decillo judicial obrigando-os a
tanto. Desae modo, verbos que, se reguI-. _ e computIdu como despesu

corTOllles, seriam perfeitamente suponiveis peIu empresas, tranIIbnnam-se, de uma hora

para a outn, em vordadeiros !lullumu poro OI empresários, l'alor que 110 de desequihbrio
em seus empreendimentos. As a condenaçIo atinge lOlIlI 110 wkOIl que chega a
colocar em 1ÍICO a própria oobtwYivência da empresa devedora.

Nouo projeto, se aprovado, I'" o duplo mérito de por fim a ....
fiJha legislativa e de diminuir a aobrocarga de trabaJho a que se vê submetido o judiciário

trabalhista,~ por que contamIlI com o apoio de nonos pares para a sua aprovaçio.

Sala das Sealles, em 19 de outubro de 1995.

'UG'SlJ,çIO tnl.t'l ~NEV.Ol rELA
tOOROEN.lçIO DE UTVDOS LEG'SLA1lVOS-C.or·

DECRETO-LEI N2 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 19431

.............................,,"" .
Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)
.....................................................

TITULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Capitulo 11
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

....1••
DISPOSIÇÃO PREUMINAR

Ar!. 57. Da p<oceitoo _ caplt\J1o Iplicam
.e a todas as atividades. uivo as exp<_te
excluidu. conotituindo oxceçõee a.dia~...
pecíaía. concernentes estritamente a peculiaridades
profiosionaia. conltant.. do Capllulo Ido TIluIo 11I.

"'1811
DA JORNADA DE TRABALHO

M. 58. Aduraçlo"",mal do trabalho, para cc
.mpregados om qualque< atividede privado. nIo

.x,**, de allO hor.. di6riu. deodo quo nIo~
fixado_..-outro Iímito.

• v.~~. art. ~ XIII,
• V. EfllJflCiãdo TSTn'90.

Art. 59. A cluraçlo normal do Irabalho P?dert
ser aclHCida de horas auplemenwes. em numero
nlo elGCedente de duas. mediante acordo escrito
entre empregador.• empregado. ou mediante can
vençIo coletiva de Irabafho.

S 11 Do acordo ou convençIo coletiva de
'.raballo dever' constar. obrigatoriamente. a impero
~a da rlll1Vleraçlo da hora~tar. que
ser'. pelo rroeno. 50% (cinqOentapor cento) superior
l da hora normal.

• V.~TST"..58.76.94.108.115.·
173, 215. 253. 264.291.

§ ~ Poder, ll8I' diepensado o acr6lcimo de
saIbio ... por força de acordo ou convençlo c0le
tiva. o exceuo de horas em um dia for compensado
pela correspondente diminuiçlo em outro dia. de
maneira que nIoexcedao hor4rio llormaI da semana
nem seja.ultrlPUAdoo limite mAximo de dez horas
di6rial.

PROJETO DE LEI N° 1.434, DE 1996
(Do Sr. Coriolano Sales)

Altera os artigos 24 e 25 da Lei n9 8.0S0, de 19 de se

tembro de 1990 t que "dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização

e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá ou
tras providências 11 •

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONS

TITUIçJ\O E JUSTIÇA E DE REDAClio IART. 54) - ART.. 24. Ir)

o Congresso Nacional decreta:

An. I' O art. 24 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1995, p..... a
vigorar com a seguinte redação:

•An. 24. Quando as suas disponibilidades forem

insuficientes para garantir a cobertura llJSÍstencial à populaçio de

Utrul determinada área, o Sistema Único de Saúde· SUS poderá

recorrer aos serviços ofertados pelas entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos para a modalidade de intemaçio.

§ l' A participaçio complementar a que alude o Capol será

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as nonnas
de direito público.

§ 2' Para a modalidade de consultas os usuários do

Sistema Único de Saúde· SUS poderio utilizar os serviços de

qualquer profissional legalmente habililado, que será remunerado
de acordo com as tabelas e valores definidos pela esfera federal do

sistema."

An. 2' É revogado o art. 25 da Lei 8.080, de 19 de setembro de

1990.
An. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua pubJicaçio.

.An. 4' Revogam·se u disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

Os serviÇOl privados IucrativOl de 5IIidc, contratados
complemcntllllll«lle pelo Sistema Único de Saúde .. SUS - têm represenlado. 10 10llBO dos
últimos lIIOI, importante fator para o desperdício de recurso.. para a exiat!ncia de
dillOrÇÕCle para o proceIIO de cormpçlo existente no aetor.

Com efeito. o compromiuo de tais empr.... nio é com a
manutençio e recuperaçIo da IlÚde dOi indivíduos, mil, 10 contrário. com a doença que,
em última anili.., é a lUa mnte de lucro. Por .... motivo. a área de aaúde apresenta uma
série de distorções e funnou-se no BruiJ aquilo que alguns estudiosos denominaram de

'ind{atria da doença'.

Como se nio bastuae tal inverdo de flna1idade do sistema, o SUS
aOOe. igualmente, um venladeiro saque por parte dos prestadores de serviço com finalidade
lucrativa. N..... aentido. a imprensa tem dado bastante destaque às variadas e criativu

formas encontradaa peIu empreau para burlar OI controles e aumentar o faturlmento.

Diante diuo. .eotamoI apraeotando • apreciaçio desta C...

Projeto de Lei que vila fundamentalmente a moralizar a rdaçIo exiJtente entre o SUS e OI

prestadores de 1CIViços. Em primeiro Iull&l'. propon1OI a proíbiçlo de conualaçio por pane
do sistema de leitoa de intemaçlo de hospitais com finalidade lucrativa. Ent<odemos que o
SUS deve se basear DOI eatabeIecintent plÓprlos e DOI de cariter filantrópico.

Secundariamente, intentamos criar um sistema de livre escolha para

o âmbito ambulatorial. Nossa proposta é de que os usuários do SUS possam se utilizar dos

médicos e demais profissionais de saúde em seus cof15Ultórios livremente, e que esses

profissionais sejam ressarcidos pelos atendimentos prestados de acordo com a tabela

estabelecida pela direção federal do sistema.
Isto posto, esperamos contar com o apoiamento de noS$05 Hustres

Pares no CongreJso Nacional para a aprovaçio de matéria cuja reIevincia e importincia

social é inquestionável.

Sala das SeaSÕCl, em: . de .. ' de 1995.

..... ~A I"L\"'L!tj6Deputado CORIOLANO ,LES T v \

"LEGISUÇÃO CITADA ASEXADA nu
COORDEXAÇÃO DE ESIl'DOS LEGISLATlVOS.C.DI"

LEI N. 8.ll8O - DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

DispÕtl sobre lU condições para a promoção, proteção e recuperação da
sar1de, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondtmtes. e dI! outrlU providlncilU

O .Prealdente da República.

Pac;o saber que o Congreaao Nacional decreta e eu sanclono a aegulnte LeI:

TITULO JIJ

Dos Serviços Privados de Anistlncia à Saúde

CAPITULO I

Do Funcionamtmto

Art. 20. Oa aervlçoa Pr',vadotl da aaalalêncla li sallda caracterl2llm·ae pela atua
çllo. por iniciativa própria. da proflaalonala lIberala, lep\mente habllltadoa. e da
pouoaa jurldicaa da direito privado na promoçAo. proteçio e recuperação da sallde.

Art. 21. A lUISIatêDcIa li aa1lde tl lttTe li iniciativa privada.

Art. 22. Na preatllçllo da aenIços prlvadoa de aaalalêncla li aa1lde. aerio obaer
vadoa Otl prlnolplOÍl "ano. e u normu expedido pelo óllio da direção do Blate
ma tl'nIco de BlUlde - SUB quanto .. condlções pera &eU funclonamento.

Art. 23. li: vededa a partIcIJÍaçlIo direta ou indireta de empreau ou de capl·
tala eatranplros na aaalatêncla li aa1lde. aalvo atra..... de cIoaçõea de organismos
Internaclonaia vlncuJadotI 11 0rganiIaçi0 do NaçOes Unidas. de entidades de OOOpll
raçlo técnica • de ftnanctammto • emp~.

§ I: Em qualquer caao tl obrlptórla a autorlzaçlo do órllão de dlreçio na
cional do Blslelna tl'nIco de SaI1de - SUB, IUbmelelldCHll a aeu controle u atlv!'
dadn que forem deaenvolvJdu • Otl lnatrumento. que forem firmados.

I 2: ExcetuaJn.M do diapOtlto JMite"'!i O:!IO 011 aenlçoe de aa1lde mmtldOtl. aem
!InalIdade lucrativa, por empreau, para atendimento de aeuJI emprepdoa 8 dapon.
dentea. lIlIIJl qualquer Onua pera a lMlI\Ilidade lIOC!al••

CAPITULO 11

Da Participarão Complemetltar

Art.:M. Quando u IUU dIaponJbIIIdadea forem inIUfIcIentea pera prantlr a
cobertura uaIatenoIaJ li populaçio de uma determlnad& Úllll. o S1alelna tl'nIco de
Sallde - SUB pode" recorrer &08 aenlçOtl ofortadOtl pela iniciativa privada.

Pará8rafo 1inIco. A pertlclpeçlo complementar doa aervlçoa prlvadOtl ae" foI'
malJaada mecllante contrato ou convllllo. obIervadu, a l'lIIpe\to. u normu· da di·
relto p1lblJce.

Art. 25. Na hlpó_ do artIao anterior. u entIdadM fIlanlróplcu • u &em
fina lucratlVOtl teria prefertncIa para pertlclper do S1alelna tl'nIco da Sa1lde - SUB.. ....................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 1.437, DE 1996
(Do Sr. Silas Brasileiro)

AI tera o aprazamento das muI tas de mora por atraso no PI!

gamento de tributos arrecadados pela Secretaria ,da Recel
ta Federal.

OIs COMISSOES IE FINANÇAS E TRIBUTACJ\O; E DE CONSITUICÃO

E JUSTICA E DE REDACÃO(ART.54) - ART.Z4, Ir)

o Congresso Nacional decreta

Art. 1° As letras "a". "b" e "c" do inciso 11 do art. 84 da Lei nO
8.981, de 20 de janeiro de 1995. passam a vigorar com a seguintc,reqação:

"Art. 84

11· ..

a) dez por cento, se o pagamento se verificar até o lrigesimo dia
seguinte ao do vencimenlo~

b) vinte por cento, quando ~ pagamento ocorrer entre o trigésimo
primeiro e o sexagesimo dia seguinte ao do vencimento~

c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a panir do
s...-x3gésimo primeiro dia subseqüente ao do vencimento.

Art:"'2° . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° . Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Já de longa data a legislação tributária federal utiliza o critério do
mes-caJendário para efeito de aplicaçio das multas moratórias por atraso no pagamento de
tn'butos ou contribuiÇÕC5 arrecadados pela Secretaria da Receita Federal.

Mas o critério do mes-calendário, não obstante a facilidade de sua
aplicaçio, ostenta um defeito, que é o de prejudicar os inadimplentes com débitos vencidos
nos dias próximos 30 fim do mes-calendário, beneficiando aqueles que por acaso têm
débitos vencidos logo no inicio do mês, disso resultando um tratamento anti-isonômico a
situações análogas.

Essa iniqüidade de tratamento não esbarra. no entanlO, em nenhum
obstáculo operacional insuperável, já que a adoção do critério do mês corrido, isto é. do
conjunto de trinta dias corridos. exige apenas, por parte dos agentes arrecadadores. ti

esforço insignificante de ter um calendário à mão e de observar esse calendário, para
excluir. na contagem dos diu, segundo a regra vigente de contagem dos prazos, 05 dias
nlo-úteis de inicio e de término.
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Trata·se, sim, de um esforço suplementar. de um custo. de uma
dificuldade que nio existe na aplicação do critêrio do mas.calendirio~ no entanto, é

inadoús5Ívei que a invocação dessa dificuldade insignificinte possa justificar a iniqüidade
apontada.

o escalonamento das multas por períodos iguais de trinta dias

éorridos ê muito mais lógica do ponto de vista econõmico do que por meses-calendirio e
em. lógica econômica.. consÍ$tente com o principio dA isonomia., nio pode ser suplantada
pela lógica burocrática do menor esforço

mediante a udlizaçlo de redes de cma1b1r com distincia núnima de 10 (da) ccntimctros

tntre nos opostos da malha esticada e outros petrechos que uscsurcm a nio captura ou •
devoluçlo i igua. em puftitu condições ~ sobrevivência. de apKimes de tamanho

ín&rior ao mínimo. tltabdecido em. regulamento.

An. 3- A infnlçlo ao disposto nesta lei sujatri os inftatom.

pessou lisicas (lU juridicu; is JeglJintes S&nÇÕa:

I· mJ!ta, aplieive! em dobro em CIIO de mncidincia;,
li- dos p<tr<choo de_. do p<odlIto de pac:a;

llI-lUOp<llSIo ou_ode .ro.licença ou ...orizaçJo

Deputado SILAS BRASILEIRO

É por essas razões que esperamos contar com o apoio dos nobres
Pares I n0550 projeto comprometido com ajustiça. com a eqüidade, com a isonomia como
critérios maiores a nortear o relacionamento do fisco com Q contribuinte,

Sala das Sessões, em de de 1995.

§ 1- Para confilUrar I intiaçJo, buta • açio ou omisdo voluntária
dointi'alor.

§ :r ." apJicaçlo du penalidada previstu nncl lei nIo exonera o
inhlor das comiMçõa mil e penal cabíveis.

§ 3' As penolklada iecidirio oobft:
I~o ....ormat.-ial~

11'0_

JII ~ quatI de qualquer modo' c:oncorra â pritiea ou dela •

"LEGISLAÇÃO CITADA ANI!XADA "ELA
COORDENAÇÃO DI EIIl1JOOI LEGlSLATJVOloClDl ..

LEI N~ 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995

Altera a l-.iala~o tributária Federal e
dá outraa providlrtciaa,

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória n~ 812, de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, pa
ra os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Cons
tituição Federal, promulgo a lleKUinte lei:

CAPíTULO VllI

Das Penalidades e dos Acréscimos Moratórios

Art. 84. Os tributos e contribuiÇÕes sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem
a ocorrer a partir de 1~ de janeiro de 1995, nlo pagos nos prazos
previstos na legislaç40 tributária serlo acrescidos de:

I - juros de mora, equivalentes à tua média mensal de
captação do Tesouro Nacional relativa à Divida Mobiliária Fe-
deral Interna; ,

11 - multa de mora aplicada da seKUinte forma:
aI dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio

mês do vencimento;
bl vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês lIe

KUinte ao do vencimento;
cl trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a par

tir do seKUndo mês lIublleqllente ao do vencimento.

PROJETO DE LEI N° 1,438, DE 1996
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre ,. pesca em. represas construídas em á,u... int!
riorel de domínio público, • di outru providinc::ias.

(ÀS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AIlBIEI/TE E M!.
NORIAS; DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; E DE COHSTITUICM
E JU$TICA ~ DE REDACAo (AllT. S~) ... AIlT. 2\f" Il)

OC__NocIo.ol_:

Art.\' r...·proôbicIa.pncaprof!lIionII ... ..-co"'''uldu
em iJuU imariom de dominio pUblico, ... S (cinco) llIOI que se __ • cooeluslo
duobrudu_Ms~.o_ilIllII_to ..ldoI ...._

Art. r A ponir do 6" <_o) "'" da COIlc1utIo dei obras a que se
... o .... \', seni pemlitida • atiYidada proI\soôooaI ...... ..,.......

§ 4' O pescado apreendido na forma do inciso 11 do et1fH'I será

doado a entidades filantrópicas, associações comunitárias ou à popolaçio camtle, mediante

tonno de recebimenlo.

An. 4' O Poder Executivo regulamentarà esta lei no prato da 60

(sessenta) di.. contados da data de sua publicaçlo. cabendo ao órgio com atribuições

relativas à pesca definir~ especialmente:

[ _ o tamanho mín~mo de captura de cada espécie de interesse

econômico;

11 - os penados em que a pesca serà eventuallJ1Ct1le proibida, ~
cada ano. nas represas, visando à plOttÇio do processo reprodutivo da ictiofauna;

111 _ os valores das multas a serem aplicados lOS infratores de

disposições desta lei.
An. 5' Estalei entra em vigor na data de sua publicaçio.

An. 6' Revogam-se as diljlOSições em contririo.

JUSTIFICAÇÃO

Nos InoS que: se seguem i. eanltroçio de bunpns J'M)S rios

brasileiros, cuja principal finalidade é o aproveitamento hidrelétrico. prot\mdas alterações
têm tugar no ecoS5istema aquàtico. Modifica.se & vazio hídrica. acUmuJam.... grandes

musas de água a montante da barragem e o ambiente, na área do reservatório. passa da

lótico a limico. Em conJtqilêncla, as popo1ações de peixes íambém se alleram da fónna
significaliva. tinto em relaçio à diversidade de eSpécies. quanto em re!açio à abuod1nc:ía

de espécimes. Essas modificações ocorrem imediatamente após o fechamento da barraaem
e ... prolongam por período de tempo que pode alcançar vários anos, antes de alcançar
eyentual ~Iabilízaçio.

Com o aumento da abundincia de peixes nas represas, a alividade
pesqueira é grandemente estimulada. Verifica-se. entlo. um intenso deslocamento de

grupos de profissionais da pesca para as novas represas. onde exereem fortíssima pressio
sobre o meio ambiente, ulilizando-... de redes e lançando mio. por vezes, de expedientes
i1ícilOs, como explosivos. Em conseqUincla, há intensa degradaçio ambiental. com a morte
de um grande número de espécimes jovens de peixes, que, assim, nio chegam à idade
adulta e nio se reproduzem.

As populações das cidades eiras rurais vizinhas à nova represa já
sofloram um grande implClo com o alagamento de extensas aJebas. em que submorgiram
fazendas (geradoras de emprego e reoda) e, em alguns casal, aI. iras Utbanas. Sem
dúvida. a possibilidade de utufiuirem dos peixes, irXclalmente abundantes na repo-.

através da pesca amadora. constitui uma peqUllll2 compensaçio para essas pessoas.
InfelimÍent~ essa exÍ>eáativa l~ lílJ<j dUramente frustrada em muitos·C2IOI, COIII a
chegada dos peacadores profissionai.. A dramática realidade ora descrita repet..... !lOS dias
atuais na represa de Nova Ponte. situada no rio ArasuIri. em Minas Gorai..

Cumpre obHrvar que & Lei n' 7.679. da 23 de novemI>ro de 1911.
e oulru normas legais em vip prot'bem lonnínantemente o enlJlI'IIO da oxplosivoI e
outros ll1Õlodos igualmente danoIos 10 melo ambiellte. Uma fiocallzaçio maiJ efótiv& por
parte do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos a.eursos Natwais Renoviwis •
IBAMA poderia coibir ..... prâticas íIi.citu. Todavia. ainda assim nio .. equacionariam
totalmente os problemas Olll reportados; lemos a flQllVÍCÇiO de que somente o COIjunto cio
procedimentos previstos neste projeto de lei poderio fui.1o.
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Humberto Lucena

Nossa propo.. COlIIÍJte, ..... outros IJl*lCll, na proibiçJo da

peoca profissional nos cinco lnOI squidoo 10 mchimonto du lIO\'U ..- • ....

liberIçIo. a panir do 6" ano. m<dianIe o empnso de redis de emolhIr CQIII dist.incia
mínima de 10 em edlre nós OposlOl da malha esticada • outros pellllChoI que wqpuom a
nIo capcura ou a dcvoluçJo i iJlUl, em perfeita condiç/los de~ de npócimes
de tamanho inferior 10 mínimo. a .... definido pelo órglo do Poder Exoculivo com

atribuições relativu i pesca.

Obscrve-se que u nortnU atualmente em villO" (baixadu pelo

lBAM"') eslabelecem que a pesca profissional pode .... realizada em águas interiores COIIl

redes da malha 1 (diSlinc:ia mínima da 1 cm entre nós OposlOl da malha esticada) e ou!tOl
pelleChoI de uso vedado na pnca amadora. Estudo de grande profUndidade, vinculado a
prolflllll de monitOramenlO da ictiofauna no reservatório da UHE Nova Pome. levado a
efêto por equipe de profissionais da Fundaçio de DesaIvoIvimento da Pesquisa •

FUNDEP. COllSlllou. entre outrol upcctOl isuaJmonl. reievllll'" que rOdes de malha 1
capIUtIm espõcilllOS jovens da peixes (curimbati. mandí-amamo. piau-tris-púlW, piapara
etc). rosuItando em IIIIOIÇI i biomw& dessao espicies. com prtjuizos i própria peoca
prolissional. alán de 10 moio ambient..

Com bale nu prtSOIIlCl consideraç6es. CIpela/IlOI COIlSIIf com o
impmc:indivol apoio de 1I0IIOI ilustres Pares para a trIl1IfonnaçJo do praont. projeto de
lei em eficaz dípIoma lapI.

Salà du Séu6es. em (ide OL de 1996

Deputado SILAS BRASILEIRO

·i.liOIILAÇÁO CITADA ANIXADA "'LA
COQlll)elAÇAD DlIiIl'l\JCOI LIilllILA'TlVOIoCoOI •

LEI N: 1.m. DB 23 DE NOVEMBRO DE 1I8S
D/qIe ....... I~ ela do.."._____do~.d.i-

IM"'·" rlM
FlIÇO ... cru O PRBSmBNTE DA JtBPtlBLICA motou Medida··

ProYb6ria que O Coqrea80 Nacicmal aproyou, • eu. Humberto Luc:eua.
Pnefdmte do SeDado Pedenl. pua oe efeito. do dbpolto no parásrafo
daica do uL U da Couti~1ol'ecIenl. pzomulco a HI(IIÚlte Lei:

An. ~ Fica proibido PNcar.
1 - _ c:unoe d·... Doe periocIoe em que _ f..

na- 1IIicrat6rioe. para npmduçlo .. elO icua puada ou
mar turitorial. Doe periodoe ela dNoY.. ela nproduçlo ou ela de-
r-; .

n - .~ que elaYllm _ pneln'adu ou lndlviduoe
com tamnhoe lDfer:l__ pennitfdoe;

m - qunddedM npjrione .. pennftldu;
IV -.~.~Iocla:
aI aploai.. OIJ de nbRbcl. qae, _ ClIDl:Go com •

... produam afeito -'bnt:a;
bl nbálDclu t6ticu;
cl~.~. tKDfcM. m&odoe DIo parmitfdoa;

. V - _ 'Pocu • Doe Jocm. fmanutadoa paio 6r8IO
compatate;

VI - _ lnac:ric;1o. aatorlzaçlo. 1Ic:mIça, pumiulo ou
coracauIo do óqIo compatente.

• I: PIcam adll1doa da proiblçlo praybta 110 item I d..ta U'tf&o
oe pllcallMw an.anala •~ que~ pua o a:areíclo da
PMCa. 1laha de mio ou Yara, 1laha. auoL

I 2! li: vedado o transporte, a comercia1lzaçao. o beneficiamento e
a indUltria1lzaçao de espéclmel provenientel da pesca proibida.

Art. 2! O Poder Executivo fi>:ará, por meio de atos normatlvol do
órgao competente, OI periodos de proibiç40 da pesca. atendendo à pe
culiaridades rellionais e para a proteçao da fauna e fiora Ilquáticaa.
incluindo a re1aç1o de espécies, bem como a demais medidas neces
sária ao ordenamento pesqueiro.

Art. li! A fiscallzaçao da atividAde pesqueira compreenderá a fa
_ de captura, e>:traçllo, coleta, transporte, conservaçio, transforma
çao. btmeficlamento. induatrializaçllo e comerclallzaçllo do. seres
uúmail e vegetais que tenham na água o oeu natural ou mala freqi1ente
meio de vida.

Art. 4! A infraçao do disposto nos itens I a IV d'!. art. 1! será
pUDida de acordo com os s8llDÍZ!tes critérios:

I - oe pescador profissional, multa de cinco li; y.lnta
OTNs, IUlIpenslo de atividede por 30 a 90 dia, perda do produ·
to da pescaria, bem como dos apuelhol e petrechos proibidos:

II - ae empresa que e:a:plora a pelca, multa de 100 a 500
OTNs, IUlIpensao de sua atividadas por período de 30 a 60
di.., perda do produto da pescaria, bem como dOI aparelhos e
petrechos proibidol;

III - lIlI pescador amador. multa de 20 a 30 OTNs, perda
do produto da pescar!a e doi instrumentol e equipamentos
utilizados na pesca.

Art. Ii~ A infraçao do disposto nos itens V I! VI do art. 1! será
punida de acordo com os seKuintes critérios:

I - pescador desembarcado • multa correspondente a 150
OTNs, perda do produto da pescaria e apreenslo dos petrechos
de pesca por quinze dias:

II - pescador embarcado - multa correspondente ao
quiDtuplo do valor da ta>:a dI! inscriÇllo da embarcaçllo, perda
do produto da pesca I! apreensllo dOI petrechos de pesca por
quinze diu.

Parl!arafo t1nico. Se o pescador utilizar embareaçao de·' compri·
minto inferior a oito metrol, eerá punido com multa correspondente
a 150 OTNs, perda do produto da pescaria e apreensao do barco por
quinze diu.

Art. 6!· A infraçllo do disposto no § 2! do art. 1! sujeita o infrator
a multa no valor equivalente a 100 OTNs e perda do produto, sem pre
juízo da apreenslo do veículo e, se pessoa jurídica. interdiçllo do Mo
tabelecimêDto pelo prazo de trêII dia.

Art. 7! As multas previstas nos lI1tlI. 4~, 6~ I! 6! aerllo apllcadlll
em dobro, em caao de reincldêncla.

Art. 8! Constitui crime, punível com pena de reclUllllo de trêl me
see a um ano, a violaçao do disposto nas alíneas a I! b do item IV do
art. 1!.

Art. 9! Sem prejuízo das penalidades previstu nos dispositivos
IIDteriores, aplica·se aos infratores o disposto no I 1! do art. 14 da Lei
n! 6.938. de 31 de agosto de 198L

Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicaçao.

Art. 11. Revogam·.. a disposiçilllll em contrário, especialmente o
14! e su.. alínea, do art. 11:1 da Lei n! 5.197. de 3 de janeiro de 1967,
alterada pela Lei n! 7.653, de 12 de fevereiro de 1J188.

Senado Federal, 23 de novembro dI! 1988, 167! da Independêncla e
100! da República.

PROJETO DE LEI N!!: 1.440, DE 1996
(Do Sr.Candinho Mattos)

Veda a publicidade de armas' de fogo e munição pOI' intermé

dio dos vefculos de comunic"açào social.

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI N9 7.865, DE 1986)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° - ~ vedada a publicidade comercial de ar

mas de fogo e munição por ,intermédio do rádio, da tel~

visão, de revistas, jórnais, cartazes ~outo-door" e d~

mais veiculos de comunicação social.

Art. 2° - A inobservância do disposto no artigo

anterior sujeitará os respon~áveis ao pagamentp de

multa de dez mil reais, reajustável trimestralmente

com aplicação do mesmo indice adotado para atualização

das cadernetas de poupança.

Parágrafo único - No caso de reincidência, a mul

ta será aplicada-em dobro.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta

lei no prazo de sessenta dias contado de sua public~

ção. dispondo, inclusive sobre a forma de fiscaliza

ção de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra. em vigor na data de sua

publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das sessões, aos 18 de janeiro d~ 1996.

JUSTIFICAÇÃO

É notório que a criminalidade, no Brasil, vem,

nos últimos anos, crescendo em progressão geométrica e

deixando em pãnico a população, particularmente, que

habita nas áreas urbanas mais violentas.

Com isso, centenas de milhares de pessoas vêm se

armando, devido às facilidades que existem na aqpisi

ção'd~ armas de fo~o.

Além disso,. os criminosos também têm fácil acesso

às armas, o que vem ensejando uma situação autentic~

mente explosiva.

Ora, além de restringir drasticamente a venda de

armas, deve o Poder Público, a nosso ver, impedir a p~

blicidade, comercial desses artefatos.

Em verdade, temos observado que albanalização do·

porte de armas de fogo decorre, em grande parte, da

propaganda desses produto~ que existem para ferir pe~

soas ou tirar-lhes a vida.

Assim, afigura-se-nos imperativo, corno contribui

ção para diminuição da violência, que seja vedada a p~

blicidade comercial de armas de fogo por intermédio

dos veículos de 'comuniéação social, objetivo que busc~

mos nesta proposição.

Sala das sessões, ,a?s 18 de janeiro de 1996.

,'o ~,.{.4:t.
Deputado CANDINHO MATTOS

. " 'I'..
PROJETO DE LEI N!! 1.441, DE 1996

(Do Sr. José Augusto)

Altera o artigo 61 da Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991,

para definir que o auxilie;> -doença corresponderá à uma renda

mensal igual à, remuneração do segurado.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO (ART. 54) E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDA

çÃO (ART. 54) - ART. 24, II)

O C0118=SO Nacional decreta:

. Art. 1· O art 61 da Lei n·8.213. de 24 dejulho de 1991.
modifiéadQ pela Lei n· 9.032, de 28 de abril de 1995. paMO a vigorar com a seguinte
redaçio:

• Art. 61 O vll10r do auxilio-doença. inclusive do decorrente de
acidente do trablIlho, comsponderá i (ao):

I . remuneraçIo integral do segurado empregado, inclusive avulso,
ou valor do último~. para 05 demais segursdos, quando la tratar das
rendu mensais concedidas nos primeiros 60 (sessenta) diu de duraçio do beneficio; e

II • 91% (noventa e um por cento) do salirio-do-boneficio,
obHrvado o di!pOllO na SoçIo m. especialmente no art: 33 desta Lei, quando se tratar de

rendu mensais concedidu no peridodo que exceder ao eJtabeIecido no inciso I deste
artigo.

§ 1e O auxilío~doenÇl, enquanto renda mensal referente la valor

previsto no inciso 'l deste artigo, seri pago direl~te pela .mpr.... ao segurado
empregado ou trabalhadoi' avulso, .er.livando-se a compensaçio quando. do recolhim.nlo
du contribuições. .

§ 28 Para os demais segurados ou quando for necessário estender I

concessio do beneficio por periodo superior ao previsto no inciso I. as rendas mensais

correspond.ntes serio pago pela prelÍidêncià social, devendo ser observado, nesla última
hipól.... o critério de deterrninaçio do valor estabelecido no inciso II deste artigo.'

Art. 2· Esta lei enlra em vigor na d~la de sua publicaçio.

An. 311 Revogam~se as disPosiçõeS ~m fOntrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente iniciativa pauta-se em elevados preceitos de justiça e

• de solidariedade social, pilares conceituais da seguridade social définida na Carta polílica d.
1988.

Nlio se pode admitir a manut~o d. 'regra> indiscutivelmente
injustu quando se trata de seguro socill1. É o cuo da atull1 rorma d. concessio do
auxilio-doença.

Exatamente quando o segurado se vê impossibilitado de continuar

trabalhando, em razio de enfermidade que lhe suprime u condições físicas, a lenda mensll1

decorr.nle do auxilio doença acaba configurando um rator restritivo a sua mais rápida
recuperaçio, pois nio correspo~e i remuneração percebida. por ele.na atividade, mas um

percentual equivalente i 91% sobre a módia dos 36 últimos salirios-de-contribuiçlio. Para

05 segurados que recebem como remuneraçlo mais que 8 salários mínimos, o beneficio de

allltnio-doença nio lhes usegura sequ.r u condições para que promovam o pagamenlo du
CU!lU de sua recuperaçlio, imagine u aesposu r.gulares d. manulençio de !UI familia.

A proposta do projeto de lei que ora apresenlamos busca garantir a
.~ int.gral do. segurado a titulo de auxilio-doença, nio por um periodo

indeterminado, para que nio se estimule a persistência da própria enfermidade, mo por

• pruo previamente. fixado em 6Ô diu. Deconido .... prazo e ainda nio recuperado o
segurado, o auxi1io-doença entio retomará o vll10r que atull1"";t. al.gisiaçio lhe atribui.

Muitos segurados já usufruem desse direito, mediante acordos

coletivos, lÍos quais é prevista complementaçio de auxilío.<Joença paga pelo empregador.

A proposta que defendemos consiste tio-somente em estender essa complementaçlo a

todos que sio segurados da previdência social, comO medida de inegivel conteúdo de

justiça social

Certos, pois, da importincia dessa no... proposiçio, esperamos

contar oom 0. ItKlio dos ilustres Pares para garantir sua aprovaçlo.

SlI1a da. Sessões, em 18 d.janeiro d. 1996

!
., 1,./ .

r/., .:.·'(/K~'U .........;
~uí~do JOSÉ AtlGUSTO

!
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LEI N2 8.213 - DE 24 DE
JULHO DE 1991'

Dispõe so/)re os Planos de Beneffcios
da Previdência Sociale dá outrasprovidên
cias.

Título 111·
DO REGIME GERAL DE
PREVIOÊNCIÁ SOCIAL
Capítulo I
DOS BENEFICIÁRIOS
................................................... ~ .. .-
Seção V
DOS BENEFíCIOS

Subseção V
Do auxilio-doença

Art. 61. O auxílio-doença, observado o dis
postona-SeçãoUI deste Capitulo, especialmen
te no artigo 33, consistirá numa renda mensal
correspondente a:

a) 80% (olntenta por cento) do salárlo-de
benefício, mais 1% (um por cento) deste, por
grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo
ultrapassar 92% (noventa e dois por cento) do
salárlo-de-beneflcio; ou

b) 92% (noventa e dois por cento) do salá~

rio·de-beneficio ou do salárlo-de-contribuição
vigente no dia do acidente, o que for mais
vantajoso, caso o beneficio seja decorrente de
acidente do trabalho.

............................................................. -.. .. ' "" ..

LEI~ 9.032 ,DE 28 DE ABIlIL DEl99!.

Oisplle .sobre o valor do salmo mtnimo,
allCrll dispositivos das Leis .n· 8.212 c n·
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, c ~
oulIU provid!ncias...............................................................................

Art. 3- A Lei n- 8.213. de 24 de julho de 1991. passa a vigorar com as seguintes

...........•.•...............................................•...••..............~ .
Art. 61. O auxflio..<foença. inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consi.stiIt

numa ~nda mensal coITCSpondcnte a' 91 % (noventa e um por cento) do salfrio-de.
benefício, observado o disposto na Seção m, especialmente no 3rt. 33 desta Lei•...............•...- ..
........................................- .

PROJETO DE LEI N° 1.444, DE 1996
(Do Sr. Valdir Colatto)

Dispõe sobre a unificação das datas de todos vestibulares.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONS
TITUIÇÃO EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.Z4, 11)
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o CQllgJ'C$SO Nacional decreta:

Art. 1"· o. concUlSOS de ingresso em Instituições de Ensino
Superior, serão rea\izac!O$ na mesma data, em todo território nacional.

~ único· o. períodos a que se refere o ~eapllr' deste artigo,
será indicado pejo Ministtrio da Educaçlo e do Desporto, ouvido o Conselho Federal
de Educaçlo.

Art. 2"· &ta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3"· Revoganwe as dispooições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o conCurso vestibular é um marco na vida de cada jovem brasileiro,
em busca da realização pessoal e profissional, aquisição de conhecimento e ascensão
social que o ensino superior poderá lbe proporcionar.

Aproveitando-sc de tal importância vários agentes instauram a
especulação no que se refere ao preço das inscrições.

Pressionados socialmente, os jovens procuram a Universidade a
qualquer custo, muitas vezes dcslocandO-SC de sua cidade ou Estado, atàstando-sc
compulsoriamente da família, além de gerar encargos financeiros aos quais esta tem
que responder (passagens, estadia).

Com o intuito de acabar com esta situação, que sacrifica o estudante
pobre, oriundo da escola pública, uma vez que disputará vagas com estudantes mais
favorecidos, vindos de outras regiões, propomos o presente Projeto de Lc~ para cuja
aprovaçlo contamos com o apoio d05 ilustres pares no Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 1996.

___........ .._ptllol\toI.ptiwadaa ... r__ae ...-

dtod_1OaMIi&itL

I I· Os ~uIiIl<oeJo •~ pnl1IIiollSliI
_ .. iabile de.......- Stpreo_ do -.rio~"-'-

itl........ lra__.....trio Itr <trp boriria potiwd _ ... clt........,......
§ r O IrabaU.lIde< cItonIp<tpde ..... d_ d.ra_ •

perie4e •• q•• ativei' freqilnlallde uno di: qn trata o c.,-t ...,. Irt'" de

acord6 o:~m mmnas Lsl..:'~:~cidas pelo CODEFATt 01 ajuda de custo, sob a forma de

v01les..transportt correspondenres ao trajero de SUl residência ao local do cuno, e

vice-nna, mesmo que esteja recebendo o beneficio do seguro-desemprego.

§ 38 A concenio da ajuda de custo mencionada no parágrafo

anterior eSUr:i condicionada à e:listrncia de disponibilidades financeiras do FAT que

nio integrem a Resrrva Mínima dr Liquidez. de que trata o § 1" da Lei n" 8.019
t

de

11 de abril de 1990. com a redação dada pela Lei n" 8.352, de 28 de daembro de
1991.

Art. JD t instituído, no âmbito do Programa do

Sq;uro--Dtsemprego, o Programa de Empregos Comunitários ~ PEC, que trm por
finalidades:

I .. apoiar OI trabalhadorn desempregados que nio cumprem

Muigincias dequetnta o art.:'8 da Lei n° 7.CJ98, de 11 dtjaneiro de l~t por meio

da ~fr:açiode oportu'nidades de emprego I! rtndat por prazo determinado;

11 - incentivar OI govemos dos Estados, do Disrrito Federal e dos Municípios a

contratarem díretamente, nal situa~ões previstas no inciso IX do art. 31 da

Conscituição Federal, os trabalhadores ·de que trata o inciso anrerior~ mediante

transferências correspondentes ao pagamento dos encarz;ol previdenciários

vinculados a esus contratações. por um prazo máximo de três meses..

Art. 4- O ProgramA de Empregos Comunitários lerá

custeado:

1- com recursos do FATt para esse fim esp«ialmente alocadoJ
no Plano de Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego. que nio poderio

ultrapassart em cad. exercício, 10% (dn por cento) do total anual de pa!amentos de

benertcios do segum-desrrllprq:o. verificado no exercício anrerior;

PROJETO DE LEI N° 1.445, DE 1996
(Do Sr. Josl: Fortunali)

Dispoe sobre 05 requisitos para o pagamento das parcelas
110 se&uro'!"<1esempre&o e dã outras provIdências.

IAPENSE·SE AO PROJETO DE LEI N9 3.879/93)

o C.......N.d....1doe....:

" .... I· O .raballl_ ~.. se halHlitar à porccpçio ...
Hp~PftIOo"partir do priure dia Iiltf cio dici cucti..... SUbsttti"h
....... pallli<acH "- Lei, sé podri nc ..- _101 ......

btatlkie apil ~pnw.r. j.ace ao 1*" de .1~ditltealOde 5itMMII NarioItaI de

E.,..... • SINE 0tII a ..In irpe .. ftlicbde cndnciMle ,. Mia.'" ...
Tra""'"

I • Itr """__icIh<iu d.I"," para __r .....

.._ ao ......do".~.. se ror...,. pondo;.

II • I'nqlii.cüt • datMpnhe "lioI'atóriot ...
~ praIluiNaI, ... hi....... d. Itr sido ..... aI. ptIo!lia....

l'lllcioul do E_.SINIt.

hráp'afo ._ico,. O CMHlho Dttiberative de F••'" de

A_S-ro .. TrabeIIta4er .. COOEFAT dtnltirá *" in.tnIÇHt HCaliriu u
t ••pri-.re dai mp.eias de qlH trat.M OI __ I • 11 do c.,.,dtsu anip. MM

... H sil~ OI .._ por rIICItiw de I'MÇa Ma"'••'n~ Hja ......
d........

" .... r O rnan.. do s.a--pnp ...-.n •.
~~ ••__ ...-,... dot • pnpdoo. por Mtio

'" ..... -.- ..... SiI_ l'loc:ioaaI ... E.pnp. SINL d_...

11 .. com recunos orçamenráriol da Uniãot dOI Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

111 .. com o produto dA arreca;daç:l.o da alíquota de 8~. (oito
por cento) do ...alor do beftfracio; e

IV .. outros recunos que lhe sejam destinados.

Art. S- O Poder Exrcutivo rqMlamt:Arará esta Lei nQ prazo de

60 (.....alo) di....oftl.d()S d. daI. d. su. public:açio.

Art. 6- Esta lei entra emv~ n2 data de IHa publicaçio.

Art. r Revogam-se as dispo$içóe5 em contrário..

JUSTIFICAÇÃO

O Programa do Seguro-Desemprqot instituido pelo
Decreto-lei nO 2.2S~ de 10 de março de 1916t atinge seu dicimo ano de
funciodamento com !ua. atividadu ~lritas ao papmento de be.dieta aos

desempregados pelo ~tar (ormal do mercado de tr.malho e aOl peJadom
profissionais. Em rtll~io ao pagamento de parcelas. é fo'('oso rfconhecrr que. a-pnar

do baixo valor do teto do beneficio. o Programa do Seguro-Dnemprtlo teve um

compor1amento satisfatório, em Cunçio de trés ratares. Em primeiro lugar, ampliou

substancialmente sua abrnngéncia ao longo dess~ prriodOt saltando de uma média de

70 mil novos segurados/mês, ao final da década de oitent~ para os atuais 300 mil

novos segurados mensais. Em segundo lugar. o ~rcenCual de reposição do beneficio

do 5tguro~dtHmprego ~ que cOJnsponde à parcela do salário liquido anlerior que é

reposlo pelo benefício· é suptrior a 7:5% para rodos os se,:uradoJ que I:.nh.~am alé

3 salários mínimos em s~u último empreco. e maior do que 50% para os qMe

percebiam entre J e S salários mínimos. Esses dois contingentes de sflurados

represe.avam, em 1994, respectivamentet 75% e 94% do total de sesurados.
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Fikalmente: o Itú..ero médio de parcelas pagas aos sq;urados é compatívei com o

tempo mediano de procura de trabalho, indicando que • cobertura temporal do

Programo ;; .dequ.d••

Nio obstante '. ampliaçio da abrangência e seul mve~

adequados de tepoliçio e de cobertura temporal. o Programa do

Squ..Desemp~.ao contrário da maior pane dos sistemas de proteção contra o
desemp~o dos países desenvolvidos. nio está vinculado quer a um sistema público

de e.prego. encarregado da busca de nova OCupação p.... o desemprrgado. quer ao
sistema de ronnaçio profISSional. que desempenha um p-.,d iuúthullt:lIlai na

.ra\pliA~ão das oportunidades de emprego para grupos específicos de trabalhadores.

priacipllmente aqueles mais afetados por processos de reconvenio tecnológica.

A desarticulação entre o pagamento de beneficiol e a, ações de

recolocaçio de mio-de-obra e de qualificação profissional gera um ('olljunto de

distorções. que compromete o desempenho operacional do Programa e des\lirtua seus

objetivos. Dentre essas distorções. a principal está relacionada à possibilid.de de

frallda no paplnento do beneficio. decorrente de eventu.1 (,oftluio entre o

empregador e o trab.lh.dor. que é formalmente dispensado e paua a receber o

Hguro-deJempreg~ enquanto continua a tr.balhar. sem Clrteir....ssin.da. para o

mesmo empregador. na medida em que inexiste qualquer compromisso de prrst.r

cont.s. ao seguro-desemprego. sobre o período em que está protegido pelo benerlCio..

que deveria estar sendo utilizado na busca sistemática de novo emprego e em sua

qu.lificaçio prormional.

Este Projeto de Lei vis. a criar condições para que o

Programa do Seguro-Desemprego passe a integrar. efetivamente. as ações de

paK.mento de beneficios com as de recolocação de mio-de-obra e de formaçio e

reciclagem profissio••I.

Nesse sentido. a presente Proposiçio preconiza. no .rt. 1°. que

o trabalhador só poderá receber cada parcel. mensal do seguro-desemprego após

comprovar. junto ao posto· de atendimento credenciado pelo Ministério do Trabalho.
ter adotado providéncias efetiv.s p.ra procurar novo emprego. ilO longo do lIIês I:

que se refere a parcela; e ter obtido freqüência e desempenho satisfatórios em cuno

de reciclagem prorlssiODal. na hipótese de ter sido para esie encaminhado pelo

SisteMa Nacional de Emprego· SINE. Dada a precariedade atual do SINE. essa

exigência paslará a viger quando decorrido um ano da publicação da lei. para que o

CODEFAT e o Ministério do Trabalho possam adotar as' providências nec:esúrias à

ampU.cio da rede de postos. para atender satisfatoriamente um volume estimado de
1.2 milhão d. segurldOllmÕJ. .

o .rI. 2° est.beIee. que o Programo do Seauro-Desemprego

prolPOverá a quaUrteaçio e a reciclagem prordsio••1 dOi trabalhadores,

desemprepdos. por meio de cunol ofertados pelo Sistema Nation.1 de Emprq:o 

SINE, diretamente ou, medi.nte convénio. com entidades públicas e privadas de

formaçio profissional ou de educaçio tecnológica. O Brasil tem UII1. das melhores

redes de instituições de formaçio pronuion.l. além de contar cOJa um conjunto de

escolas técnicas federais. Essas entidades. no entanto. não tênl os desempregados

como sua dientela. É inaceit'vei. quando ai atenções 'de todos OI países se voltam

para ~ ~~ôlm_'::; de.;entprego 'estrutural. 1Il0tivadQ em lrande parte por um

descompasso entre OI novos requisitos tecnol6gicos e o atual estAgio de quaUrICat;:io

de mio-deeobra. que o .parato institucional voltado para a rorma~io profluional

esteja completalll~nte desvinculado do processo' de reciclap.. profissional de

trabaí...dorel desempregados. Esta Proposiçio cria condições para a superaçio desse

obst'culo. ao garaatir cunos de reciclagem gratuitos para OI desemprepdos e. na

medida das dispOnibilidades nnanctiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT.

ao assegura....lhes vales-transporte para o trecho ruidincia"curJOooresidência.

Os sistemas de segul'O"deslmprego necessitam. por sua vez.

estar cada vez mais articulados a políticas ativas de emprqo. Nesse contexto. os arts.

3".4° do p.......t. Projeto d. Lei dispõem sobre. cri.ção do Prolram. d. Emprtlos

COlllu.ilários • PECo que telll por nn.lid.d••poi.r os tr.b.lh.dores d...mprecodOl

que nio cumprem as exizl.cias de habilitaçio ao lelllrcHfesemprtlO, 1111 SUl maioria

joveu CRI bUlca do primeiro Impreco ou desempregados de loap duraçio. por meio

d.....cio d. oportunid.des d. emprego. renda. por prazo d.t.rmin.do.

o Pro&rama. custeado em parte com recunos do FAT, com

rteunos or<:alfttntáriol e com a alíquota de S% sobre O beneficio do

squnHieHmpreao. destin....e a cobrir parte doi custos de calltrataçio, pelo setor

público, de trab.lhadores temporários. no. oosos d•••••p.ion.1 intenss. públieo. A

imposiçlo d. u';'••Iíquota d. 1%. sobre o btn.n.io do s..uro-d ftlPreao. p.ra o

custeio do Proaraftl. d. EIllP....... Coftlunitários-PEC. justille pelo r.to d. qu••

para UM IrAade co.tinseate de squradolt o percentual de reposi(:io do beneficio é

superior ao próprio s.lário líquido que o trab.lh.dor .....bi. qu.ndo .mpregado.

Ademais. na maior parte dcs países que possuem sistema de segu~desemprego.o
be.er.cio sofre desconto de contribuiçio previdenciária.

Face às razões I:IpMtal. temOl a certeza do apoio dos ilustres
Deparadu e DeputadOl à aprovaçio deste Projeto de Lei.

S.I. d.s Seuões••m J~d. O ~ d.I996.

~){~Q9Af'~~~
,-rt.dO JOSE FORTUNATI

"LIOI.LAçAo CITAOA ANIXAOA ~ILA
c~o DlIITUllOS LIOIILA'IlVCI-CoOI "

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERArIVA DO IIMSIL

1988. .
T!nJLODI

Sc;.(oI

D~GE1W8

Art. 77. AlIdmiDiIttaçIopWcadlml, iDdinta IllIlImdociollOI, do qooIqucrdal
l'odora do UlliIIo, dall!IladoI, cID Distrito FedcrII • dei MwIidpiao Clbedl:ceri
_psiDcipiaI do kpIidodo, impemIIídodo lIlOII1idodo, pojlIicidIdoe, 1IDlbóm,
10 oeptÍtIl8:

••••••••••••••••••••••••••••• •••'•••••••••• u h ~ ..

vm-. lei taOIVI!ápdCeIIltI01dai COI\IOO ecmpnppllbIicOIpaa.
peIIQU portadons do doIll:Utlciae dolIDiIá OI critérioI do _ admiaIo;

IX- a lei a1Ibdt:éeIá OI CIlIOI do i:oDmIaçIo por i=po dolamiDIdo
pua lI1etIlma DeCOIIidIdo tempoIária do excepcicaII m.a- p(IbIico; .

x-omviIIo aenJ daIOIIIUtIet1IÇIodal.mdDcolpúbIic:OI, oemdllliD
çIo do lDdict:I _ lIeIVÍdlIRS pllbIicOI civil e miIiIIta, 1'aMH lOIIlIft ..
-dItI;

LEI N~ 8.019. DE 11 DE ABRIL DE 1990

AI_ .lc/Ol_ do Flmdodo~·
J'O 00 7nbo1bodor (,.ATI. • IM .......
providladu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço ••ber que o Con
IP'tIIIO Nacional decreta e ou lonciollO a H\lUÍlltill.i:'

Art. 2~ Collforme .otabol_ o f 1~ do art. 239 da COlllItI-
tuiçlo F.dora1, paIo mollol 40% da orrec:adoçao lllllllciolllda no
artI;o ontorlor _lo ropulOdos .0 Banco Nacional de DoHIl-

volvimento Econômico e Social' (BNDESI, para aplicação em
programas de desenvolvimento econômico.

§ l?, Os recursos repassados ao BNDES na forma do caput
deste artigo serão corrigidos, mensalmente, pelo Xndice de Pre
ços ao Consumidor (IPC).

§ 2? O BNDES remunerará os recursos recebidos na for"
ma do caput deste artigo com juros de 5% ao ano, calculados
sobre o saldo médio diário dos repasses, corrigido na forma do
paráil'afo anterior.

§ 3? A taxa de juros referida no parágrafo anterior poderá
ser elevada, por decis.Ao do Conselho Deliberativo do Fundo de
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Amparo ao Trabalhador (Codefat), para, no máximo, 6% ao
ano.

§ 4~ Correrá por conta do BNDES o risco das operações
financeiras realizadas com os recursos mencionados no Cllput
deste artigo.

·······Art:·7~···E;·~~~~·d~·i~·~~ii~iê~~i;,:·d~·~~~~;;~·~;;;~..~..p;~:.
grama de Seguro·Desemprego e o pagamento do Abono Salarial
decorrente do efetivo aumento destas despesas, serão recolhida~
ao FAT, pelo BNDES, a cada exercício, as seguintes parcelas
dos saldos de recursos repassados para financiamento de pro
gramas de desenvolvimento econômico:

I - no primeiro e segundo exercícios, até 20%;
11 - do terceiro ao quinto exercícios, até 10%;

111 - a partir do sexto exercício, até 5%.
§ 1~ Os percentuais referidos nos incisos do caput deste

artigo incidirão sobre o saldo ao final do exercício anterior as
segurada a correção monetária até a data do recolhimento. '

§ 2~ Caberá ao Codefat definir as condiçÕes e os prazos de
recolhimento de que trata o caput deste artigo.

::::",,:::",,::::&,,:::::::::::::".:::"..::::".::"0:::".:-0:°.:: :.:::::::.,,:"..:",,: :.: : 0.: : :.:::::.:

LEI N. 8.352 - DE 2li ÕEJJEZEMBRO DE 1991

Diap6e -obra .. diaponibilidadea financeira do Fundo de AJI1paro ao
Trabalhador - FAT, • dA outras providAncias

O Prelidente da Repilblica.
Faço laber que o Congrello Nacional decreta e eu sanciono a eeguinte Lei:
Art. 1! O utigo 9! da Lei n. 8.019(1), de 11 de abril de 1990, palia a vigo

rar com a leguinte redação:

"Art. 9~ Ao dilponibilidadel financeiras do FAT poderão ser aplica
dao em tltulol do Teoouro Nacional, por intermédio do Banco Central do Bra
lil, e em dep6eitol eopeciail, remuneradol e dilponíveil pua imediata movi
mentaçio, nao inltituiçôell financeirao oficiail federail de que trata o utigo
15 da Lei n. 7.99812>, de 11 de janeiro de 1990.

§ 1! Parcela dOI dilponibilidad•• financeir... do FAT conotitui a Re
&erva Mínima de Liquidez, deatinada a garantir, em tempo hábil, OI racurao.
n.cellúio. ao pagamento dOI deop••aa reférentel'ao Programa do SeiUro
Deeemprego e do Abono de que trata o artigo 239 da Conotitulção Federal.

§ 2~ O montante da Re.erva e.tabel.cida no parágrafo anterior não
pode ser inferior ao maior dentre os seguinte. valor":

I - a diferença poaitiva, no exercício financeiro em cursol entre o produ...
to da arrecadação das contribuiçôell de que trata o artigo 239 da Conotitui-

ção Fed.ral e o montante global dOI pagamentoo ef.tuados por conta dai do
taçAes orçamentárias pua atender as d.lpelas com o Programa do SeiUro
De.emprego, com o Abono Salarial e com o financiamento de Programu de
Desenvolvim.nto E~6mico a cugo do BNDES, cUlteadOI pela referida u
recadação;

II - o reoultado da adição:
a) dOI valor•• paga0 a títulol de b.n.flcioo do aeguro-desemprego nOI

.ei. m.... anteriorea, atualizado. mês a m60 pela variação do índice Nacio
nal de Preços ao Conoumidor, calculado pela Fundação lnotituto Bruileiro
de Geografia e Eltatl.tica - mGE, ou na .ua ausência, p.la variação de índi
ce definido pelo Conoelho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
_ CODEFAT, nOl.termoa do inciso IX do artigo 19 da Lei n. 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, e

b) de cinqüenta por cento doa vaiarei pagos a títulOI de abono, nOl ter
mal do utigo 9~ da Lei n. 7.998, de 11 de jan.iro d. 1990, no. doze mele.
antenorel, atualizadol na forma previ.ta na alínea anterior.

§ 3~ O. recurool da Relerva Mínima de Liquidez lom.nte poderio
oer aplicadol .m títulol do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco Cen
tral do Brun.

§ 4~ No .xercício de 1991, u aplicações da percela das dilponibilida
de. financeiral que excederem o valor da Relerva Mínima de Liquidez em
depólito. elpeciail no Banco do Bruil S/A leriío no montante mínimo de
Cr$ 220.000.000.000,00 (duzentoo e vinte b'ilhõeo de cruzeiroo).

LEI N~ 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re/lUla o Progr.ma do Seguro·De.em·
prei'o. o Abono S.l.ri.l. institui o Fundo
da Amparo ao Trabalhador (FATI. e dI! ou·
tra5 provid'nci.s.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1~ Esta Lei regula o Programa do Seguro-Desempre
go e o abono de que tratam o inciso 11 do art. 7~, o inciso IV do

art. 201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem como i,!stitui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FATI.

o
Do Programa de Seguro-Desemprego

Art. 2~ O Programa de Sel'uro-Desemprego tem por finali
dade:

I - prover assistência fina:lceira temporária ao trabalha
dor desempregado em virtude de dispensa sem justa causa:

H - auxiliar os trabalhadores req~erentes ao seguro
desemprego na busca de novo emprego, podendo para esse efei
to, promover a sua reciclagem profissional.

Art. 3~ Terá direito à percepção do seguro·desemprego o
trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seisI meses
imediatamente anteriores à data da dispensa:

, 11 - ter sido empregado de pessoa juridica ou pessoa fisi
ca a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reco
nhecida como autõnoma, durante pelo menos 15 (quinze) meses
nos últimos 24 (vinte e quatro) meses:

IH - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciá
rio de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Be
nefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio·acidente e o
auxílio suplementar previstos na Le\ n~ 6.367, de 19 de outubro
de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto
na Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973:

IV - não estar em gozo do auxílio·desemprego: e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza sufi

ciente à sua manutenção e de sua família.

DECRETO-LEI N:' 2.284, DE 10 DE MARÇO DE 1986

Mantém a nova unid.de do sisc.ma mo·
netário br••iJeiro. o .,guro·d••~mprelO'
.mplia e consolida a5 medid•• de combate i
inn.ç~o.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 55, itens I e lI, da Constituição, e

Considerando que o Decreto-lei n:' 2.283, de 28 de fevereiro de 1986.
foi publicado com algumas incorreções:

Considerando que a adesão unânime do povo brasileiro, ao plano
monetário de combate à inflação, foi. igualmente, fonte de sugestões
para o aperfeiçoamento das medida's;

Considerando que as correções e os aperfeiçoamentos devem cons·
tar de texto consolidado sem solucão de continuidade para a vigência
das normas inalteradas e aqui repetidas,

DECRETA:

Das disposições preliminares

Art. 1:' Passa a denominar-se cruzado a unidade do sistema mo
netário brasileiro, restabelecido o centavo para designar-se a centésima
parte da nova moeda.

. § 1:' O cruzeiro corresponde a um milésimo do cruzado.
§ 2:' As import4ncias em dinheiro escrever-se-ão precedidas do

símbolo CzS..

Art. 2? Fica o Banco Central do Brasil incumbido de providen
ciar a remarcação e aquisição de cédulas e moedas em cruzeiros, bem
como a impressão das novas cédulas e li cunhagem das moedas em cru
zados, nas quantidades indispensáveis à substituiçãO do meio circu
lante.

§ 1:' As cédulas e moedas cunhadas em cruzeiros circularfio con
comitantemente com o cruzado, e seu valor paritário será de mil cruzei
ros por um cruzado.

§ 2~ No prazo de doze meses, a partir da vigência deste de
creto-lei, os cruzeiros perderão o valor liberatório e não mais terão cur
so legal.

§ 3:' O prazo fixado no parágrafo anter,ior poderá ser prorrogado
pelo Conselho Monetário Nacional.

.................................................................................................
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PROJETO DE LEI N~ 4.563-8, DE 1994
. (Do Sr. Telmo Kirst)

Permite ao proprietário de imóvel rural abater do Impos
to de Renda os gastos com produtos farmacêuticos adqui=
ridos para uso de seus familiares e seus trabalhadores:
tendo pareceres: da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, pela rejeição: e da Comissão de Finanças e Trib~
tação, pela inadequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição. .

(PROJETO DE LEI N9 4.563, DE 1994, A QUE SE REFERE O
PARECER)

SUIIAIlIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissio. de· Seguridade Social e F..1lia:
- termo de recebimento de emenda. (1994)
- termo de recebimento de emenda.
- parecer da relatora
- parecer dA Coaissao.

III - Na Comis.io de Finanças e Tributaçio
- termo de recebi..nto de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comi••io

Sábado 27 02633

o C1:»OE5!lI HOCllHIL llIcretl :

Art. 111 .. 'lei pet1IiUdo 10 contrl~lnt. do IJIOOSto dllttnl3I.
pessoa Uslc., QJIl"IdO grcerJ.Rt~10 dIt ll1'ÓYel di nlt.!!.

tez. nau e PI'lXIutlva, -eU~te di r..
bruta. OI QllStas CCJI p.tQ(lutos r'r'IIlKtu.t1C01, -"!
rima pari uso OI SM.!S r-.l11lm • SIUI trlbllhld2,

m.
Art. 21 .. O DOdtf EdCUt1Yo rt9Jl~.r4i est. Itr na DtlM"te

exlt'Cicl0. fblf'd).olhe n hlÇ11neln celvell.

~rt. )I .. (SU lei entra .. vigor ~ dita dt SIoII ~UclÇla.

:l.rt. ....~se as dl'POSlçen • r:or"t:ír;o.

JU5THIClçlO

A Isslsttnel1 "l'NCIut1c1 80 tnbIll'tIDor rUla! f illOl'fatlvo
dOs PI~rtlls, Sf'Il ewbII~ di .uistha iIIlftUca ~~~I~lr ~ Estlda. cona
tltu1ndD UIIlI ccnW'lU diIQUIl" U • ~ • _ OIIWl.t ....... 'III!
n1t.úle- I soci.is. oa~ t&r-=tutm:. 110. l"lI .101'1. dII ~

DI HMnC1I.1s pan M1". vldU tna di tl'lllleJ.tWdDrf~ • - ....• 'U..... tio do justiça _ I _~

do _ llltonçlD ...10 NfIl.

".Ia 1lI11 ...-1 ont_ justo. _úrlo O~ PtOJ!
to OA l:luKII ~1'tR OS proprlet.ú1oe dIt ~itddII runls. canr:CI!
dO-lhtl O d11'11tel di .lO nte"dlf' O..rrc1o doi 1lIedl~.. tIUI

""'fIVIdoI...... o direita do -..rir tlls _.. _.- llZJ!
ti, llIfI Ifllto .. calculo dO _ do ..... _ rtsIco.

P111hor _fi. D fof'f'*t.rito orltu1tO doi groctJto. r.tlICIuticoI

.-lI Clnt:ral OI Plldu-ttoe .. CUIE, DOrfII. «»Vida .. dlrLculd"'. ". oistr1tu:l

ç" ~ c.-. ......1. de .,,1:1011 .cIlc~o •• r..t11 • qlCl ~ra..,t8GI 
p~ Drojata CQIID t'cc.e di 1C1uc::1onu parh da. pl'abl... de NÚde . hoje

-utWttH. til ~.

I: "-
Sela dM s..... ~ de ..... de 1996.

lloouta> ~'IIIST
COo\ll~CIf!~soc:w.~FAIIIItJA

__tIo-.f.,1f.c.- l.tIo~/_dlc-.
dtII aw.-.__ M. TO. /. di~,;o ,M'. O Sr._
_._.• ~"'OnlImtloOil_c...--dl""'"
_ .......dI_.,..""dl27_.""'''''''''-~O_""' lOptOiIIO.

_dl~" l1d1_dl,lIN.
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COM/SsAo DE SEGlJRIDNJE SOCIAL E FAMl/.1A

TliRMO DE RECEBIMENTO DE =~NOAS

PROJETO Oê LEI N" 4.563194

Nos tllTTlOl do 111. 119. caput. I. dO Rog..-o InlImO dII
camara CIOS OIJlllladOl. aIIerado pelo 111.1°. I. di Resotuçio rf' 10111. o sr.
Prellderite dll",""""" a allellU<l • e diwJgaçIO na Onlem do Oia dia
ComlllOel • de p<aZO para apresentaçAo lltI _,. a plltlt de 17104/95.
por CInco H'sOeI. Esgotado o prazo. nio foram recebIdas ....,.,.. 10
prcjIIO.

A~ ... HIfSItIlaI~~ OI l1IbIIW:nI t .

f'lIIul-es dne !Cf~ -.ws di: um propmI dt5envokldo pelo M'JtM,.... di.

SIúdIJ_ecn. SCll:mItUlIde.. ltStaduIwse mUfltClJ*s mpecb\'IIMMI

Pelo _, • ,....~ nIo prooodt. ....... pelo q...a _
_ -.no_o ptIa ... ..,.,çIo

Sala da Comlssto Im 26 de 1tl1"11

AtenClonmema

PJ9~'" "J).Q
C0MI5SÀO DE SEQURIQNlE SOCIAl E EAMfLIA

de 1995.

7/L- PARECER DA COMISSAO

I· RELATóRIO

O PI. ri' 4 ~l,94 de __ de DoplIlldo Tal... Kinl ...._.__
.. _dol_deR ~__de_nn1.
pnoduoovo. __.... do ..... _ .. __ poaloooa -.

odqwindoo__de__Ii_._-:
O_ jlIIà-... ... _-......

_nn1' ' doo _do--lloopilllor..-
A.... di-... rlCam ....... doo.-eoo.

11· VOTO DA IlEl.ATOAA
OI'L .. 4J6J,'H""~Tal... Ki"'__nol_

de_de don_de_nn1,pceos._
Do __ opooiM .. ._._

~doa.-eoo.

A~ do DoplIlldo ..~ <MO ..... apIioa __

_ clooiIooal_pMIIao_ ......llo...-_'~ ---. .....'_._._---_.
_1__._...~nIo_pala....... -PL..aio-
_de "_J6_

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N- 4.563-A/94

Nos termos do art. 119. I, do Regllnento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçAo na Ordem do Dia
das Comiss6es ele prazo para apresentaçlo de emendas, a partir ele 05109195. por
cinco sess6es. Esgotado o prazo, nIo foram recebidas emendas ao projeto.

sala ela ComilsAc, em 15 de setembro ele 1995.

'P~/2.lFt:!:~,e.. Q:)/j
COMISSÃO DF, "NANeM E TRIBUTACÃO

1- RIUroRlct

CCIIl' a iniciativa em epígrafe. o ilustre Deputado Telmo Kirst
pmende fazer permitir -ao comribuime do lmooslo de Renda. cessoa fisic:a. quando
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proprieWio de imovel ele natureza rural li! produtiva. abater anualmeme da reneq bruQ. os

gastos com produtos farmacCuticos. adquiridos para uso de seus familiares e seus
trabalhadores".

Justifica..se a proposiçlo com a tese de que "a ISSlSlenc:Ja

fàtmaciutica ao lrabalhadoc- rural li imperalÍVó dos pltriles" e com a Ilcpçio de que

"melhor seria o fornecimento grltUito dos produtos farmaceutÍCCls pela Central de

Medicamentos - CEM!. porém. devido as dificuldades na distribuiçio bem como I

ausincia de vUios rnedic&mentos. mza & opçio Ipresent&d&".

Consta voto. pela rejeiçlo. proferido pela Comisslo de Seguridade
Social e familiL

11 - VOTO 00 RELATOR

Vem o feito I esta Comissio para sofrer verificaçlo previa de sua
adequaçio orçamenWia e financeira e também apreclaçlo qu&lUo ao memo.

Quanto ao aspecto preliminar da ldequaçio ou compatibilidade

com os requisitOS orçamenWios e financeiros. está claro que o projeto çonmria o disposto

no art. 57 da LDOI9S (Lá nO a.~Jl/9<4) e o art. 40 da LOOI96 (Lei nO 9 012195. que vedam

a conceuIo de benefic:io. fiscaia sem a indicaçio do momame da renúnc:ia da receita e u
despesas CO! rapondentes e equivalentes a serem CIIIQI/&d&s.

Quanto 10 mérito. salta à vista que se trata de um ellen:icio de

tCl'llologia lesislltiva. areaic:o sob o ponto de vista fOnnal-tributário e troglodita sob o
ponto de vista poIitico-ill5litucional.

Comcfeito. formalmeme. os conceitos ele "abltimellto" t <l6 "õt.io:lto

bruta" estio tombados em dClUSO desde o adVemo da Lei ri' 7.7131l1a. sio figuras de

arqueologia tributária. fisuru illClCistentes no JIlWIdo jurldico visente 110 Brasil dos anos
novema.

Institucionalmeme. tratar os trabalhadores - do !!I'll!!ljesjrj DITJ! e
de seus familiares (observe-se que o ilustre proponellle nio vi~ os trabllhadores 10

~ Igric:oIa. parceiro ou amndatirio. mas osvi~ClqlIic:itamentelO !!tp!!rjesjrjo
de jrnôyd DITJ!) • como dependeme do seu proprietário. equivale a ret_ 10 univeno
pré-Qpita/ista e 10 _ instituc:ional que precedeu a aboliçlo da ClCtlVItIn. à era

psi-repubIicana e pré-clemoc;ráti sendo cviclentanente incompaúvel com o arc:abouço

inRituc:ionaI visorante no Brasil no séc:uJo xx.
Ainda que se traduzisM _ t_ _cmporiJ_ a

itllcncionIIida que subju 10 an:aismo da ClCpf'ISIio \lfOtIOSl&. ainda wim o mérito da
propoIiçIo estaria prejudicado por sua pan:ia1icllde e por sua iniquidade. 10 pretender

ilIIlituir privilélio hediondo enclmçado ClIdusivamente • CltepW social determinada de
proprietirio de imcMI rural; ademaia. carece 111 intençlo de racioftIJidIde cconõmica ou

sociaL como bem JtWtitestou a~Comisslo de Seguridade Soc:iIIe Fami1iL

Pelas razões expostas. nosso VOTO é PELA rNADEQUAÇÃO

ORÇA.\JIENTÁRJA E FrNANCEIRA DO PROJETO DE LEI N° 4563. de 1994 E.

QUAJ"ITO AO MERlTO, POR SUA REJEiÇÃO.

Sábado 27 02635
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~_ PAUCBR DA COMISslo

Janeiro de 1996

A Comis.io de Finança. e Tributaçio, em reuniio
ordin4ria realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela inadequaçio
financeira e orçament6ria e, no m6rito, pela rejeição do Projeto de
Lei nQ 4.563/94, no. termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputado. Gonzaqa
Mata, Pre.idente; Mu••a Derne. e Mareio Forte., Vice-Presidentes;
Edinho Bez, Eliseu Padilha, ~ddel Vieira Lima, Herme. Parcianello,
Homero Oquido, Pedro Novai., Auqusto Viveiro., Benito Gama, Félix
Mendonça, Jat.e Fernande., J:oaé Carloa Vieira, Oaório Adriano,
Roberto Brant, ~~.1lio Villani, Delfim Netto, Francisco Dornelle.,
Sérqio Naya, Roç· io Silva, NanSouza, Silvio Torre., Yeda Crusiua,
Luiz Carlos Kauly, Arnaldo Madeira, Celso Daniel,· Conceição
'l'avare.,Jo.' POJ:tunati, Jurandyr Paixio e João_~iuolatti.

sala ela Com.alo, e""{3~:' e1a_\ de 1995.

'I ~A J



IV - PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. EURfpEDES MIRANDA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Eurípedes Miran
da, para uma Comunicação de Liderança pelo PDT.

O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, volto a esta tribuna para falar da minha
preocupação com o homem do campo e lamentar
que ele esteja sendo colocado em segundo plano.

Faço parte da Comissão da Reforma da Previ
dência;' constato uma preocupação geral, mas, em
se tratando do homem do campo, ela é mínima. O
homem do campo é a razão de tudo, está no progra
ma de cada governo, inclusive no programa do Se
nhor Presidente da Repúbíica, Fernando Henrique
Cardoso.

Quando vamos. aos palanques, mesmo nas ci;.
dades, demonstramos nossa preocupação com a
cesta básica - o arroz, o feijão, o milho, a soja e ou- .
tros produtos; não há como esquecer o homem do
campo.

Na minha região é diferente, porque o homem
do campo mora no meio da floresta amazônica. Em
outras regiões há o privilégio de o bóia-fria usar ôni
bus e caminhões.

O Sr. Ministro da Previdência Social entende
que o homem do campo, o trabalhador rural deve
pleitear sua aposentadoria após os sessenta anos
de idade. Entendemos que isto é uma injustiça. Se o
homem do campo é a razão de tudo, é a razão de
comícios e de pronunciamentos fortes durante a
campanha, por que na reforma da Previdência So
cial ele é jogado para o segundo plano?

Peço a reflexão do Senhor Presidente da Re
púbiica, do Sr. Ministro da Previdência Social e,
mais ainda, dos meus companheiros Parlamentares
no sentido de que, na análise e apreciação do rela
tório do eminente Deputado Euler Ribeiro, façamos
justiça com o trabalhador rural.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma Comunicação de Liderança
pelo Bloco Parlamentar PSBlPMN.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Para
uma Comunicação de Liderança, concedo a palavra
a V. Exª por 3 minutos.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sa-se ao srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para

registrar o excelente trabalho desenvolvido na Presi
dência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho
6ª RegIão, com sede em Pernambuco, pelo Magis
trado Gilvan Caldas de Sá Barreto, gestão 1994/95.
A gestão do Juiz Gilvan Caldas de Sá Barreto carac
terizou-se pelo objetivo e diretriz de modernização
do Tribunal, e elegendo a informática como o princi
pal pilar de sua administração.

Com mt.ita visão, soube o Presidente Gilvan
Caldas de Sá Barreto empenhar esforços e mobilizar
seu staft para a informatização. Já no início de sua
gestão, ampliou a Comissão de Informática, dele
gando poderes não apenas de conselhe,iros e fo
mentadores da informatização, mas de próprios co-
gestores da informática. <

Estão informatizadas as Juntas de Olinda, Ja
boatão, Caruaru, Petrolina; todas as Juntas de Bair
ro de Recife, as Juntas de Distrib!Jição e a 2ª, 11ª e
12ª Juntas do Recife. Em fase final de informatiza
ção estão as demais 12 'Juntàs da Capital, de Carpi
na, Igaraçu, Cabo e Catende, que.receberão um dos
mais completos sistemas de acompanhamento de
processos do Brasil.

Todas as Juntas do Estado de Pernambuco, in
clusive as já informatiz~das, receberam microcom
putadores e impressoras. Também no Tribl.mal- em
gabinetes, secretarias e diversos' setores - foram
instalados mais de 1OOmicroeomputadores' e im
pressoras.

Hoje, a cultura e o uso da informática é uma
realidade na Justiça do Trabalho em Pernambuco, já
apresentando muitos benefícios e com vários proje
tos em adiantado andamento que informatizarão ple
namente a 'totalidade das Juntas de Conciliação e
Julgamento': bem como colocarão o TRT da 6ª Re
gião ao nível dos Tribunais mais bem informatizados
do País.

Sr. Presidente, durante os dois anos de sua
administração o Dr. Gilvan Caldas de Sá Barreto
aplicou o máximo possível de recursos orçamentá
rios em investimentos de informática, adquirindo
computadores, softwares e instalações, e proce
dendo ao treinamento e até mesmo à contratação
terceirizada de técnicos para a Secretaria de Infor
mática

O Centro de Capacitação e Informática do TRT
- 6ª Região, elaborou um amplo planejamento para
1996. Foram programados seminários, palestras e
cursos, a fim de permitir o aperfeiçoamento e a atua
lização dos servidores. Como se sabe, hoje, com o
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grande desenvolvimento cientifico e tecnológico, a ção, porque isto aponta para uma solução técnica. O
quantidade de informações produzidas é muito ex- défICit do petróleo situa-se exatamente no Nordeste,
tensa e, mais que em qualquer outra época, há uma enquanto no Sudeste há superávit de produção,
constante necessidade de capacitação de domínio principalmente dos outros derivados de petróleo que
das novas produções culturais. Só uma instituição não sejam óleo diesel.
que busque, permanentemente, a informação e a A minha expectativa, como representante do
formação poderá oferecer serviços de qualidade à Rio Grande do Norte nesta Casa, é que, continuan-
sociedade e, assim, atingir a genialidade, ou seja, do nesse parâmetro de solução técnica, o Ministro
excelência com criatividade. Raimundo Brito, o Presidente da República e o Pre-

Homenageio aqui uma das maiores expressõ- sidente da Petrobras definam a instalação da refina-
es da Justiça do Trabalho no País, o Juiz Dr. Gilvan ria no Rio Grande do Norte. E por quê? Porque o
Caldas de Sá Barreto, cuja vida e obra vão servir Estado hoje produz 100 mil barris de petróleo por
como modelo para todos os que militam e venha dia, está situado na metade da distância entre os
atuar na Justiça do Trabalho no País. O Magistrado dois maiores pólos consumidores do Nordeste; já
Gilvan Caldas de Sá Barreto, dedicado ao estudo, tem implantado, para distribuição do gás e do petró-
ao trabalho e ao exame minucioso dos fatos e dos . leo lá produzidos, um sistema de dutos que faz a co-
fundamentos jurídicos, consolidou, durante muitos leta do petróleo e o encaminha para a refinaria do
anos de atuação no Tribunal Regional do Trabalho Sul. Esse sistema de dutos que coleta o petróleo po-
- 6ª Região, a imagem de um Juiz exemplar de deria muito bem ser encami~~Ié:lao para a nova refi-.
cada causa. Presidiu o TRT-6ª Região, destacan- naria, se ela fosse implantada no Rio Grande do
do-se como um administrador preocupado em in- Norte.
corporar tecnologia de ponta aos serviços judiciais A Petrobras tem no Rio Grande do Norte um
e a introduzir nas Juntas de Conciliação e Julga- sistema de dutos que transporta gás para Pemam-
mento métodos modernos e funcionais de adminis- buco, passando pela Paraíba, e também já licitou e
tração. iniciou a construção de novo sistema de dutos que o

Pelo que o Juiz Gilvan Caldas de Sá Barreto transportará para o Ceará.
realizou em benefício do Judiciário trabalhis~a em Conhecedor dessa tecnologia, sei perfeita-
Pemambuco, por suas virtudes de Magistrado sere- mente que esse sistema de dutos, feito para Per-
no, culto e justo, deixo registrada nos Anais da Câ- nambuco e que transporta o gás, igualmente está
mara dos Deputados esta mensagem, que será cer- sendo feito para transportá-Io ao Estado do Ceará e
tamente alcançada por seus filhos e netos na medi- poderá também transportar os produtos dessa nova
da em que continua o Dr. Gilvan Caldas de Sá Bar- refinaria.
reto serv.indo a Cas~ da Justiça, ao lado da Drª Te- O sistema de transporte de fluidos através de
re;za, estimada e dedicada esposa. duto mostra uma economicidade surpreendente e in-

Sr. Presidente, impõe-se, sem dúvida, vitalizar comensurável quando comparada com o sistema de
as estruturas do Pod~r ~udiciár~o, acima de lirism~s, transporte rodoviário. Por isso reafirmo neste plená-
a fim de afasta~ posslvels desaJuste~ entre a Magls- rio, mais uma vez, a confiança que a bancada e o
tratu~a e a s?cledade dos noss~s dias, sem pe~er povo do Rio Grande do Norte depositam no Presi-
de vista os ditames fundamentais do nosso constltu- dente da República, no Ministro Raimundo Brito e no
cionalismo. Presidente da Petrobras, clamando por justiça no

Era o que tinha a registrar. sentido de que essa refinaria seja efetivamente im- -
Tem a palavra o Sr. Betinho Rosado. plantada naquele Estado, não só pelas vantagens
O SR. BETINHO ROSADO (Bloco/PFL - RN. econômicas apresentadas, mas principalmente por

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu- dever de justiça social.
tados, jornais da última semana mostram entrevista Por que o Rio Grande do Norte reclama justiça
do Presidente da Petrobras, Joel Rennó, dizendo social? Porque as vantagens dos outros Estados
que a nova refinaria de petróleo será implantada efe- nordestinos, apresentadas para que recebessem a
tivamente no Nordeste, a despeito da luta da banca- refinaria, representam obras do Governo Federal
da do Governador do Estado do Rio de Janeiro para que alavancam, e ainda vão alavancar, o desenvol-
implantá-la naquele Estado. vimento daqueles Estados. É a hora de o Rio Gran-

Parabenizo a Presidência da Petrobras e o Mi- de do Norte receber esse investimento do Govemo
nistro Raimundo Brito pela solução e pela divulga- Federal, porque não dispõe de um porto para escoar
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f OS seus produtos; O nosso porto é pequeno e defici- Novela não tem sido cultura e reportagens,
tário, impossível de ser utilizado por navios de gran- conduzidas por apresentadores de programas de te-
de caJado. Nessas condições o Estado de Pemam- levisão brasileira, também não têm contribuído para
buco jã recebeu a sua parte, jã tem o Complexo de que o País melhore o seu perfil intelectual. Estou
Suape, um porto moderno, feito com recursos do cansado de ver situações verdadeiramente cons-
Governo Federal. O Estado de Sergipe, que produz trangedoras.
pouco petróleo, também recebeu um porto e uma in- Hã certo tempo, uma novela brasileira, apre-
dústria de fertilizantes. O Estado do Cearã anunciou sentada às 8h30min da noite, mostrava uma viúva
a licitação para a construção do Porto do Pecém, cheia de programas com suas duas filhas, até que
novo e moderno, provavelmente se~ã o melhor do uma delas, irritada com a mãe, disse alto e bom
Brasil, quando concluído. E ? Es~do do Rio Grande som - e bota som nisso, porque foi ouvido de Picos,
do Norte, que produz cem mIl barns de petróleo, que no Piauí ao Arroio Chuí na divisa com o Uruguai:
perde todo dia 1 milhão e 500 mil reais, não pode Mãe tu 'estás nervosa? Oteu problema é homem.

I deixar de ~Ia~ar nesta Casa por justiça ao ~residen- Isso'é algo que talvez possa existir - e jã seria um
te da Repubhca, a fim de que a nova refinaria de pe- desrespeito dentro da família - nos limites estritos
tmleo seja definitivamente lã implantada e de que as de uma casa. Talvez até possa acontecer. Agora,
riquezas produzidas possam ajudar os potiguares a em rede nacional de televisão? Pergunto: isso é cul-
melhorarem de vida. tura? Não. No mínimo, é deseducação, é reduzir a

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- nada a inteligência do brasileiro e querer desestrutu-
cedo a palavra ao nobre Deputado Adroaldo Streck rar o pouco que ainda hã de núcleo firme familiar,
para uma comunicação de Liderança, pelo PSDB. através de manifestações inconseqüentes, como

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. tem ocorrido em novelas e programas conduzidos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu- por apresentadores.'
tados, quero contestar matéria publicada na última Sr. Presidente, quero contestar também matê-
edição da revista Veja, páginas amarelas, entrevista ria de capa de revista Veja desta semana: A angús-
com a Profl Maria Aparecida Baccega, Livre Docen- tia do macho. Inseguro diante da mulher, preocupa-
te da Escola de Comunicações e Artes da Universi- do com a forma física e o desempenho sexual, o ho-
dade de São Paulo. mem está acuado.

A Profª Maria Aparecida diz que novela é cultu- No meu círculo de relações não conheço nin-
ra, sim. Que tipo de cultura? Uma cultura alienante, guém com esse perfil. Portanto, a revista está, no
talvez. Uma cultura que vai além dos limites da so- mínimo, generalizando. E se quisermos errar feio,
ciedade brasileira? devemos generalizar. Talvez o homem acuado,

A professora da USP vai além e diz textual- como diz a revista Veja, tenha algo a ver também
mente o seguinte: A telenovela está sempre um pas- com a mã utilização do veículo extraordinãrio de co-
so à frente da sociedade. Ela vai além dos limites municação que é a televisão. Apresentam mulheres
morais da maioria das pessoas. Ora, pelo amor de nuas em todos os canais. É uma verdadeira guerra
Deus! Vai além dos limites morais da maioria das para ver quem mostra mais mulheres nuas. O ho-
pessoas? mem de hoje, então, imagina que mulher nua está

Isso significa, então, que essa invasão de ho- na tela da televisão, quando, a rigor, está em outro
rnossexualismo, colocada em novelas que são divul- lugar.
gadas às oito e pouco da noite, é algo que se rela- Sr. Presidente, Srs. Deputados, todas essas in-
ciona com a realidade brasileira ou querem induzir a versões precisam ser contestadas nesta Casa. Vive-
sociedade brasileira às exceções? É esta a indaga- mos no verdadeiro repositório das opiniões deste
ção que precisamos fazer. Homossexuais existem País. Aqui existem representantes de todas as cate-
desde que o mundo é mundo, mas daí a afirmar que gorias - e falo em nome das pessoas que repre-
a sociedade brasileira caminha aceleradamente na sento neste Congresso. O círclio de relações que fiz
direção do homossexualismo é um exagero, um de- desde criança e que conservo até hoje não tem
saforo! É um desrespeito à maioria dos cidadãos nada a ver com a matéria publicada pela revista
que autores contratados por empresas de televisão Veja e muito menos com o que tem mostrado na
venham retratar-se, eles próprios, em rede nacional atualidade a televisão brasileira. Nesse sentido, que-
de televisão, insinuando que o brasileiro tem algo a ro reunir mais munição - e há de sobra - para que
ver co~ o homossexualismo. possamos, numa comissão especial que estamos
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solicitando seja criada, debater com os concessioná- de rua. O índice de analfabetismo é zero. Há um"
rios de serviços públicos de rádio e de televisão que condição de vida, podemos afirmar, no mínimo, ra-
tipo de comunicação a sociedade brasileira está zoâvel. Um país com 85% de sua área de monta-
querendo. Se esta entender que essa verdadeira nhas rochosas, seis meses de gelo e, ainda assim, é
imundície de hoje veiculada de Norte a Sul pelos ca- auto-suficiente em sua alimentação. O transporte é
nais de televisão é o que nos serve, em nome da de- deficitário, mas eles têm alta tecnologia de informáti-
mocracia vamos ficar-com isso. Convenhamos que ca e de indústria bélica, o que faz parte de sua defe-
será uma democracia ml:Íto ruim a que vier a homo- sa nacional.
logar o tipo de comunicação social que se faz no Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, essa
Brasil. viagem da Comissão se deu na tentativa de colabo-

É o que gostaria que ficasse registrado nos rar com o processo de reunificação daqueles dois
Anais desta Casa na minha condição de Vice-Líder países, o grande sonho daquela nação e, podemos
do PSDB. afirmar, do povo sul-coreano. Mas é preciso também

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Com que o Brasil dê um passo para estabelecer relaçõ~
a palavra o nobre Deputado Udson Bandeira. diplomáticas e comerciais com a Coréia do Norte,

O SR. UDSON BANDEIRA (PMDB - TO. Sem um mercado em potencial de relações diplomáticas.
revisão do orador.) - Sr. Presidente- srªs e Srs. 06- Queremos convidar a todos para a posse, no
putados, nesta oportunidade, registro a nossa vista à dia 31 próximo, do Grupo Parlamentar BrasiVCo-
República Popular Democrática da Coréia a convite réia, presidido pelo Sr. Deputado Antônio Brasil, do
daquele paíS. Pará, e composto por um extenso número de Parla-

O Deputado Marcelo Barbieri presidiu ~ Comis- mentares.
são composta pelos Deputados Antônio Brasil, do Contamos com a presença de todos os Parla-
PMDB do Pará; Zaire Rezende, do PMDB de Minas mentares e do Senhor Presidente, para que possa-
Gerais; Simara Ellery, do PMDB da Bahia; Marinha mos dar um passo a mais nas relações diplomáticas
Raupp, do PSDB de Rondônia; e pela senadora Ma- BrasiVCoréia do Norte, não apenas por questões po-
ria EmOia Femandes, além deste Deputado. Iíticas, mas também por interesses econômicos para

A República Popular da Coréia foi dividida em os dois países.
1948, após as eleições, quando se propunha a cria- Em nome do Deputado Antônio Brasil e do
ção da República Popular e Democrática, que man- Grupo Parlamentar BrasiVCorréia, deixo o nosso
teve o mesmo nome. A independência do colonialis- convite. O Brasil não pode ficar alheio, sob pressão
mo japonês, liderada pelo GaI. Kim II-Sung, foi mar- norte-americano. Pudemos presenciar que os norte-
cada por grande embate da sociedade daquele país americanos pregam o isolamento daquele país, mas
contra os japoneses. Em 1963, com a invasão norte- são os primeiros a mandar para lá os seus produtos,
americana, a capital Pionguianque foi totalmente querendo firmar convênio na questão do petróleo,
destruída. A estatística chegou a uma bomba per que é o grande problema daquela nação.
capita, foi alarmante, destruiu por completo aquela Concluindo, Sr. Presidente, reiteramos o convi-
capital que hoje tem mais de 2 milhões de habitan- te a todos os pares para assistir à posse do Deputa-
tes e foi soerguida pelo -,trabalho e patriotismo da- do Antônio Brasil e demais companheiros no Grupo
quele povo. É uma bela cipital de um belo país. Parlamentar BrasiV Coréia.

A República popular Democrática, com 122 mil Era o que tinha a dizer.
quilômetros de extensão, 22 milhõe~ de habitantes, O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A
é um país de 5 mil anos de existência. Seu Líder Mesa agradece o convite feito por V. Exil, parabeni-
Kim I!-Sun, Iibertário daquele povo, faleceu há me- zando-o pela homenagem prestada no dia de hoje, e
nos de dois anos e o seu sucessor é o Comandante ao Deputado Antônio Brasil pela feliz idéia de convo-
Kim long 11. car Parlamentares brasileiros para, junto com a Co-

Podemos andar por todo o país conhecendo a réia, promover o desenvolvimento internacional. Pa-
forma de vida daquele povo, e o que mais os im- rabenizo V. Exª pelo pronunciamento feito no dia de
pressionou, Srs. Parlamentares, foi o amor à pátria, hoje.
o patriotismo daquela comunidade, onde acima de Concedo a palavra ao Deputado Davi Alves
todos os interesses está o interesse da pátria. Silva.

Lá a saúde, a educação, a criança e a arte têm O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB - MA. Sem
prioridade na prática mesmo. Não vemos crianças revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJªs e Srs. Oe-



(Texto Escoirnado de Expressões Anti
Regimentais, nos termos do art. 17, V, B, do
Regimento Interno.)

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Peço
atenção à Taquigrafia para o pronunciamento do De
putado Davi Alves Silva.
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. putados, O Estado do Maranhão vem sofrendo com verno esteja atento e determine aos órgãos respon-
projetos de emergência desde novembro de 1995. sáveis por esse departamento que fiquem alerta,
Essa situação não pode permanecer, uma vez que para que fatos como esses não venham a acontecer
por aquele Estado passa a Belém-Brasília, rodovia pt.blicamente. VemOs a imagem do Governo des-
que liga o Estado do Pará à Capital Federal. As es- gastada, desmoralizada, porque os Ministros do Pla-
tradas federais do Maranhão merecem reparos ur- nejamento, da Fazenda e dos Transportes não res-
gentes do Governo Federal. pondem à altura um comunicado de um Deputado

Alerto a bancada do meu Estado para a arma- Federal. Foi preciso que o Chefe do Distrito Rodo-
ção que está sendo feita na montagem do Orçamen- viário do Maranhão, Dr. José de Matavares, se des-
to da União no que tange aos recursos federais das- locasse de São Luís a Imperatriz, fizesse um levan-
tinados à reconstrução das rodovias deste País. Ob- tamento da situação pendente e decretasse o esta-
servamos, pela distribuição dos recursos, que os Es- do de emergência, sem saber onde estão os recur-
tados do Maranhão, Pará e Piauí não estão fazendo sos, chamando a empresa que, um contrato de ris-

~ parte do grande bolo que o Governo vai começar a co, está salvando a pele do Governo, para evitar que
distribuir, pelo seu cronograma, em 1996. o xingamento ocorrido na Belém-Brasília volte a

Alerto a Governadora do meu Estado sobre a acontecer.
grande questão que está sendo levantada nesta Isso ocorreu graças à competência, à autorida-
Casa; que S. Exª leve o assunto ao Presidente da de e à determinação do Chefe do Distrito Rodoviário
República e aos Ministros do Planejamento, da Fa- do Maranhão, que teve o topete de dizer que no Ma-
zenda e dos Transportes. Os Parlamentares do Ma- ranhão o Governo se compromete com aquilo que é
ranhão devem ficar acordados para toda essa dis- sério, com aquilo que beneficia o social. E é preciso
cussão. O problema existe há muito tempo, mas foi que a bancada do meu Estado dispense os banque-
necessário que a Belém-Brasília fosse interrompida tes, que caminhemos juntos, independentemente de
para que o Governo tomasse conhecimento da sua partido, para que o Governo Federal não deixe que
importância. A Belém-Brasília é o coração do Brasil; casos como esses venham a acontecer novamente
liga o Pará, o Piauí, o Ceará, enfim, os Estados do no Maranhão.
Norte e do Nordeste. Essa grande rodovia foi interdi- Segunda-feira estarei nesses Ministérios, car-
tada dia 31 de dezembro. regando o projeto, levando cópia, pessoalmente, ao

Formulei expediente ao Senhor Presidente da Senhor Presidente da República, mostrando a Sua
República e aos Ministros do Planejamento, Fazen- Excelência a situação em que se encontra o nosso
da e dos Transportes. Recebi comunicação apenas Estado e que medidas como essas têm de ser toma-
do gabinete do Presidente da República. Os Ministé- das no Maranhão, no Pará e numa parte do Tocan-
rios dos Transportes, do Planejamento e da Fazen- tins, onde, a qualquer hora, estará sendo decretado
da desconhecem a comunicação que fiz, como De- estado de emergência, porque as rodovias federais
putado Federal, aos órgãos responsáveis pelos re- não oferecem nenhuma condição de tráfego.
passes federais. Sr. Presidente, mais uma vez quero alertar a

Precisamos de um projeto para o Maranhão. Governadora do meu Estado, Roseana Sarney, para
Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, encami- que tenha toda a cautela ao conversar com o Sr. Mi-
nharei indicação ao Ministro do Planejamento para nistro do Planejamento, porque no bolo orçamentá-
inserir no Orçamento de 1996, na rubrica do Gover- rio da Federação brasileira não constam o Mara-
no Federal, recursos para a realização dessas obras nhão, o Piauí e o Pará. É preciso que nós, desses
do Maranhão. três Estados, conversemos com esses Ministros,

Não podemos permitir que um País onde a pro- para saber a causa dessa discriminação com os
dução agrícola representa 48% do Produto Interno nossos Estados.
Bruto tenha uma rodovia como a Belém-Brasília in- Era o que tinha a dizer.
terrompida. O prejuízo é muito grande; os desgas
tes, por isso, são maiores.

Fora isso, presenciei na cidade de Impera
triz, semana passada, um caminhoneiro, no mi
crofone, sendo desrespeitoso com o Presidente
da República.

Não podemos aceitar isso. É preciso que o Go-
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Peço também ao Deputado que tenha um pou- contenham determinada verba limitada para a pleto- .
co de paciência e mais cuidado ao pronunciar suas ra de obras que se pretende fazer até mesmo para
palavras. Há no pronunciamento de V. EXSl palavras dar satisfação à opinião pública ou às bases eleito-
injuriosas e de baixo calão, que não deverão definiti- rais no momento em que nos aproximamos das elei-
vamente constar dos Anais desta Casa. ções municipais de 1996.

A Taquigrafia terá a responsabilidade de escoi- Sr: Presidente, o relatório concluído pela G0-
mar as palavras de baixo calão pronunciadas pelo missão Especial do Senado já nos dá conta das mi-
Sr. Deputado, a quem solicito, nas próximas oportu- Ihares de obras inacabadas espalhadas pelo País
nidades, tenha um pouco mais de cuidado nos seus afora. São pontes pela metade, estradas de ferro
pronunciamentos. abandonadas etc. Na área da saúde, existem mais

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presi- de 1.150 hospitais iniciados, que se estão deterio-
dente, gostaria que V. Ex5\. considerasse o meu pro- rando com o tempo.
nunciamento como· uma intervenção em nome do Por isso, entendo que o esforço da bancada
Partido Popular Socialista, para uma Comunicação dos Parlamentares do Distrito Federal foi válido.
de Liderança. Bancadas de outros Estados também tomaram a ini-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A ciativa de abrir mão das emendas individuais, bus-
Mesa defere o pedido de V. Ex5\. cando dessa forma a atuação coletiva e tendo em

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. conta os interesses de toda a população. Seria de-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu- sejável que não tivéssemos mais as emendas indivi-
tados, iniciaremos nos próximos dias a votação do duais, que certamente ocasionariam outras milhares
Orçamento Geral da União. Gostaria de registrar de obras espalhadas pelo País, sem conclusão, sem
mais uma vez que este ano estaremos a repetir ve- potencializar aquilo que seria alcançável com a boa
lhas práticas condenadas à época da CPI do Orça- utilização dos recursos públicos.
mento. Um segundo registro que gostaria de fazer, Sr.

Ao invés das recomendações feitas ao Con- Presidente, trata da posição inaceitável, incom-
gresso Nacional no sentido de que se evite o des- preensível, injusta e discriminatória assumida espa-
perdício do dinheiro pCblico para potencializar a a10- cialmente pela área econômica do Governo que se
cação dos recursos usurpados do bolso do cidadão recusa a admitir a possibilidade do reajuste salarial
brasileiro, elaborado dessa maneira o Orçamento, dos servidores públicos. Há toda uma discussão so-
tendo em vista o grande projeto nacional, traçando bre a necessidade que teria o Governo de fazer o
um planejamento estratégico de atuação nas diver- reajuste no mês de janeiro, uma vez que é o mês
sas áreas, seja do custeio, de investimento ou na considerado data-base para toda a categoria de ser-
construção de infra-estrutura, o que vimos foi a ve- vidores públicos civis e militares do País. Invoca-se,
lha cantilena das emendas individuais, das emendas inclusive, pronunciamento do Supremo Tribunal Fe-
paroquiais, da disputa acirrada por um quinhão a deral que, em ocasião anterior, teria se manifestado
mais por parte de cada Parlamentar e de cada ban- sobre a não-obrigatoriedade da concessão desse
cada, fragmentando sobremaneira a peça orçamen- reajuste.
tária e, naturalmente, convertendo-a numa ficção - Ora, Sr. Presidente, entendo que o Supremo
como tem sido uma ficção todos os Orçamentos Tribunal Federal apreciou, apenas em decisão preli-
aprovados pelo Congresso Nacional, que apesar de minar, um pedido para que, naquele ano determina-
aprovado, depois é literalmente desrespeitado pelo do, não fosse feita a correção dos salários, não ten-
Executivo e pura e simplesmente olvidado naqLilo do o julgamento de uma liminar condições de preva-
que foi decidido pelo Parlamento. lecer sobre a necessária correção salarial dos servi-

Sr. Presidente, não podemos dizer que este or- dores públicos, tal como está estatuído na Constitui-
çamento é uma mera repetição das práticas anterio- ção brasileira.
res, mas muitos vícios ainda persistem. É necessá- Espero que a Justiça brasileira, através do Su-
rio e bom para o País - e a opinião pública espera premo Tribunal, no momento de julgar os mandados
isso de cada Parlamentar - que façamos uma análi- de segurança e os pedidos de liminares que já de-
se a respeito da questão levando em conta os mais ram entrada nos tribunais, possa decidir pela corre-
altos interesses da Nação e da população brasileira. ção salarial dos servidores públicos. Mesmo com a
Não podemos ficar disputando 100, 200 mil reais, economia estabilizada, mesmo sem a corrosão mo-
para se abrir as chamadas janelas, rubricas que netária de outros tempos, os trabalhadores sofrem
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com a perda do poder de compra de seu salário, ceira. Neste caso a rentabilidade pouco ultrapassa a
porque, Sr. Presidente, uma inflação acumulada de inflação.
janeiro a janeiro em mais de 20% é uma corrosão Para aumentar os lucros dos banqueiros, o Go-
brutal no salário de todos os servidores públicos. vemo enviou recentemente ao Congresso Nacional

É preciso que a Justiça se manifeste, dando um projeto de lei reduzindo as alíquotas do Imposto
j

ganho de causa àqueles que aguardam a mera ga- de Renda. Com a medida, a tributação cairá dos
rantia da sua sobrevivência. 56,16% atuais para apenas 36,43%, isso agregado

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
cedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes, Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional -
para uma Comunicação de Liderança pelo PCdoB. PROER, que abriu aos bancos uma linha de crédito

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem de 1~ bi~hões de dólares.. .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- É Importante que se diga, Sr. Presidente, que
putados, o Plano Real vai apresentando os resulta- todo. o. alarde ~as dificuldades do sistema bancário
dos desejados pelas elites e pelos governantes des- brasllel~o. termmou exa!Bmente por levar o G?vemo
te País. Esta semana, olhando as informações de a uma .Injeção de 13 bilhões de ?ólares no sistema
uma pesquisa feita pelo professor e economista AI- bancáno. Enqua~to o Governo diZ que não t~m re-
berto Borges Matias, da Universidade de São Paulo, cursos pa~a a saúde e ed~ção, ~U? necessita co~-
e publicada pelos principais jornais do País, aqui em tar conquistas na área prevldenClána, ga~ta 13 b~-
Brasília publicada pelo Correio Braziliense de 23 Ihões para o chamado saneamento do sistema fl-
de janeiro de 1996, tomamos conhecimento dos a1- nancelro.
tos lucros obtidos pelos bancos durante o Plano O sindicato dos bancários de São Paulo prevê,
Real. Nessa pesquisa, o professor identificou que os na política de conten~o de gastos, para aumentar
banqueiros brasileiros obtiveram e cobraram 100% a mais ainda a lucratividade do sistema bancário, re-
mais de spread do que os banqueiros norte-ameri- dução de 180 mil empregos, entre os 480 mil do se-
canos, franceses, alemães e canadenses, 300% a tor, ou seja, 31 % dos trabalhadores deverão ser co-
mais do que os banqueiros japoneses e 600% a locados para fora do sistema.
mais do que os seus colegas suíços. Isso significa De acordo com informações do Ministério do
que, para cada 100 dólares, os banqueiros brasilei- Trabalho, entre janeiro e outubro de 1995, 50.160
ros receberam seis somente de spread, sem falar bancârios perderam o emprego.
dos juros; norte-americanos, franceses, alemães e O Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, num jogo
canadenses receberam 3%, japoneses 2% e suíços de cena para a imprensa, declarou que exige com-
pouco mais de 1%. Portanto, a taxa de spread co- promisso dos banqueiros no esforço para combater
brada pelos banqueiros no Brasil é uma das maiores o desemprego. Disse que o Proer deve exigir com-
do mundo, sem falar nas altas taxas de juros. O promissos das instituições financeiras com a preser-
Banco Mundial já caracterizou o Brasil como o País vação do emprego e o treinamento de mão-de-obra.
que cobra as mais altas taxas de juros do mundo. Porém logo mais à frente o Ministro afirma que não

se discute'a prioridade da economia e o combate à
. O Plano Real ma~teve os lucros dos bancos. O inflação, revelándo claramente para quem o governo
Jornal.Gazeta Mercantil, de ,20 de março de 1995, trabalha.
anunciava que no ano antenor (1994), 94 dos 165 , . .
~ancos do País haviam obtido uma rentabilidade su- P~rtanto, o alarde.feito pelos banqueiros, tem-
perior a 14%. Os 37 maiores bancos lucraram na fai- pos atras, d,e ,que ha~ena o fecham~nto de 1!4 ban-
xa de 30%, oito obtiveram ganhos acima de 40% e cos ,nos proxlmos tres anos no paiS, redUZindo os
nove ultrapassaram a faixa dos 50%. A Folha de S. atuais 24~ para apenas 70 bancos, é uma manobra
Paulo informava, em 9 de abril de 1995, que os ban- p~ra deSViar a atenção de seus elevados lu~ro~. O
cos tiveram lucro recorde de 4 6 bilhões de dólares fechamento de alguns ,~a?C?s ocorrerá, pn~clpal-
em 1994 ' mente, em função da artJflclahdade de suas cnações

. e como conseqüência natural da concentração e tu-
Esse lucro, Sr. Presidente, tem duas fontes. A são bancária sob o efeito da onda neoliberal.

primeira é a diferença entre o valor do juro em que Quero dizer que o País não pode mais conviver
se empresta o dinheiro - hoje na faixa de 8,7% a com lucros absurdos e outras aberrações desta na-
12,45%, no caso do cheque especial, por exemplo - tureza. Enquanto o setor produtivo da cidade e do
e o juro pago quando o cliente faz aplicação finan- campo, e os trabalhadores vivem uma situação de
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extrema gravidade em função das altas taxas de ju
ros, os banqueiros tem uma vida nababesca e lu
cram fábulas às custas da desgraça da maioria da
população.

Sr. Presidente, quero dar como lido o restante
do meu pronunciamento, mas gostaria de terminar
dizendo que, na verdade, o Plano Real tem um obje
tivo muito claro: criar condições para o desenvolvi
mento de um capitalismo que favoreça os interesses
dos banqueiros e dos grandes grupos econômicos,
nacionais e estrangeiros, que têm acesso ao merca
do de capital estrangeiro. ~ importante que se diga,
Sr. Presidente, que com essas altas taxas de
spreads, com as taxas de juros, vivemos uma situa
ção absolutamente anômala, em que o Brasil aplica
os seus recursos no exterior, recebendo juros de
6%, quando aqui paga 36% de juros reais ao ano.
Isso é um absurdo completo e está criando um gran
de problema com relação ao endividamento público
neste País, que faz com que o Governo aumente a
emissão de títulos da dívida pública. ~ necessário,
portanto, Sr. Presidente, que o povo brasileiro mani
feste-se de forma categórica contra a política econô
mica do Governo, que favorece os banqueiros, os
grandes grupos econômicos, e cria problemas para
o investimento produtivo, para o pequeno e médio
produtor agrícola, e, sobretudo, arrocha os salários
dos trabalhadores.

Quero, portanto, em nome da liderança do
PCdoB, dizer que somos contrários a essa política
que favorece, sobretudo, os banqueiros deste País.

O Sr. Wilson Campos, 1Q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é 0cu
pada pelo Sr. Betinho Rosado, § 29- do art.
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Com a
palavra o nobre Deputado Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, sabemos que é caótica a situação da malha ro
doviária brasileira. Mas, infelizmente, os estados
menos assistidos são os do Nordeste, e neles se in
clui o meu Pernambuco, que atravessa situações di
fíceis. Temos uma rodovia que vem do Sul, de Santa
Catarina, que é a BR-1 01, em estado deplorável,
principalmente o trecho que liga e possibilita o tráfe
go da Zona da Mata, no sul de Pernambuco, até o
Estado de Alagoas. Mas a BR-1 01, Sr. Presidente,
encontra-se em estado calamitoso em todo o Brasil,
e, em Santa Catarina, certos trechos são conhecidos
como a estrada da morte.

Mas queremos apelar ao grande brasileiro
componente desta Casa, o Deputado Odacir Klein,
hoje Ministro dos Transportes, para que S. Ex!! dedi
que atenção especial à BR-1 01, não só para o tre
cho de Pernambuco, mas, sobretudo, para o trecho
do Nordeste. V. Exª imagina, Sr. Presidente, que um
trecho de pouco mais de vinte quilômetros, que liga
os Municípios de Recife, Jaboatão, lpojuca e Cereaê
e passa por todo aquele conjunto de praias, um pólo
turístico, está quase intransitável. Num trecho de
cinqüenta quilômetros de estrada, leva-se quase
duas horas para percorrê-lo. Pedimos também ao
Sr. Presidente da República que determine que não
se publiquem mais matérias como a que comentarei
a seguir, por não se conceber que não se possa as
sistir a esses estados sofridos do Nordeste, princi
palmente o Estado de Pernambuco.

Refiro-me a manchete do Jornal. do Com
mércio DNER ficará até junho sem verba para
manutenção.

Perguntamo-nos, Sr. Presidente, por que esse
tratamento diferenciado - diferenciado para pior - na
assistência aos estados do Nordeste?

Aqui vemos, Sr. Presidente, que o chefe do 4R
Distrito do DNER de Pernambuco, Dr. Eurico Loyo,
afirma que tem vindo constantemente a Brasília,
mas que, infelizmente, não tem encontrado a devida
assistência pela área econômica do Governo. Assim
tem dito o Dr. Eurico Loyo.

S. Sª recebeu ofício comunicando, na semana
passada, que houve erro por parte do Ministério dos
Transportes na definição da forma do orçamento.
Não sabemos a razão da crítica, mas confiamos
neste homem de bem, neste homem público brasilei
ro que é o Ministro Odacir Klein, na certeza de que
S. EXª atenderá aos reclamos do Nordeste, principal
mente os de Pernambuco, que ora faço desta tribu
na, na certeza de que dias melhores hão de vir para
o Nordeste.

Sr. Presidente, deixo transcrito nos anais desta
Casa fax que recebi do Sr. Newton Gibson, Presi
dente da FETRACAN - Federação das Empresas de
Transporte de Cargas do Nordeste:

Senhor Deputado,
Uma rodovia em mal estado responde

por uma conjuntura de fatores negativos ca
pazes de levar a insolvência qualquer eco
nomia.

A situação das estradas de Pernambu
co caracteriza esta situação de calamidade,
dado que registra cerca de 40% da malha
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em estado de ruína, com tendência a se Deputados, a imprensa de hoje traz notícias das
agravar, se nada for feito para mudar este preocupações do ExlTlº- Senhor Presidente da Repú-
quadro. blica, Fernando Henrique Cardoso, com o desern-

Pedimos a interferência de Vossa Ex- prego no Brasil.
celência no sentido da adoção de providên- Afirma S. Exª de maneira categórica, da fndia-
cias capazes de possibilitar a livre circulação onde se encontra - quecornbaterá o desemprego
de bens e serviços neste estado que, pela no Brasil, com todas as su~s forças.
sua posição estratégica, se constitui no pólo Esta semana tive oportunidade,também, de ler
de concentração de bens do N.ordeste. nos jornais que o Ministro do Trabalho, o Exmº-' Se-

O que podemos fazer? Solicitar, reclamar um nhor Paulo Paiva, da mesma forma, está preocupa-
tratamento melhor, digno daqueles que habitam o do com o desemprego, sugerindo, que seja a:úmen-
Nordeste. Confiamos na pessoa do Ministro .Odacir tada a multa·sobre o Fundo de Garantia por dispen-

,KleiÍl, amigo desta Casa, do Brasil e do Nordeste; sas imotivadas.
que realmente o Nordeste seja assistido nessa gran- Hoje, as empresas pagam 40%, quando dis-
de dificuldade, na certeza de que a área econômica pensam um de seus trabalhadores por necessidade
ajudará no orçamento de 1996, não cortando nem funcional para, quem sabe, enquadrar-se em um re-'
vetando verbas no que concerne ao atendimento da gime·mais forte de economia, em função das dificul-
assistência à malha rodoviária do Nordeste, princi- dades econômicas que sentem em sua .estrutura
palmente a de·Pernambuco. econômica. . . .

Faço, como brasileiro, corno pernambucano, O Sr. Ministro diz que fará tudo para manter os
esse aPeio veemente, para que vejam que·o estado trabalhadores nos atuais empregos.. Ora,· Sr. Presi-
de conservação das rodovias brasileiras é quase c;lente, aí entra o meu. comentário. Será que essa é
que imprestável. Estamos observando isso num tre- também a solução do Presiqente? Obrigar as em-
cho chamado Serra da Rússia, onde, em pouco presas a manterem o seu quadro de funcionários a
mais desessenta dias, já morreram mais de 30 pes- qualquer preço? Inclusive correndo o risco de .irem à
soas. Isso· é devido à má formação, ao mau traçado falência? Desculpem':'me, mas o Sr. Ministro' dá
do atual sistema rodoviário. uma boa amostra de sua inexperiência na área

Portanto, faço um apelo ao Presidente da Re- econômica.
pública, Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, Nada mais importante para uma elÍ1pre~a do
ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, para que não que seu quadro de funci,onários,pôrque ali está a
cortem o orçamento do Nordeste, principalmente de experiência, está a vida da empresa: são trabalha-
Pernambuco, bem corno ao Ministro do Planejamen- dores que fizeram cursos, que conhecem as dificul-
to, atual Senador e ex-Deputado, homem público de dades, e executam o seu trabalho. Mas,infelizmente
grande valor, José Sarney, mas, principalmente, ao existem muitos casos, aqui mesmo em Brasília, de
meu amigo em particular, amigo de Pernambuco, empresas que não suportam mais a situação, tendo
embora nascido no Rio Grande do Sul, e quase uma de reduzir o seu quadro de funcio'nários. Eo Sr: Mi-
perfeição do homem público, Ministro Odacir Klein. nistro da Previdência Social presta declarações, di-

Deixo meu apelo, em nome de Pernambuco e' zendo que se esforçará nesse sentido.
do Nordeste, para que se evitem tantas mortes de Sr. Presidente, não é por aí o caminho das pe-
brasileiros, no que concerne ao tráfego nas rodovias dras. Sempre defendi a necessidade. do incentivo
brasileiras. para a geraçãode empregos. Isto é o que o Gover":

Pernambuco. paranõs, está em primeiro lugar. no tem que fazer: criar empresas, miéroempresas e
Sou pernambucano, e com muita honra. Por isso es- pequenas empresas, incentivando-as. Jamais forçã-
tou aqui em defesa de seu povo. Ias ao risco de falência.

Então fica a nossa crítica. vámos trabalhar no
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. sentido de acabar com esse índice, que'é quase re-

O SR. PRESIDENTE (Betinho Rosado) - .Con- corda em nosso País.
cedo a palavra ao nobre Deputado Osório Adriano, No Distrito Federal temos cidades-satélites,
pelo Bloco PFUPTB, para uma Comunicação de Li- que estão com o índice dé desemprego acima de
derança. 20%. A média do Distrito Federal, dada. por um ór-

O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco/FFL - DF. gão do próprio Governo local, é de 17%. Temos,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs 8,QI!L ~&>r~Q rlC\ 1 milhão e 800 mil habitantes e esta-
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mos com mais de 130 mil desempregados. O que Deixo o nosso elogio a essa atitude ,do Gover-
tem sido feito? Absolutamente nada no sentido de no local e a nossa crítica à imprensa que fomenta
buscar uma solução para essa massa de trabalha- essa luta armada na Cidade Estrutural demaneirair.c.
dores, que estão excluídos da nossa sociedade, da responsável e também aos Deputados Distritais que
nossa comunidade. Mas não é forçando as empre- foram derrotados na ·votação na Câmara Distrital e,
sas que vamos resolver o problema. Pelo contrário, não satisfeitos, ajudam essa luta que, espero, não
tem de haver um entendimento, tem de se buscar ocorra.
solução dando prestígio à microempresa, que é O SR. PRESIDENTE (Belinho Rosado) - Con:-
quem mais póde empregar neste País, ou. seja, cedo a palavra ao nobre Deputado Domingos Dutra,
criando finanCiamentos a longo prazo, financiando para uma Comunicação de Liderança, pelo Partido
máquinas, combatendo a sonegação da economia, dos Trabalhadores.
informal, para que, pelos recursos gerados, essas O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem
empresas possam creSCere fazer com que o Gover- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs De-
no arrecade mais, e continue mais e mais pt.estigian- putados, fomos surpreendidos ontem, com o decreto
do a iniciativt;l privada. ' , de prisão preventiva de Deolinda Alves de Sousa;

Então, fica a nossa palavra, a nossa crítica ao Laércio Bastos; José Rainha Júnior; Márcio Barreto
Sr. Ministro do Trabalho contra os mét6dosou a ma- e Cláudio Matos, todos líderes dos trabalhadores
neira pela qual pretende acabar com o desemprego rurais sem-terras na região do Pontal de Paranapa-
em nosso País. Chega! A classe empresarial, as nema, em São Paulo. De imediato a custódia pre-
empresas, .que são a parte viva do nosso País. ventiva foi executada, sendo presos Deolinda Alves
aqueles que geram os recursos não agüentam mais de Sousa e Laércio Bastos, estando novament~ na
a alta de impostos, ? alta de insumos,. preços cada clanôestinidade José Rainha e Cláudio Matos.
vez'mals baixos..,. faz parte do Plano Real .... juros Esta é.mais uma violência do Estado brasileiro
altíssimos e, agora, mais essa atitude 'do Sr. Ministro contra todos aqueles que lutam no Brasil por uma.
do Trabalho. Pátria livre, soberana e principalmente justa.

Outro assunto, Sr. Presidente, ~a maior gravi:. É revoltante ver trabalhadores rurais sendo
dade é ,l:\ futa que sé trava na nossa ,cidade em rela- presos pelo simples fato de desejarem paz, liberda-
ç'~o à desocupação da dita Cidade EStruturaI. Exis- de, justiça, enquanto continua solta essa cambada
tem pessoas fomentando a'luta armada - e os jor- de corruptos e ladrões da nossa cidadania. que ocu-
nais tê_~ mostradp retratos de armas, de coquetel pam elevados cargos na República ou na iniciativa
molotov - promovendo uma verdadeira guerra de re- privada.
sistência às decisões das autoridades. Enquanto trabalhadores rurais e suas Iideran-

Nós sabemos que. esse projeto de assenta- ças sofrem e choram atrás das grades, os margi-
mento não foi aprovado na Câmara Distrital. ttifeli~.:. nais de colarinho branco debocham da nossa cara,
mente. os Deputàdos que defendiam permanência desfilando de paletó e gravata nos banquetes do
da Cidade Estrutural, embora tenham perdido na vo- poder.
tação, não, aceitaram a deci~ão e. hoje estão provo- Ao invés de Deolinda, José Rainha e outras Ii-
cando juntamente com a imprensa" essa guerra ar- deranças irem para a cadeia por lutarem por digni-
mada para desocupação da área invadida dade, deveriam ser presos o Sr. Ângelo Calmon de

Esse fato merece atenção especial da Secreta- Sá' pelo rombo de 4 bilhões de reais no Tesouro,
ria de Segurança, porque, depois de oCorrido. de... através do Banco Econômico; os responsáveis pelo
pois de gerada a guerra, com mortes, virão todos rombo de 5.5 bilhões de dólares do Banco Nacional,
aqui protestar. Mas estou alertando antes que âC<?n- entre eles o genro do Sr. Fernando Herdeiro do Col-
teça. É preciso que a imprensa também ajude, por- lar; os responsáveis pelo escândalo do Sivam, da
que esse não é OSéu ~apel. Mas ela estamlJa, todos Pasta Cor..cJe-rosa e todos os que historicamente
os dias, os preparativos dos moradores. pa~a en'fren- têm se aproveitado dos recursos públicos por meio
tar a polícia e quebrar a lei. ' da corrupção, do desperdício, do tráfico de influência

Vamos evitar o pior, Sr. Presidente, ainda está. edo roubo.
em tempo. O Governo local, que tem merecido as Quero responsabilizar o Governo do Sr. Fer-
nossas críticas, hoje tomou uma decisãO sensata: nando Herdeiro de Collor e do Sr. Mário Covas, pe-
resolyeu aguardar. Recuou e su~pendetl à .femoçã(), las prisões, ,uma vez que não cumpriram o acorco
até que se complete o levantamento. com os sem-terras da região.
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Quero em nome do Núcleo Agrário e da minha dia o desemprego ameaçar o Brasil. Mas pergunta-
bancada, protestar veementemente por mais esse mos: quem aumentou o desemprego no Brasil nesse
ato de violência, praticada por jufzes insensfveis e ano que passou? Quem fechou milhares de empre-
comprometidos com o latifúndio. sas por causa de financiamentos com juros escor-

Queremos responsabilizar o Governo do Se- chantes? Quem demitiu centenas ou milhares de
nhor Fernando Herdeiro de Collor, que não efetiva a servidores do Banco do Brasil, de outras estatais e
reforma agrária, que não cumpre as suas metas e órgãos públicos? Quem ameaça, no momento, que-
não consegue oferecer ao povo brasileiro, uma me- brar a estabilidade, tirar direitos adquiridos e aumen-
dida que leve o Brasil a sair desta situação de misé- tar o desemprego, a fome e a miséria? O Senhor
ria. Ontem estivemos com o Presidente da Repúbli- Fernando Henrique Cardoso.
ca. Trinta mil famnias de trabalhadores rurais estão Acredito que a manchete do jornal Folha de S.
acampadas em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e o Paulo Tragédia do desemprego ameaça o Brasil,
,Governo diz que não pode liberar 48 milhões de frase dita pelo Presidente Fernando Henrique Car-
reais para essas 150 mil pessoas, alegando não ha- doso, deveria ser analisada por ele próprio, pelo seu
ver recursos. Mas, com um telefonema, resolve o Governo, por esta Casa é por todos os Parlamenta-
problema do Banco Econômico e do Banco Nacio- res que lhe dão apoio; pois essas palavras são críti-
nal, sempre protegendo aqueles, que há mais de cas destrutivas.
três séculos mamam o dinheiro público. Os funcionários públicos, hoje, vivem ameaça-

Queremos que este Governo, que neste mo- dos como se fossem os vilões dos desmantelos, da
mento, afirma que é o Governo mais democrático do roubalheira e da quebradeira do Pafs. O Governo,
mundo, que está chamando as centrais sindicais junto com os Vicentinhos da vida, quer o Congresso
para fazer um acordo para rasgar a Previdência So- Nacional, a Casa do povo, a engolir garganta abaixo
cial, do Sr. Fernando Herdeiro de Collor, que comeu um acordo feito entre quatro paredes, como faziam
buchada no Norte, que subiu em lombo de jegue, te- no tempo da ditadura militar.
nha a dignidade de cumprir a sua palavra e fazer a Este Pafs redemocratizou-se e tem o povo rep-
reforma agrária. resentado no Congresso Nacional. Os acordos de-

Exigimos, imediatamente, a liberação de José vem ser feitos aqui e não alhures. Repudiamos o
Rainha e de Deolinda Alves de Sousa, porque eles acordo e a interferência do Sr. Vicentinho, que está
não deveriam estar na cadeia. Quem deveria estar representando a Central Única dos Trabalhadores.
na cadeia são aqueles que levam o País à falência e Além da reforma da Previdência Social, há ou-
que estão enrolados na corrupção. tra grande ameaça para o povo brasileiro que é a re-

Não desistiremos. Lutaremos sempre por um forma administrativa. O Governo quer culpar os fun-
Pafs verdadeiramente livre, democrático e justo. cionários públicos por todos os desmantelos, mas
Também por uma reforma agrária controlada pelos não sabe ele que é a ingerência a responsável.
trabalhadores, com a certeza de que justiça se faz Cada órgão público, cadà estatal, tem um adminis-
na luta. trador que não .pertence àquele órgão. É a ingerên-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- cia, a falta de conhecimento e a falta de um adminis-
do a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota. trador que conheça o órgão que, muitas vezes, des-

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSDB - mantelam a própria instituição.
PE. Sem revisão do orador.) - Gostaríamos, inicial- Por isso, deixo aqui o nosso apelo para que o

"1T1ente, de associar-nos aos Parlamentares que se Presidente Fernando Henrique Cardoso, meça as
solidarizam com as pessoas que defendem os traba- suas palavras e não culpe o povo e o Congres'so Na-
Ihadores sem- terra que se encontram atrás das cional pelo desemprego. Que S. Ex!! faça uma autocrí-
grades. tica e reconheça que o desemprego cabe a si mesmo.

Não são apenas dois companheiros que estão O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
presos e outros dois na clandestinidade; presos es- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs
tão milhões de trabalhadores, amarrados, acorrenta- Deputados, representamos o Estado do Maranhão,
dos, vendo a sua coragem e energia esvaírem-se, que possui, aproximadamente, 7 milhões de habitan-
sem poderem trabalhar, porque as terras estão nas teso Pouco mais de 1 milhão sobrevive de atividades
mãos dos especuladores. secundárias e terciárias. O restante tem de sobrevi-

No entanto, o nosso pronunciamento vai mais ver, seja de que forma for, da agricultura. Mesmo
além. O Presidente da República diz ser uma tragé- com a necessidade de prover a subsistência de 6-'-
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milhões de habitantes, um Estado que não é indus
trializado, cujas atividades secundârias e terciárias
são incipientes, ele não tem uma política agrícola.
Quando se sobrevoa o Maranhão, dificilmente en
contra-se uma área cultivada. A maior parte do seu
território é coberta apenas pela vegetação de baba
çuais e matas de capoeiras.

Causa-nos grande espanto e temos dificuldade
em compreender como, num Estado com tanta terra
e grande área não cultivada, existam milhares de
maranhenses com dificuldade de exercer o seu tra
balho na agricultura. Não aceitamos isso. Há neces
sidade urgente da adoção de uma política agrícola
para ajudar, com financiamentos, os pequenos pro
dutores.

Estes nem chegam a ser pequenos produtores
por dificuldades de toda ordem, como acesso a ter
ra, a financiamento.

Agora, nos meses de dezembro e janeiro,
quando chuvas torrenciais castigam todo o Estado,
há falta de comunicação e problema com transpor
tes, porque a maioria das estradas vicinais tornam
se intrafegáveis, arrasadas, destruídas que são pe
las chuvas e, principalmente, por falta de conserva
ção, pois não há recursos para manter essas estra
das em pleno funcionamento.

A região tocantina é representada pelos Muni
cípios de Imperatriz, a segunda maior cidade do Es
tado, Açailândia, um grande pólo industrial guzeiro,
com seis siderúrgicas, pequenas e médias, João lis
boa, Amarante, Sítio Novo, Montes Altos, Porto
Franco, Estreito, Carolina e Riachão. É uma área
que conhecemos profundamente, porque temos an
dado em todos os distritos, em todos os povoados,
e a mesma dificuldade que o resto do Estado enfren
ta é a que também enfrenta aquela região.

Hoje, a estrada do arroz está absolutamente in
trafegável, cortando a comunicação e isolando do
Município-sede, Imperatriz, distritos que são verda
deiras cidades, como Primeiro Cocal, São Pedro da
Agua Branca, Vila Nova dos Martírios, Sidelândia,
Viração, Coquelândia, Petrolina e outros povoados.

Faço este apelo para que o Governo do Estado
e o Governo Federal atentem para a situação de 6
milhões de habitantes do Maranhão, que deveriam
viver de agricultura. Entretanto, eles vegetam, em
virtude de imensas dificuldades de financiamento,
acesso a terra e meios de transporte.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Stªs e Srs. Depu
tados, inicialmente registro nossa participação, no
último final de semana, na posse da Diretoria da As-

sociação dos Trabalhadores Aposentados e Pensio~

nistas da Previdência Social do Estado de Pemam
buco. Na ocasião presenciamos várias discussões e
debates sobre a reforma da Previdência e a disposi
ção daquelas pessoas de manterem sua condição
de trabalhadores ativos, na luta pela manutenção
dos seus direitos e em defesa de uma Previdência
universal pública, democraticamente gerida pelos
trabalhadores. Eles já manifestaram, no dia 24, em
mobilização na cidade do Recife e junto a trabalha
dores em outras Capitais do País, a sua intenção de
não permitir a usurpação desses direitos, o que se
tenta fazer através dessa dita reforma que está tra-
mitando nesta Casa. .

Registro, neste mon:tento, a nossa preocupa
ção com o andamento da negociação que se desen
volve entre o Congresso, as centrais sindicais e o
Governo. É lamentável que a forma de negociação
anunciada não seja acompanhada de alguns gestos
políticos que, pelo menos, referendem essa inten
ção. Ao mesmo tempo em que o Governo senta
para negociar, anuncia que emitirá brevemente uma
medida provisória, na qual irá rever todas as chama
das aposentadorias especiais. Concordo que algu
mas delas são exageros, que têm de ser rapidamen
te extintas, mas há outros segmentos de trabalhado
res, cujas atividades são periculosas e insalubres,
que não podem ser-desprezados. Deve haver uma
discussão séria e prudente para se efetivar essas al
terações.

Se o Governo tem a disposição clara e inequí
voca de discutir, poderíamos suspender iniciativas
desse porte, que servem muito mais para gerar inse
gurança e desespero, além de provocar uma avalan
che de aposentadorias indevidas que irão prejudicar
os servidores e transformar, cada vez mais, o servi
ço público e as empresas estatais deste País. Numa
hora como esta é importante observar esse ambien
te, para que não se pratique um discurso e se com
porte diferentemente no dia-a-dia das relações do
Governo com a sociedade.

Por outro lado, associo-me com a preocupação
de outros Parlamentares, dando conta de que o nos
so Presidente da República, em mais uma de suas
viagens pelo exterior, talvez bafejado ou inebriado
pelos incensos da índia, disse que se preocupa com
a estranha tragédia do desemprego no Brasil. É no
mínimo curioso, para não dizer outra palavra, que S.
Exª, que patrocinou e ainda patrocina um processo
de desmanche das relações de trabalho da produ
ção industrial deste País, faça uma afirmativa desse
tipo. Se S. EXª tivesse um pouco mais de cuidado



Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, pretendo. neste Grande
Expediente, abordar dois assuntos. O primeiro é a
questão salarial e o segundo é a minha preocupação
com o dito acordo sobre a reforma da Previdência.

Sr. Presidente, quero levantar minhas preocu
pações não só sobre a situação do assalariado em
gerál neste País, como também do aposentado e,
naturalmente, do servidor público.

Esta semana se encerra como sendo a sema
na do aposentado. Houve atos e manifestações em
todo o País em defesa dos aposentados e pensio
nistas, mas só isso não é suficiente. Se, de fato, en
tendermos que o aposentado estã numa situação
desesperadora, esta Casa tem de se posicionar so
bre o assunto, e a melhor forma de fazê-lo é, de
uma vez por todas, votarmos o novo salário mínimo,
porque sabemos que, dos 16 milhões de aposenta
dos, 12 milhões percebem exatamente um salário
mínimo.

Apresentei, já no dia 15 de fevereiro de 1995,
um projeto de lei elevando o salário mínimo para
180 reais. Esse percentual de aumento seria esten
dido, também, aos 16 milhões de aposentados e
pensionistas, como ocorreu na época em que o salá
rio mínimo passou de 64 para 70 reais, quando ale
garam que o aumento iria quebrar a Previdência.
Não quebrou, e ela terminou o ano com um superá
vit de 2 bilhões de reais.

Só para ilustrar este nosso pronunciamento,
lembro que, nos países do Mercosul, o salário míni
mo no Brasil é de 100 reais; na Argentina, 200 reais;
no Uruguai; 160; e no Paraguai, 145. Já há um en
tendimento entre esses países no sentido de que a
média do salário mínimo seja 180 reais, faltando
apenas a decisão do Brasil, ou seja, deste Congres
so Nacional.

Além da situação desesperadora do aposentOOo,
quero lembrar a situação em que se encontra hoje o ser-

•vidor pLblico. O Governo resolveu, de urna hora para
outra, dizer - é bom lembrar que nem na época da dita
dLl'a existiu situação semelhante - que o servidor pCbli
co não tem mais data-base. Passamos por vários perío
dos de ditooura, mas sempre foi respeitada a data-base
dessa categoria. De um momento para outro, o Governo
resolveu dizer que adata-base do servidor plblico não é
mais 1Q de janeiro eque nã:> será concedido um centavo
sequer de aumento, como não foi, a essa categoria, que
estácom seusaIárb congelOOo a mais dedoze meses.
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nas suas palavras não diria o que disse e, inclusive, V - GRANDE EXPEDIENTE
não oferec.eria à fndia alternativas de tecnologias no
setor sucroalcooleiro como uma das conquistas da
tecnologia do País, servindo para que aquele país
delas pudesse se apropriar.

Esta semana, nesta Casa, tivemos formada
uma bancada em defesa do setor sucroalcooleiro. O
Proálcool,mais precisamente, estã à beira do de
sencontro, sem qualquer definição. Como se pode
oferecer tecnologia do Proálcool no exterior, quando
aqui se pratica o desmanche dessa tecnologia, da
pesquisa e das iniciativas que foram feitas nesse
campo? Isso é extremamente contraditório e revela
.um discurso muito.mais para estadista e indiano ver.
Na prática, no Brasil, as coisas não acontecem
como o nosso ilustre sociólogo fala nos seus discur
sos de estadista no exterior, no seu périplo turístico
por vários países. S. Exª deveria manter alguma
coerência ou, pelo menos, se melhor assessorado
nas suas ~firmações, para trazer coerência ao seu
discurso, pois S. EXª fala em defender o emprego,
em defender o parque industrial brasileiro da com
petição desordenada da chamada globalização, pois
as I10ssas fronteiras exigem algum mecanismo de
proteção. Nenhum país sério do mundo, até mesmo
nos chamados países centrais, nesse processo de
globalização, abre mão da sua autonomia e de so
berania nessa competição que acontece no mundo
todo.

O País estã à beira de assistir a um novo cho
que do petróleo. Estimam os especialistas dos Esta
dos Unidos que, daqui para o fim do ano, iremos ter
uma subida do barril de petróleo para 35 dólares.
Isso vai exigir políticas alternativas, e o Presidente
da República estã calado, omisso, num momento
em que assistimos ao desmanche de fontes alterna
tivas, como é o caso do enérgico da cana-de-açúcar,
que hoje estã a mendigar desesperadamente por
uma ação de Governo.

Por isso estamos aqui confiantes em que esta
::;asa há de acolher essa iniciativa da bancada su
croalcooleira, que estã travando uma discussão para
recuperar e para resgatar essa atividade, resgatar
os empregos, que estão sendo ceifados no setor e,
por último, estabelecer um ambiente de discussão,
onde possamos efetivamente definir políticas que
respeitem a nossa condição de País, de Estado-Na
ção minimamente inserido no contexto da chamada
globalização da economia mundial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Betinho Rosado) - Pas

sa-seao
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Surpreende-me também, Sr. Presidente, a nos
sa posição, o posicionamento desta Casa. Como
esta Casa não se posiciona a respeito do assunto?
Criamos aqui a Frente do Couro, a Frente da Tece
lagem, a bancada ruralista, a Frente contra o De
semprego, a Frente da Educação, a Frente da Saú
de, a Frente da Farmácia, enfim, todos os tipos de
frente, e sou a favor de todas. Estou disposto, se
esse for o caminho da solução, a criar uma frente
em defesa do salário do aposentado, do trabalhador
e do servidor púbico. Creio que seria difícil alguém
se posicionar contra isso, e talvez assim consigamos
aprovar a recuperação dos salários dos servidores
públicos, a atualização do salário mínimo, estenden
do esse benefício aos aposentados e pensionistas.

O dia 1Q de maio está chegando e, se esta
Casa não se mobilizar, o Govemo será capaz de di
zer que o salário mínimo, congelado há um ano,
continuará no mesmo patamar por mais um ano.
Essa é a intenção do Governo, de acordo com a for
ma como está agindo em relação ao salário do servi
dor público.

Espero que esta Casa não fique sempre a ca
bresto do Poder Executivo e comece a adotar políti
cas próprias, puxando para o debate questões como
essa, e não só seguir uma pauta que é discutida nos
porões do Executivo e que esta Casa acaba cum
prindo sempre.

O objetivo do meu discurso neste Grande Ex
pediente é fazer uma pequena análise do tal acordo
da reforma da Previdência. Quero deixar clara minha
posição de contrariedade a esse acordo - que al
guns dizem que existe; outros, que não existe - feito
entre o Govemo e um se.tor do Il1Qvimento sindical.
Sou contra porque o Govemo, no meu entendimen
to, usou a boa-fé das centrais sindicais para convali
dar uma proposta de reforma da Previdência - aliás,
de privatização da Previdência - com a qual não
concordamos. Sempre defendi uma grande negocia
ção entre os três Poderes, que incluísse, inclusive,
os empresários e trabalhadores, sobre todos os tema:;
que interessam à sociedade. Que fosse uma negocia
ção séria e responsáVel, sem meias verdades. .

Nos moldes em que foi feito o atual acordo én;.
tre o Governo e as centrais, houve apenas um opor
tunismo político do Governo. E por que digo isso? O
Governo só convocou as centrais quando percebeu
que a reforma da Previdência estava morta e prati
camente enterrada no Congresso. Nacional, com o
apoio, inclusive de sua base, que estava dividida.

O Governo, no dito acordo com as centrais,
não recuou uma linha no que já tinha acordado com

o Relator. Chego a dizer que o dito acordo até
piorou a redação preliminar do substitutivo. Vou
citar um exemplo. No substitutivo, tínhamos as
segurado, mediante emenda de minha autoria e
da Deputada Jandira Feghali, que iria constar que
quem ia arrecadar e distribuir o dinheiro da Previ
dência seria o Ministério da Previdência, não mais
passando esses recursos pelo Tesouro. No dito
acordo isso desaparece. O Governo - que, como
sempre, diz que faz, mas não faz - só diz que não
mais desviará o dinheiro da Previdência, quando
sabemos que em 1994 foram desviados 7 bilhões,
segundo os dados do TCU, mediante auditoria
realizada.

No dito acordo não estão asseguradas três
questões, para mim, fundamentais, e isso foi omitido
para a população. Os jornais dão a impressão de
que elas estão asseguradas, mas não estão; só um
cego para não ver isso. Primeiro, a gestão quadri
partite. Há jornais que dizem que está assegurada a
gestão quadripartite. Porém, o que está escrito no
acordo é que o Governo se compromete a, um dia,
debater esse assunto e a discutir com a sociedade a
possibilidade da gestão quadripartite. Ora, isso e
nada são exatamente a mesma coisa. A outra ques
tão, que eu já citava, refere-se à arrecadação, que
acho fundamental para evitar o desvio. A terceira é a
grande diferença entre tempo de serviço e de contri
buição.

Sr. Presidente, o Ministro Reinhold Stephanes
defende um ponto de vista que acredita correto, em
bora tenha as minhas discordâncias. Vi S. Exª- num
programa do SBT, quando lhe perguntaram se, afi
nai, existe diferença entre tempo de contribuição e
tempo de serviço, S. Exª foi honesto e disse que
existe. O Ministro assumiu ali, e o Brasil todo assis
tiu, que existe, de fato, diferença e que alguns seto
res serão prejudicados.

, Mas, infelizmente, alguns líderes sindicais,
por desconhecer a matéria ou por inocência, conti
nuam dizendo que tudo é questão de semânticaL
Como entendo que não é semântica, recorro, nes
te momento, a dois professores de Direito que de
fendem o tempo de contribuição e não o tempo de
serviço: Amauri Mascaro do Nascimento e Octávio
Bueno Magano. Ambos dizem que, de fato, existe di
ferença profunda entre o tempo de contribuição e o
tempo de serviço, mas não só fazem a defesa do
tempo de contribuição como também assumem que
existe diferença. A sociedade não percebe que tal
diferença trará um prejuízo enorme para milhões de
trabalhadores.
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Sr. Presidente, ainda quero aprofundar muito
mais o entendimento político sobre o fato de o Go
verno estar negociando ou não, neste momento, e
até vindo ao Congresso Nacional.

Faço algumas considerações: se o Governo
quisesse, de fato, discutir com a sociedade as refor
mas que entende saudáveis para o País, por que
não o fez na quebra do monopólio do peb'óleo, nas
telecomunicações, na cabotagem, no gás canaliza
do, na' Lei das Patentes, até mesmo na greve dos
petroleiros, na questão dos portos, no seu programa
de privatização, na reforma administrativa, no pró
prio Projeto de Lei de Patentes, na desindexação,
agora, no salário dos servidores e na questão do sa
lário mínimo? E por que não o fez, então, na reforma
agrária? O conflito está instalado no campo e estão
mandando prender pessoas. Não o fez porque não
interessava nem interessa. Claro que a reforma da
Previdênciaé diferente, pois, de forma direta ou indi
reta, envolve - como digo sempre - o coração, a
alma e as emoções do coração de mais de 130 mi
lhões de brasileiros.

Quem não pensa em se aposentar ou não tem
na sua família um aposentado? Que negociação é
essa onde os trabalhadores só abrem mão dos direi
tos adquiridos na legislaçãO vigente?

O Governo, por outro lado, sabendo que perde:.
ria no Congresso, como perdeu no Projeto de Lei nº
914/95, que visava fazer com que os inativos e pen
sionistas voltassem a contribuir para a Previdência
de forma sábia e envolvente - sou obrigado a admi
tir -, abriu a negociação com as centrais sindicais.

Infelizmente, o tal acordo que uns dizem existir
e outros não, passou para a sociedade como um
grande entendimento em âmbito nacional. As pes
soas só vão perceber o estrago feito daqui a· dois
anos, porque a lei só entrará em vigor, conforme
está no Substitutivo, dois anos após a promulgação,
Aí, sim, será considerado um dos atos mais perver
sos feito aos trabalhadores, aposentados e servido-
Jes públicos na história recente do nosso País.

É um acordo onde só se perde e nada se ga
nha. Como exemplo, cito a situação dos trabalhado-
res rurais que não foram preservados nesse acordo.

Qual a tendência no Brasil e no mundo? é Q
êxodo rural: cada vez mais o trabalhador sairá do
campo e virá para a cidade.' Esse tempo não contará
mais para a aposentadoria do trabalhador, a não ser
que ele concorde em receber somente um salário
mínimo. Hoje, ele se aposenta computando o tempo
de serviço rural com o trabalho urbano, tendo assim
direito à aposentadoria baseada nas últimas 36 con-

tribuiç6es. Ele poderá se aposentar e receber até
dez salários mínimos - ou um, dois, três, quatro ou
cinco' salários mínimos, aquilo a que tiver direito. E
perderá este direito. Isso não vai prejudicar milhões
de trab~lhadores que sairão de forma natural do
(',ampo para a cidade? Serão prejudicados e, então,
ninguém será beneficiado.

Além disso, estamos em um ano eleitoral' e o
Governo usou as centrais sindicais como boi de pira
nha para passar uma reforma impopular e ganhar a
simpatia·da sociedade. A história do boi de piranha
todos conhecem. Colocam um boi em uma beira do
rio, as piranhas o comem e o sugam enquanto, pelo
outro lado, passa toda a tropa sem que as piranhas
percebam. Foi isso que o Governo fez: chamou as
centrais para convalidar uma proposta impopular e,
na verdade, pelo outro lado, está passando a sua re
forma na íntegra.

No meu êntendimento, o Governo'consegúiu
seu intento. Mas, por outro lado, atrasou, prejudicou,
inviabilizou a possibilidade de um dia termos, neste
País, um diálogo sério,' no campo da verdade, a fim
de construirlTJOs um grande entendimento nácional,
como fizeram os alemães no pós-guerra, ÓS judellS
e os espanhóis. Quem não lembra do famoso Pacto
de Mondoa?

Com esta ,postura oportunista; faltando coma
verdade e da forma como estão reproduzindo o que
foi lá discutido, retrocedemos, no mínimo; dez anos
na perspectiva de um dia construirmos um acordo.

Concluo citando uma frase que não é minha,
mas de Charles de Gaulle: O Brasil não é um País
sério. Sempre disçordei de Charles de Gaulle e con
tinuo discordando. O Brasil é um País sério. Seus
governantes é que não fazem política com serieda
de. A verdade é - e todos sabem - que os governos
passam, mt:i$ o povo fica; é este povo bom e sonha
dor, que agora está iludido, pois acreditou no que foi
dito. saberá, com '0 passar dos anos, responder a to
dos aqueles que 08 enganaram.

Era o que tinha a dizer. .
o SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Betinho Rosado) - Tem

V.Exa a palavra,
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL-MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o plano de estabilização da
economia brasileira que está em prática era uma ne",:
cessidade urgente, haja vista a situação caótica em
que se encontra a economia brasileira, principalmen-
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te na concemente a desemprego, quebradeira de
empresas e distribuição de renda..

No Governo Sarney, hOlNe a primeira tentati
va, por sinal, bem-sucedida, todavia, por falta do
respaldo que o plano merecia por parte especial
mente do Congresso Nacional e em especial par
aqueles que deveriam prestarsuas solidariedades
ao Presidente e se negaram, houve graves prejuí
zos para a primeira grande arrancada do plano eco
nômico.

O que me alegra é que todos aqueles técnicos
que alicerçam o Plano Cruzado são hoje os mesmos
que estão dando ênfase ao bem- intencionado Pia
no Econômico, cujos primórdios data do Governo
Sarney e que para a nossa alegria vem cada dia se
firmando como algo que veio para colocar os rumos
econômicos da nossa Pátria na trajetória ideal, ali
nhando-se aos grandes astros da economia mundial
em termos de estabilização da economia, tão espe
radapor todos, especialmente, pelos pobres, as
maiores vítimas da famigerada inflação, que diluía a
economia e. reduzia a zero todos os ideais de produ
tividade é crescimento econômico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
que este pronunciamento seja melhôr analisado pe.;.
los conhecedores dos assuntos econômicos do nos
so País; anexo a ele, para que conste dos Anais, um
informe de autoria do Senador José Sarney, na Co
luna do Sarney, publicada na edição.de setembro do
jornal Estado do Maranhão, página 3, intitulado O
Cruzado e o Real.

Nesta oportunidade, congratulo.;.me com o Sr.
Presidente da República, pelo êxito do Plano Real,
que acaba com aquela máxima de que Os ricos es
tão cada vez mais ricos e. os pobres cada vez mais
pobres. O que,está se contemplando é que no Plano
Real· está havendo um esforço muito grande para
que a distribuição de renda seja mais eqüitativa e a
riqueza pelo menos melhor compartilhada.

Todavia, gostaria de fazer um apelo ao Presi
dente FHC para que ceda um pouco às elevadas ta
xas de juros para que os menos favoreCidos econo
micamente, tenham acessos aos bens de consumo
e decapitaI.

, Com tal medida será eliminado o desemprego,
o País voltará a crescer e o povo voltará a sorrir.

INFORME A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O CRUZADO EO REAL

Há uma vasta literatura sobre o Plano Cruzado.
Dele muito sefalou e ainda muito se vai falar. Ele foi

certamente o primeiro ato corajoso de fugir à imposi
ção clássica, remédio único servido pelas organiza
ções internacionais para o ajustamento da econo,..
mia, e que consistia só em ver o assunto examinado
sob o ângulo do déficit público. O resto nada adian
tava.

Devia-se jogar o país na recessão, contrair o
mercado interno, evitando o consumo, desemprego,
ajuda ao setor de exportações, de modo a inspirar
confiança aos bancos com os saldos comerciais,
que por sua vez iam direto para o pagamento da dí
vida externa.

Ouvi do Presidente Reagan que a dívida era
um problema meramente bancário. Disse-Ihe que. a
dívida tinha um aspecto político. É de Tancredo a
frase: Não se pode pagar a dívida com a fome do
povo. Já do Presidente Bush ouvimos a concordân
cia de que a dívida tinha um aspecto polítiéoe,por
isso mesmo, o governo americano teria de entrar no
problema e não deixar só os banqueiros nele. Aí sur
giu o Plano Baker e depois o Plano Srady. '

É fácil, hoje, julgar o píano Cruzado. Dizer que
ele parou porque não foram tomadas as medidas
que deviam ser tomadas. Na realidade, nenhuma
medida me foi sugerida que eu, tivesse bloqueado.
Fala-se nas medidas e ninguém diz quais eram.

A verdade é que o Plano Cruzado era pioneiro.
Ninguém tinha tido, até então, a coragem de' éfetiva
mente fazer' um plano tóra dos moldes ortodoxos.
Hoje,' é fácil dizer quais eram os defeitos da tablita e
também os riscos do desabastecimento. '

O Cruzado foi o grande passo que o Brasil deu
para possibilitar uma nova postura dos homens pú
blicos em face dos problemas econÔmicos. Sem o
Cruzado não haveria o Plano Real. A equipe que
concebeu o primeiro é a mesma que concebeu o se
gundo, e os aprendizados do segundo foram feitos
com a vivência do primeiro.

Os problemas surgidos com o Cruzado; para
mim, não foram decorrentes da falta de correção no
Cruzado I, mas justamente a correção errada feità-
pelo Cruzado 2. Em novembro de 1986, quando foi
editado, a inflação era de 3%. Até hoje, para mim

'é uma incógnita como se pôde cometer erro tão
grande.

Outro fator importante foi, sem dúvida, a falta
de coesão no problema da dívida dos países· da
América do Sul, mais endividados. Alguns presiden
tes tinham acordado comigo que tomaríamos atitu
des solidárias. Quando assumi a decisão de 'fazer
uma moratória técnica, ficamos sós e enfrentamos a
fúria internacional.
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Se o Brasil desse certo, todo o instrumental da milhão e trezentas mil pessoas estão sem trabalho -
política pregada pelo FMI estaria abalada. Interna- quase 15% dos cidadãos e cidadãs economicamen-
mente, os políticos aderiram a esse cerco, porque te ativos.
ele significava o fracasso de uma tentativa históri- No Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, os da-
ca que,_ também internamente, mudaria o jogo de dos oficiais apontam uma taxa de desemprego de
forças. 5%, mas os números reais, totais, sem os vícios e

Depois, vem esta balela de ser um plano eleito- as manhas dos gráficos do IBGE, garantem que
reiro. Qual a eleição? A de 15 de novembro, tão lon- quase 10 milhões estão de braços cruzados e 001-
ge! Esse ataque é, sem dúvida, o mais estúpido de sos furados. Catorze por cento da população econo-
todos. O Real foi editado três meses antes da elei- micamente ativa. Duas Dinamarcas, quase uma
ção presidencial e ninguém o acusa desse objetivo. Cuba inteira, três vezes a Costa Rica.
Se a acusação se tivesse de fazer ao Cruzado, por E não é só, não é tudo.
esse lado, era o de ter sido posto em prática tão Sete milhões de títulos foram protestados em

'cedo. Podia ser na Constituinte ou na sucessão. 1995, 83% a mais que no ano anterior.
Mas ele foi feito para o país e não por motivos polí- As falências registradas no ano passado bate-
ticos. ram todos os recordes, aumentando 156% em rela-

Era o que tinha a dizer. ção a 1994, e chegando ao absurdo número de
O SR. PRESIDENTE (Betinho Rosado) - Con- 32.271.

cedo a palavra ao Sr. Deputado Augusto Viveiros. Só no Rio de Janeiro, nossa eterna capital, 1~n
O SR. AUGUSTO VIVEIROS (Bloco - PFL - mil cheques sem fundos foram emitidos no decorrer

RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- de 1995. , '
te, Sras e Srs. Deputados em artigo que escrevi e O nosso déficit comercial beira, <,>S 3 bi.lhões ,de
publiquei há alguns meses no Diário de Natal, o dólares e a dívida pública, empurrada por uma taxa
principal jornal do meu Rio Grande do Norte, intitula- de juros abusiva, diria mesmo extorsiva, continua
do O Desafio do Real, eu me lembro de ter louvado disparando dia após dia. , .
e aplaudido o plana econômico que derrubou a infla-É preocupante - diria o meu ,estil11adO,amigQ
ção, ressuscitou as nossas esperanças e colocou Delfim Netto, excelente Deputado que conhece a
novamente o Brasil no caminho do desenvolvimentO. fundo todos esses número~·~ corno poucos, como

Ao mesmo tempo, no mesmo artigo, eu me raros, sabe o tamanho do ,abismo que a~ça a to-
lembro também que alertei os economistas de plan- dos nós.
tão, tecnocratas da vida inteira, para a necessidade É preocupante, sim. E é alarmante, principal-
imperiosa, imprescindível, de se adequar o Plano mente, a questão do desemprego.·, ...
Real à realidade social, ajustando-se alguns meca- Porque o desemprego, meu· caro Presidente;
nismos no intuito de se impedir a explosão.do de- Exmos colegas Parlamentares, minhas senhoras'e
semprego. meus senhores, leva ao desespero. E se não lhe for

Economicamente perfeito, mas socialmente in- dada a chance de recuperação, de reabilitação, o
completo, era o que eu dizia naquela época, há seis desempregado de hoje fatalmente será o desespera-
ou sete meses passados, que o Plano Real era bom, do de amanhã.
era ótimo, e para ser excelente, para cumprir todas Daí o meu discurso, o meu pronunciamento, o
a~ suas metas e os seus objetivos. só precisaria Ii- grito de alerta e de protesto que me traz à tribuna

-vrar-se das teorias de gabinete para ganhar nas desta Casa.
ruas a decisiva experiência indispensável ao seu O Governo Fernando Henrique Cardoso. que
acabamento final. tenho a honra de apoiar e de aplaudir desde o pri-

Infelizmente isso não foi feito e desgraçada- meiro instante, o primeiro momento, tem o dever e a
mente o que se vê agora, nos dias de hoje, é uma obrigação de ajustar o Plano Real para brecar a cri-
onda de desemprego e de desmantelo que ameaça se social.
não só o Plano Real mas principalmente o presente É preciso enxergar a realidade com os olhos
e o futuro do nosso Brasil. abertos, sem o artifício da peneira que esconde o sol

Os números não mentem, não escondem. e nos leva para uma sombra fictícia.
Só em São Paulo, a locomotiva deste País, Es- Regular as importações francamente desfavo-

tado mais poderoso de toda a América Latina, um ráveis ao mercado interno, por exemplo, é uma ne-
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cessidade urgente se não quisermos transformar o Adequar a política cambial às leis de mercado,
Brasil em terra de ninguém. concedendo ao dólar o seu valor real, é um trocadi-"

, Valorizar a agricultura, conscientizando-se de lho que precisa ser levado a sério.
uma vez por todas que está no campo o remédio de- Tratar os funcionários públicos de todos os po-
finitivo para todos os males, é uma medida que já deres com o respeito e a deferência que eles mera-
tarda e não pode mais ser adiada. cem, encontrando saídas menos traumáticas para o

. Incentivar a indústria e comércio, criando-se enxugamento dos quadros, é exercitar sabiamente o
mecanis1nQs de cr~scimento e de desenvolvimento poder de govemabilidade.
que possibilitem a capacitação da mão-de-obra, é E revalorizar a mão-de-obra disponível, permi-
uma exigência do Primeiro Mundo que tanto persa- tindo a todos os trabalhadores o direito de modem-
guimos. ização exigido pelas novas tecnologias, é·uma tarefa

, O Sr.' Betinha Rosado - Deputado Augusto indispensável para os,desafios do século XXI.
Viveiros; concede-me V. Exª um aparte? Herbert Gans; sociólogo norta-americanoapre-

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Concedo Q sentado ao Brasil nas páginas amarelas da revista_
àparte aQ nobre Oeputado.Betinho Rosado. Veja, na sua penúltima edição, disse que as chan-

O Sr. Betinha Rosado - Deputado Augusto ces de os pobres das sociedades pós-industriais
Viveiros, tenho acompanhado a sua vida pública, as vencerem a miséria sem· a'ajuda dogovemo· é a
funções públicas que V. Exªjá ocupou - Secretário mesma que urna pessoa,tem de erguer-se do chão
de Estado do,Rip Grande do Norte, cargos de rele- puxando-se pelos cadarços do sapato.
vância no Governo Federal. Esse ,trabalho e e~e Nem sociólogo, tampouco economista;, mas
seu pronunciamento, co.m minúcia~de dados; repra- apenas um modesto Deputado do Rio Grande do
s~nta; S~J11 dlividÇl, um estudo profundo do problema Norte, eu digo apenas que está na hora de transfor-
do desemprego.no nosso País. Tenho acompanha- mar este País no Brasil dos brasileiros, de todos os
dó, nesse período pré-eleitoral de lançamento de brasileiros.
candidaturas, p~uisasçle opinião ,pública que. ten- Não.gostaria que se adotasse a política do de-
~~m ,ay,eriguar,. diagnosticar, os problemas en~enta-: semprego, tomo se adota o Rio, nossa.capital eter-
dos pelosbra::;ileiros e an} ~odas elas o desemprelJo na, merecidamente, como se quer adotar a educa-:
surge corno Omaior problema apontado pelas famí- ção no ano de 1996. Porque o desemprego não é fi-
lias brasileiras. Esse trabalno que,y. Exª aprese~n~ lho adotivo, mas é filho legítimo da Nação brasileira.
neste ,rn9~ntO.~· esta C~~a,. instig~~do, alertando o Durante o discurSo do 8r. Augusto Vi-
Govem~ Federal p~ra as gra~~es dlfi~uldades que a veiros, assumem sucessivamente a Presi-
populaçao do Brasil e. as famlhas estao enfrentando, dência os 8rs. Paulo Paim, § 2Q do artigo 18
é extremamente pertinente, porque temos o, Plano do Regimento Interno, e Luciànó Castro,§
Real, ~en1?s. uma ~oeda e~tável, m~s a.nossa popu- 2Q do artigo 18 do Regimento Interno.
lação está com dlficuldaC!es. E os çamlnhos que V. '
~?<ª aPonta, frute;> da sua,reflexão, das conversações O SR~ PRESIDENTE (Luciano Castro) - Com
mantidas nesta ,Casa, sem dúvida ~Iguma, pOderão a palavra o Deputado Luiz Fernando. V. Exa. dispõe
e muito, se segl,lidos à r!s.ca pelo Govemo Federal, de 25 minutos na tribuna.
minorar as dificuldades enfrentadas pela nossa so- O SR. LUIZ FERNANDO (PSDB - AM. Sem
ciedade. Parabenizo V. Exª- e tenho a mais absoluta revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
certeza de que esse seu primeiro mandato de Depu- dos, nas vezes anteriores em que estive na tribun~

tado Federal será pleno de soluções, de projetos e do Grande Expediente, tive a insatisfação de apon':
de iuta pelo Brasil e pelo 'Rio Grande do Norte. Muito tar, de denunciar atos de corrupção financeira, atos
obrigado pela oportunidade do aparte. de peculato do Govemo do Estado do Amazonas.

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Agradeço ao Digo que é uma insatisfação porque eu preferia
nobre Deputado Betinho Rosado pelas palavras, que estar hoje, aqui, falando da satisfação pela aprova-
serão incorporadas ao meu pronunciamento. ção das minhas emendas ao Orçamento. Preferia

Continuando, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- estar hoje solicitando mais verbas, mais atenção
putados. para meu Estado.

Modernizar as relações trabalhistas, trazendo Infelizmente, aqui venho costumeiramente para
para o novo milênio a CLT fossilizada nos anos trin- fiscalizar - o que é atribuição inerente a nosso man-
ta, é uma providência absolutamente imperiosa. dato - e denunciar irregularidades que acontecem,
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principalmente com verbas federais no Estado do quiridcs em grande volume - no atacado, quinze e
Amazonas. dezenove reais.

E estive denunciando o desvio de quase seis Essa imensa quantidade'de livros superlatura-
milhões de reais - pasmem, Sr. Presidente, Srs. dos C4Stou a bagatela de13 milhõesde reaisf
Deputados! - destinados à merenda escolar. Aí, Treze milhões de reais, Sr. Presidente, repre-
sim, o estarrecimento é maior: retirada da alimen- sentam os vencimentos líquidos dos quinhentos e
tação da criança, que não a tem em casa, por treze Deputados Federais nesta Casa durante cinco
meios ilícitos, mediante licitações fantasmas e de meses, para que V. Exa. tenha um dado acerca do
pagamentos verdadeiros, mas sem a entrega das valor do alcance do dinheiro público, dessa manifes-
mercadorias. tação cleptomaníaca nos cofres do Estado, principal-

Denuncio, também, Sr. Presidente, uma com- mente em relação à verba federal. '
pra fantasma, irregular, de viÍlte'e cinco mil carteiras A nossa finalidade é legislar e fiscalizar. Assim,
escolares em favor de uma lanchonete de 30 metros denunciei tais fatos ao Tribunal de'Contas da UniãO,

,!1uadrados. Essa lanchonete ganhou a licitação, e, ao Ministério Público e ao Ministério da Educação,
três dias depois, recebeu a importância equivalente solicitando que fossem adotadas medidàs efetivas.
ao pagamento por 25 mil carteiras escolares. Uma Algumas foram realmente tomàdas.
grande empresa 'levaria' talvez alguns meses para Na verdade, a FAE foi lá fazer um pequeno le-
fazê-Ias. Uma empresa de fundo de quintal,' de· 5 vantamento, semprocurar notas fiscais, sem prodU-
metros por 6 metros, não poderia em três dias, con- rar às notas de origem dàs equipamentos, ddsmate1
feccionar, entregar, conferire receber o valor relativo riais e dos gêneros alimentícios, tentando encobrir o
à venda. " sol com a peneira, achando, talvez, que iria parar aí,

Sr. Presidente,' essas 'denúncias se referem éóm um inqueritozinho inSIgnificante feito pela FAE.
unicamente a urna Secretaria, a Secretaria de Edu- .Muito pelo contrário, acuso támbêmos inte.:.
cação, sobejamente todos sabem que pelo menos grantes da FAE de pàrticiparem por estarem ao lado
90% do Governo está envolvido em irregularidades e por terem visto, no mínimo, prevaricação, porte-
financeiras e que se instituiu uma verdadeiraquadri- rem visto os dolos acontecidos e não' terem tomado
lha para assaltar os cofres públicos. Hoje, volto a a providência. Acuso também O' Sr. Ministro' dá'Edu...
esta tribuna - e não posso passar para outra Secre- cação, Dr. Paulo Renato de Souza, que fica reSpon':'
taria porainda estar preso àSecretaria de Educação sável pelo não-apuramerito: das denúncias, e' o'Mi~
- para denunciar que PLANIC Construtora S/A, uma nistério Público, através dO'Sr.Mini~tro Matéos Vila:-
empresa que constrói edifícios, estradas, etc., ven:- ça, que também fica responsável por não apurar e
deu para a Secretaria de Educação recipientes para não proceder à perícia de documenlos da Polícia
coleta de fezes de alunos pelo valor de meio milhão Federal.
de reais! Meio milhão de reais! Se vamos viver num regime' em que Se pode

O automóvel, Opala Comodoro, ano 88, do Sr. cometér os maioresabsilrdós com ás verbas fede-
Secretário de Educação, que qualquer classificado rais, eStaé;luais e municipais, em detrimento do eres-
de jornal apreça nó valor de 6 ou 7 mil reais, foi para cimento da educação, da ~úde e das crianças, prin.:.
a empresa Braga Veículos S/A - e as minhas de- cipalmente, e se o Governo ou aspessoasresPon~
núncias têm fundamento, há provas, não são, por- sáveis por isso nada fizerem, é de se lastimar.
tanto, 'mentirosas e por isso nunca foram contest- Os absurdos são tamanhos que o Govemador
idas ou desmentidas - da família do Prefeito da ca- do Estado se encontra nos Estados Unidos e, lá, re-
pitalque'cobrou, simplesmente para consertar o au- solveu comprar vários motores geradores Q~ luz;
torn6vel'do Secretário da Educação, a importância sem licitação, por valores astronômicos. Sabe Deus,
de 19.300 reais, quantia suficiente para adquirir três quantos por cento não foram faturados! '
autorn6veis do mesmo tipo. Um conserto, simples- Na verdade, o que está acontecendo com o
mente! Amazonas e - acredito - com a maioria dos Estados

.Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são es- do Norte é que os Governadores se julgam donos e
tarrecedores o comportamento, a maneira e a desfa- fazem o que querem, achando que estão dirigindo a
çatez com que tratam o erário público. sua residência.

A livraria Concorde, para a aquisição de livros Quero acrescentar às duas anteriores essas
didáticos que, no mercado varejista, no balcão de três denúncias para que fiquem, registrado nesta
uma livraria custam seis reais, cobrou - e foram ad- Casa. Apresento aqui um montante muito mais de
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mil vezes maior do que o relativo ao caso Magri: e Estamos dependendo da arrecadação do PIN-
fica por isso mesmo. Pergunto: É terra de ninguém? Proterra, e isso é um mau sinal para os Estados que
Será que não há muro? Será que se faz o que bem produzem, e bem, neste País.
se entende? A minha obrigação é a de não ser co- Os representantes dos distritos rodoviários fe-
varde; é de denunciar, apesar de reconhecer o po- dE..ais nestes Estados não agüentam mais a pres-
derio econômico e a representação do Governo do são dos Prefeitos, Vereadores, Deputados Esta-
Estado. duais, da sociedade organizada e daqueles que utili-

Pergunto a V. Exas.: Por que o Governador zam essas estradas para trazer riquezas para seus
não toma uma medida e exonera o Secretário de Estados.
Educação? Porque o Secretário de Educação faz Como tive oportunidade de verificar o Orça-
parte da turma, para não usar outra expressão. Por- mento de 1996, quero pedir à bancada do meu Esta-
que o Secretário de Educação é um dos caixa-2 do do que realmente fiscalize a situação criada pelos
próprio Governador. Qual é a moral que tem para órgãos do Governo responsáveis pelos recursos.
demitir ou sequer para chamar a atenção de seu Se- Nós, Deputados, apenas pedimos, indicamos ao Go-
cretário? vemo, reclamamos, fazemos relatórios. Não somos

V. Exa. pode ficar ciente de que todas essas ordenadores de despesas. Dizemos ao Governo o
denúncias que faço, Sr. Presidente, são feitas com que está certo e o que está errado, tentam,Os mos-
seriedade e com responsabilidade e de que todas as trar o que é correto para o País. Mas qual Deputado
vezes que eu souber de irregularidades que aconte- nesta Casa pode na minha frente levantar-se e dizer
cerem no meu ou em outro Estado, usarei esta tribu- que tem acesso aos Ministros do Planejamento e da
na para denunciar os elementos que desonram o Fazenda para conversar sobre os problemas do Es-
Poder Público e fazem com que a sociedade não tado? Nenhum de nós. O Governo está muito forte,
nos respeite. tem tudo nesta Casa. Estamos procurando dar-lhe

Quando essas irregularidades são cometidas, sustentação devido ao seu plano econômico, que
o Poder Legislativo é repreendido, recusado, maltra- realmente tem dado certo, está estabilizando a eco-
tado e vilipendiado pela sociedade, sem saber que, nomia. Mas não podemos ficar somente dando
na verdade, está nesses indivíduos a responsabili- apoio ao Governo naquilo que ele entende que é
dade por elas. certo, sem prestigiar a bancada que está ajudando a

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Vai-se corrigir a sua meta de trabalho. O Maranhão, por
passar ao horário de exemplo, tem ajudado muito o Governo nas suas pc-

VI- COMUNICAÇOES PARLAMENTARES sições e nas suas decisões. Mas não temos sido
Tem a palavra o Sr. Davi Alves Silva, pelo correspondidos pelo Governo. Precisamos pedir ao

PPB. Governo, mesmo fazendo parte de um bloco que o
O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB - MA. Sem ajuda, que está com ele na totalidade das votações

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa- de seu interesse, que dê atenção especial ao Estado
dos, no Orçamento da União de 1996, na montagem do Maranhão.

,que vem do Ministério do Planejamento, observa-se Vou lutar por isso, e a partir de segunda-feira,
uma condição interessante para os Estados do Nor- estarei percorrendo os Ministérios do Governo de
te e Nordeste. Comparados aos Estados do Sul e do Fernando Henrique Cardoso levando cópia de um
Sudeste, no tocante à conservação de estradas fe- Projeto de Indicação que estarei entregando nesta
derais, os referidos Estados estão praticamente fora Casa também na segunda-feira.
do Orçamento do Governo Federal. Vou dizer pessoalmente aos representantes do'-

Essa situação não pode persistir, porque o Bra- Governo que é necessário olhar melhor para os Es-
sil está sendo desmanchado pela falta de conserva- tados que lhe dão sustentação, que produzem, que
ção das estradas federais e o Governo não vem ob- ajudaram o Brasil a crescer no passado e que agora
servando isso ao longo do tempo. não podem ficar alijados do seu orçamento.

Precisamos agir em conjunto - os Deputados E não é só o Maranhão que precisa de recur-
do Maranhão, do Pará, do Piauí, do Ceará, do Rio sos. É necessário que os Deputados dos outros Es-
Grande do Norte, da Paraíba e de Pemambuco - tados aqui representados verifiquem o orçamento do
porque no Orçamento da União nossos Estados não Governo e vejam se o seu Estado está constando
estão contemplados com as verbas que o Governo desse orçamento; do contrário, ficaremos enganan-
irá distribuir ao longo do ano de 1996. do os nossos Estados, criando posições que não
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existem, inventando discursos, criando situações ou
tras que comprometem os nossos mandatos.

Fui Deputado Estadual pelo Maranhão, Depu
tado Constituinte, Prefeito da segunda cidade do
Maranhão, Imperatriz, e, agora, Deputado Federal
pela segunda vez. Este é o meu quarto mandato, Sr.
Presidente. se aqui cheguei pela quarta vez, uma na
Prefeitura, uma na Assembléia do Estado do Mara
nhão, é porque tenho 'procurado representar o povo
do Maranhão com decência, com responsabilidade.
Não podemos ficar de braços cruzados, aguardand.o
que um Ministro do Governo Fernando Henrique
Cardoso lembr(H;e do Maranhão por acaso.

Estamos demonstrando que através de proje
tos sérios, embasados em orçamento que estamos
planejando, é possível recuperar a malha rodoviária
federal do Maranhão. Se isso acontecer nos outros
Estados, com certeza; os. Ministérios do Planeja
mento e da Fazenda serão convocados, talvez na
próxima semana, antes de votarmos, no dia 15, o
Orçamento Geral da União, para fazer um reparo na
situação criada' por duas linhas escritas por um téc
nico do Ministério da Fazenda

Nesta Casa, os Deputados têm de mostrar
sensibilidade, dignidade, trabalho e responsabilida
de, mas não são vistos assim. Eles são vistos como
mais um Deputadinho que pode votar contra ou a fa
vor do Governo, ou até não votar, ficando por isso
mesmo. E como fazer com' seus Estados, o que res
ponder? Como apresenta~ a suas bases? Inventan
do conversas, criando discursos? Isso, não.

O meu Estado já foi alertado para isso. A G0
vernadora do'Maranhãó, que é a responsável pela
vida do Estado - nós somos apenas membros do
Estado - tem de puxar essa carreta, esse carro para
que embarquemos com ela nessa caminhada para
mostrar aos membros do Governo que o Maranhão
está atento à questão que' está sendo levantada e
que deve ser vista pela nossa bancada como coisa
séria e prioritária para o Estado.

Assim, Sr. Presidente, espero que as bancadas
dos outros Estados - e apelo para o Pará e para o
Piauí, que são Estados vizinhos do Maranhão - se
reúnam na semana que vem, para agirmos juntos e
mostrarmos ao Governo que esses Estados poderão
ajudã-Io a estabelecer uma meta prioritária para as
suas bases e dar a continuidade ao trabalho social
que o Governo Fernando Henrique Cardoso implan
tou ao assumir a Presidência da República. Contu
do, sem que sejamos correspondidos e ouvidos, fica
difícil retornar ao Estado do Maranhão e dizer que
aceitamos, de bom grado, o fato de o nosso Estado

ficar fora do Orçamento do Governo Federal no que
diz respeito a sua malha rodoviária federal. Não há
condições de fazer isso.

Ontem, comuniquei ao meu líder que estou as
sustado com os fatos relativos ao Maranhão e aos
Estados do Norte e do Nordeste. Assim, Sr. Presi
dente, quero encerrar meu discurso fazendo, mais
uma vez, um apelo para a Governadora do Mara
nhão, no sentido de que S. Exª- venha a Brasnia com
urgência e convoque a sua bancada para que pos
samos, unidos, restabelecer o que foi cortado no Es
tado do Maranhão.

Durante o discurso do Sr. Davi Alves
Silva, o Sr. Luciano Castro: §2!2 doart 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira· da
Presidência, que é ocupada Pelo Sr. Augus
to Viveiros, § 2Q do art. 18 do Regimento In
terno.

o SR. PRESIDENTE (Augusto Viveiros) -'
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luciano Cas
tro, pelo PSDB.

O SR. LUCIANO CASTRO' (PSDB-RR. Sem'
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, no final do ano passado, foram remetidos a
esta Casa pelo Executivo dois projetos de lei, o Pro
jeto de Lei nR 1.353 e o Projeto de Lei nR 1.354, al11-'
bos tratando dos critérios de remuneração para a
Polícia Civil do Distrito Federal e dos ex-Territórios, .
respectivamente.

Como é sabido, as Polícias Civis do Distrito Fe
deral e dos ex-Territórios anteriormente eram regi
das pela mesma legislação e tinham remunerações
compatíveis. O que previam tais projetos? Estabele
cer novos níveis de remuneração, dentre os quais se
estabelecia, para a Polícia Civil do Distrito Federal,
critérios de gratificação de função que chegavam até
a 200%. No projeto destinado aos ex-Territórios,
eram estabelecidos critérios de gratificação de ape
nas 30%. Seria discriminar uma polícia da outra que,
até então, estavam sendo tratadas pela mesma le
gislação. Era como se uma polícia fosse de primeira
categoria e a outra de segunda. Ao final do ano pas.;,
sado, aprovamos, com o meu voto inclusive, o novo
sistema de remuneração para a Polícia Civil do Dis
trito Federal, porque julgamos oportuno e merecedor
que ela tivesse melhores faixas de remuneração. No
entanto, naquela ocasião, esperávamos que pudés
semos rever também a remuneração das polícias
dos ex-Territórios. Como não houve por parte do
Governo sensibilidade para tal, através de requeri
mento à Mesa, retiramos de pauta aquele projeto.
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Novamente, na convocação extraordinária, vol- putados, nossa sociedade está acostumada a viver
ta o projeto específico à pauta - e digo específico muitos tipos de violência. Então, violência para nós é
porque ele se destina apenas aos policiais civis dos o assassinato, é o estupro, é o assalto, é a miséria
ex-Territórios. Outra vez, através de requerimento que campeia no País inteiro. Muitas vezes, outros
da Liderança, retiramos de pauta o projeto. Insisten- aspectos que podeJ11Os considerar como violência
temente, a Mesa coloca o projeto de novo na pauta não são ressaltados com a devida importância. Eu
na semana seguinte, e, novamente, através de re- gostaria de ressaltar um deles, que é justamente a
querimento, nós o retiramos de pauta. violência de um País que não permite aos. seus.fi-

Fomos ao Ministro da Justiça de quem se es- lhos estudar. Considero essa uma,grande violência
parava justiça ao tratar do assunto, para demonstrar Mesmo aqueles que I.~m para estudar, ~ue sees-
a S. EXª que essa discriminação não pode acontecer forçam, trabalham o dia inteiro, fazem vestibular com
num País que vive o espírito da modernidade e da um sacrifíci~ terrível, ~assa.m:""' ~,~ fT)~ito difícil pas-
ampla democracia. Infelizmente, o Ministro da Justi- sar ~, depOIS não p<;>ÇI~m .estuda~.porquenão.têm
ça não quis fazer justiça e foi insensível a todos os condições de pagar a faculdade. Esse,é um tip,o d~
reclamos que nós e outros Deputados da bancada violência das mais expressivas, ~l11parada com,es-
do Norte fizemos em torno da questão. sas violências que a noss,a popul~ção já tem o. sen-

Votamos esse projeto esta semana e o aprova- so comum de rotular como violência.
mos sem sequer ter sido concedida a verificação do Nesse sentido é'que 'temos lutado 'reiteradas
quorum, quando poderíamos, sem dúvida alguma, vezes, e ainda continuamos lutando; tendo em vista
ter tido o apoio da maioria dos colegas presentes., E 'as dificuldades,. os aumentos esc6rchantesdases-
jáse dizia aqui: É melhor 300/0 do que não dar nada. celas, pàrticolares; 'a falta de regulamentaÇão e, re-
Infelizmente, isso aconteceu'gras claras para 'que as' escolas 'poSsam'àumentar

, Com relaÇão a essa discriminação, a esse trato as suas mehsalidadesem' índices compatíveis
diferenciado que fazem aos ex-Territórios, ao meu com os seus custos, com o aumento do custo de
Estado, aos valorosos policiais civis do meu Estado, .vida e com os aumentos salafÍais~Eu; quandd Os-
quero registrar o meu repúdio e o meu desencanto putado Distrital por'Sr'asília, presidi uma CPI sobre
'co'm'um GOvérno para o'qual eu trabalhei, porque mensalidades' escolares, o que me possibilitoú ter
.'acredito nas.' reformas do Presidente Fernando 'uma experiência mais' vasta sobre o'assunto'. Ago-
'Henrique Cardoso, naquilo que S. Exª tem' pregá- ra;o Govemo,Federát.baixou.uma medida provis6-
do e sou partícipe dessas reformas. Infelizmente, ria que; obviamente; não é a ideal, porque' ,não tem
o Governo rião quer levar também ao extremo nor- o aspecto de amarrar de uma forma mais 'clara as
te do País suas reformas para dar garantias melho- regras entre escolas e pais, entre escolas .e 'alu-
tes aos' nossos trabalhadores, em especial aos poli- nos. Entretanto,.oferece algoo,s ·importantes, instru-
ciais civis. ' mentos 'de controle da sociedade, sobretudo, 'dos

'A insensibilidade do Ministro da Justiça' me dei- pais·para exigir da escola uma planilha de .custos,
x{:l'preocupadO'. Serã que S. EXª se mostrará tão in- ,para saber. quais são os.seus custos e,·~mbém,

sensível a'outros problemas da Justiça neste País? se, não houver uma negociação entre pais .e alunos
'Ao Ministro da Justiça deixo minha indignação, por ou entre pais e donos de escolas, nessé ,sentido,
hão ter sido sensível' à questão dos Policiais Civis os pais podem recorrer a Justiça, recorrer aoPro-
dos ex-Territórios. Espero que no Senado esse pro- con·e até mesmo entrar com uma ação.judicial
jeto possa'sér rejeitado ou emendado para retomar contra a escola, se não concordarem c.o.m a pro-
a"esta Casa, e aqui, sim, fazermos as mudanças e a posta.
juStiça deviélas, Porque esta Casa, mais do que o Mi- Essa medida provisória ressalta, inclusive, que
nistério da,Justiça, tem.a força necessária. Tenho é proibido qualquer tipo de punição ao aluno do pon-
certeza de. que teremo.s os companheiros ao nosso to de vista pedagógico, porque está inadimplente.
lado para fazer justiça aos policiais civis dos ex-Ter- Por exemplo, não entregar um certificado,. uma
ritórios. transferência ou até mesmo não aceitar a matricula,

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Com porque está inadimplente. Isso de fato é uma aberra-
a palavra o Sr. Deputado Agnelo Queiroz, pelo ção, é um absurdo e essa tem sido a prática depu-
PCdoS. nição das escolas, de pressão sobre os pais dos alu-

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoS - DF. Sem nos que, para poderem pagar as mensalidades, têm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- até que vender os bens.
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Então, essa medida provisória prevê isso Só para dar um exemplo claro, recebemos uma
de forma clara: não pode haver qualquer tipo de denúncia de que o Colégio Objetivo não estava for-
punição. necendo o certificado de conclusão do 2Q grau para

Com tudo isso, as escolas pregaram a desobe- uma aluna inadimplente. Essa aluna passou no ves-
diência ao não cumprir a lei. Recorreram ao Supre- tibular do Ceub e precisava fazer a matrícula. Se
mo Tribunal Federal com ação de inconstitucionali- não levar o certificado - a escola já foi acionada-,
dade para não cumprir a lei. Foram derrotadas na- ela perderá a matrícula, o vestibular, ou seja, será
quala Corte e à 'Jiledida: provisória é lei, está valen- punida porque está inadimplente, não terá acesso à
do, mas, mesmo' assim, as escolas continuam não universidade porque está inadimplente. É uma puni-
ct.miprindo a lei. ção de caráter pedagógico, uma violência que existe

. ~ eviqénte que há exceções. Existem escolas por parte das escolas particulares.
que têm cumpridó'a lei; inas grande parte delas não Só há uma forma de se resolver isso: o Estado
aestá óbecléééndo; Detectamos isso ao prestar uma oferecer vagas para toda a população. A escola par-

5espécie de 'auxIlio, 'récebendo denúncias de muitos ticular hoje, infelizmente, não é uma. opção, como
alunos de borlagem à lei, de aumento abusivos, deveria ser. Deveria estar aí como yma qpção:
como é o caso da Uneb, que aumentou suas mensa- quem quisesse pagaria o preço que fosse. Mas não
Iidades em mais de 50%, e C1e várias outras escolas. é a realidade. Os pais são obrigados a recorrer a ela

O que me causa,espanto, Sr. Presidente, é que devido à precariedade desse serviço público, qU13
mesmo aquilo que está expresso na lei, como a proi- precisa ser melhorado, reforçado, para ser oferecido
I;>içãp, çta pur:lição.do aluno. e da não concessão de a toda a população. Quem não quisess13, que recor-
transferêllcia.em, decorrência de inadimplência, está ~esse à escola particular. E não deve haver controle
ocorrendo. Recebemos denúncias contra o Colégio algum por parte das escolas; Mas enquanto isso não
Obj~th(o'e a F:iplac com relação a problemas de ma- ocorre, a realidade é que a escola particular não é
trícula e documentos. Isso é um absurdo. Encami- uma opção e sim uma necessidade. Por isso, é de-
nhamos.essasdenúncias ao,CADE- Conselho Ad- ver do Estado dar uma possibilidade de fiscalização
ministratbfo d~' Dir~ito Econômico -, que teve apron- e proteção aos pais de al~r:t0s, para ,poderem ter
ta ação do seu Secretário, Dr. Aurélio Vander, que tranqüilidade ao matricular seu filho nurna escola
está acionando essas escolas pelo não-cumprimen- parti~ular e não serem surpreendidos com aumentos
to Cita 'I~islação.' ,e<>staria, de _registrar aqui o pronto abUSIVOS, o que faz da educação um b,em essencial
acolhimento e a imediata açã.o do Cade nesse caso. e fundamental a (lossa sociedade, um balcão de ne-

'Gostaria de registrar tambem que não está ha- ~6cios para o enriquecimento. Hoje, a educ~ção pa~-
.vendo por parte do Procon nenhum tipo de auxílio tlcular transfor~u-se num dos ramos maIS lucrati-
aos pais' e alunos para receber denúncias e abrir vos da economia, só perdendo mesmo para os ban-

,pr.ocessos pelo não cumprimento da lei. Isso deve cos, em seus lucros fabulosos.
ser realizado; Então, é nesse sentido que esse segmento,

A Sunab,' que tem feito pesquisas para verificar q~e não perdeu.nada, que Qanhou nesse p~ríodo.de
_Q ,que significa ,úm aumento aceitável de' mensalida- cn.se em que todos os setores da economIa perde-
de, está sem um instrumento mais concreto de fisca- ram, tem que agora obed~r a regras claras e estar
Iização na própria escola. Parece que isso será re- ajustado à socied~de, par~ não haver ab';'SOs da .or-
'solvido agora, com a assinatura de um convênio dem que te~ ~avldo. Por ISSO, há nec~ldade, Sim,
'pelo Presidente da -República. Esses instrumentos d~ ação ene~lca d~ Estad? na fiscahzaçã~ e. cu":,
darão mais agilidade e capacidade de fiscalização, pnment~ d~ lei. A lei está ai para ser cumprida, poiS
sobretudó, à Sunab, no auxílio ao Cade, para exer- ela não e 50 para alguns ou para poucos, é para todos.
cer essa função de extrema importância, que é fisca- Nesse sentido, estaremos vigilantes. Vamos
,Iizar. Hoje, concretamente, sem esses instrumentos, continuar a fiscalizar e a receber dos pais as denún-
os pais e alunos estão desprotegidos, não têm como cias, inclusive, por telefone; Pelo menos aqui no Dis-
competir. Não há como um pai, individualmente, trito Federal queremos cumprir esse papel e dar aos
chegar à escola e reclamar, ir para a Justiça, brigar pais e alunos tranqüilidade. Que os donos de escola
individualmente, enquanto o seu filho continua a es- tenham seu lucro aceitável, mas que não façam da
tudar na escola, sujeito à humilhação, à discrimina- escola um balcão de negócios, uma dificuldade ou
ção, como há vários relatos, porque está inadimplen- um verdadeiro caos para os pais e alunos do nosso
te, não pode pagar, etc. País.
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Durante o discurso do Sr. Agnelo Quei- potência de 290 megawatts cada. A barragem princi- .
roz, o Sr. Augusto Viveiros, § 2J2 do art. 18 pai de reservatório terá 126 metros de altura máxima
do Regimento Interno, deixa a cadeira da e 880 metros de comprimento, sendo auxiliada por
presidfmcia, que é ocupada pelo Sr. Luciano três outros diques, com altura média de 25 metros.
Castro, § 2Jl do art. 18do Regimento Interno. Com uma área total de 141km2, o reservatório

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) _ Con- a!agará 103km2 de !e~ra, retendo um volume de 5,1
cedo a palavra ao Deputado Paulo Gouvêa, pelo b1lhõ?S de m~tro~ cublcos de água. A áre~ do reser-
Bloco Parlamentar PFUPTB. vatóno será inteiramente ~esmatadae limpa, for

mando um grande lago cUjas águas terão controle
.0 SR. P~ULC? GOUVê:A (Bloco/:FL-SC. Pro- de qualidade. Também estão previstos programas

nuncla o segUinte, diSCUrso.) - Sr. Presidente, srªs e de salvamento e manejo da fauna e da flora atingi-
Srs. Dep~os, neste mament?,. ~o meu Estado de dos, bem como programas de uso múltiplo do lago _
Santa Catanna, estão sendo reiniciadas as obras de que se tomará seguramente um centro de atração
construção da Usina Hidrelétrica de ltã. Estão lá, no turística

ca~tei~ das obr~s, o Mini~tro de Minas e Energia, A ~nstituição do Muro reservatório afetará a
R8I!'1ulido de Bnto, o.Presidente da Eletrobrás, An- infra-estrutura regional, exigindo a construção de no-
tOnlO Im!Jassahy d~ Silva, os Govemad?res de San- vas linhas de distribuição de energia e de telecomu-
ta Catanna edo RIO G!'8nde do Sul, aYICe-Goy~m~- nicaÇÕ6s, e a relocação de 5,50km de estradas não
dora d.q Paraná, autondades estaduaiS e munICIpaIS pavimentadas e de 5km com capeamento asfáltico _
da região. . . incluindo uma ponte em rodovia federal, quatro pon-

Com a assinatura da ordem de serviço, reto- tes em rodovias estaduais e nove em estradas muni-
mam-se as obras de um ~mpreendimento g~ndioso cipais. ' ,
e exJremame,nte. necessáriO para toda a região sul e Desde 1987 até o momento, a Eletrosul já in-
sudeste do Brasil. vestiu R$240 milhões em estudos de engenharia,

O local de construção ?a usi~a situa-s~ a 270 execução de obras preliminares, aquisição de áreas
km ,a,montante da confll)êncla do riO Uruguai com o para o reservatório e projetos de reassentamento.
rio 'P'eperi-~uaçú, entre os Municípios de Arati- Os trabalhos de relocação da cidade de Itá- e
~~(RS) e Itá(SC). esse é um aspecto muito interessante do ponto de

,A obra inteira está orçada em aproximadamen- vista social - a Nova Itá, encontram-se hoje da se-
te um bilhão de reais, devendo a usina ter uma ca- guinte maneira: 99% da infra-estrutura está concluí-
pacidade instalada para a geração de 1.450 mega- da, como 90% das edificações, estando o restante
watls. 'É importante aSSinalar que um dos maiores para ser concluído neste ano, inclusive, o novo hos-
atrativos da usina será o custo da energia a ser ge- pital da cidade. As edificações públicas já foram
rada: H$15,00 por megawattlhora - um dos mais construídas, destacando-se a Prefeitura e o ginásio
baixos de todas as hidrelétricas da região SuVSu- de esportes.
deste do Brasil. Os lotes para reassentamento de 635 famflias

Para viabilizar a construção da usina foi busca- cadastradas estão sendo adquiridos pela Eletrosul
da a parceria com a iniciativa privada. A escolha dos em conjunto com os representantes dos beneficla-
parceiros foi realizada via concorrência pública, ven- dos. Cada lote tem tamanho médio de 25 hectares e
cida pela Associação dos Autoprodutores lnde- nele haverá casa, galpão para armazenamento.
pendentes - formada pela Cia. Siderúrgica Nacional, poço de água, luz elétrica e terras já preparadas.
Poliolefinas S.A, Cia. de Cimento ltambê e OPP Pe- Cada núcleo de reassentamento conta com estradas
troquímica S.A. Junto com a Eletrosul, esta associa- apropriadas e centro comunitário. De passagem, Sr.
ção forma o Consórcio ltã. O contrato foi firmado no Presidente, vale ressaltar como seria bom um pro-
dia 29 de dezembro do ano passado e, hoje, pela grama de reforma agrária com tudo sendo feito com
manhã, está sendo dada a ordem de serviço para esse nível de qualidade.
reinício das obras. Em meados do ano 2000, a usina deverá estar

O projeto básico da usina prevê o desvio do rio concluída e apta para a produção de energia que
Uruguai através de cinco túneis com comprimento equivaleria hoje a 15% do mercado da região Sul. A
da ordem de 545 metros cada (três com diâmetro de usina estará interligada ao sistema elétrico SuVSu-
quinze metros e dois com diâmetro de dezessete deste, através da subestação de ltã, distante 1.800
metros). A usina terá cinco unidade geradoras, com metros da futura casa de força. Não haverá, assim,



Brasnia, 25 de janeiro de 1996
Ao Sr. Redator do Jornal de Brasflia,
O'editorial do último dia 21 tratando da

questão da remoção da invasão da Cidade
Estrutural, comete equívocos ao se referir à
posição' do Partido dos Trabalhadores 'do
Distrito Federal. ' ,

Em nome do PT/DF quero deixar claro
que a nossa posição partidária é contrária à
criação de mais uma cidade, particularmen
te, num momento que entendemos ser ne
cessário criar, ampliar e consolidar os equi
pamentos públicos nos chamados assenta
mentos. ~ uma maneira inclusive de repa
rarmos o crime que fez o governo anterior
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necessidade de novos investimentos em transmis- nas barrancas do rio Uruguai, entre Santa Catarina e
,são. Esse fator, aliado ao baixo custo por megawatt Rio Grande do Sul, que é o reinício das obras da Hi-
e à grande capacidade de geração, são destacados drelétrica de ltã, feita com essa união de esforços
pelo Presidente da Eletrosul, meu companheiro de entre o setor público e a iniciativa privada.
partido, Cláudio Ávila da Silva, quando afirma que a O'SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Con-
usina hidrelétrica de ltã constitui-se na melhor opção cedo a palavra à nobre Deputada Maria Laura, pelo
~a acr~centar energia nova ao sistema, visando a Partido dos Trabalhadores.
atender. ocresci,mento ~nômico do País. A SRA. MARIA LAURA (PT ,... DF. Sem revi-

.Vale' também registrar a dinamização que a são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
construção da usina promoverá na economia do tados, quero hoje me referir a um fato que tem esta-
oeste de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do nas páginas dos jornais aqui do Distrito Federal,
do Sul, com âgeração·ae mais de 4.000 empregos, referente à Cidade Estrutural. Cidade Estrutural esta
2,5 mil dos quais'serão diretos. que recebeu essa denominação pela existência de

Além de todos esses aspectos, insisto, merece um projeto de lei que, aprovado na C~mara Legisl~:
destaque a forma encontrada para realizar a obra: o tiva, criava mais uma cidade no Distrito Fed~ral.. N!i
contrato'.firmado ,é o ·primeiro a prever a parceria seqüência, esse projeto recebéu o veto do Govema-
com a i'oiciativa'privada no setor elétrico. Esse pio- dor Cristávam Buarque e houve uma mobilização
ileirismo poderá servir de exemplo para outros in- dos partidos e de entidades da sociedade civil, qo
véslilnéntos. ' meio ambiente, no sentido da manUtenção do veto,

~claro"que na atual situação do País se pen- porq~e entendía~os que. não era correta a poiítiCá
sarmos numaoDr~rdesse grau de importância, mas ~e cnação de mais uma cidade. .. . . . . . ' .. '
que custa um bilhão de reais, sabemos que a posSi- .Diante ~a? ~iscussões que estão ~endo: ~e~ctr
bllidadetlerealização com recursos públicos seria, I~das pelos Jornal~, ~ Jornal de B~snla, no. ~Itimo
no mínimo' remota e estamos aí com as obras ini- dia 21, no seu edltonal, tratou do assunto e, de ma-
ciariClo.'De'que ma~eira as'obras estão sendo inicia- neira equivoc~da~ referiu-se ao Partido. dos Traba-
das?'Estaoelecetrse essa parceria. ~ uma obra que Ihadores no D~strito Federal. ~~r. conta dess~' fato,
começa' hoje'.com a marca da modernidade, 'marca enqua~to Presld~nte do PT,' dmgl-m~ ao Jo~al de
que o ·PFL, o'Presidente Fernando Henrique Cardo- Brasn~a, por meio de carta, que passo a ler d~ste
so;pessoas de, bom-senso' deste País' defendem, plenáno ~a ?âmara d~s Deputados: porque co~slde-
que li essa'união de esforços do setor público, com ro da maior Importân~laque essa dlscussãoseJa.co-
os' recursos' da iniciativa privada. Enquanto muitos locada não só em mvel local, !Ms ta~bém que te-
discutem a respeito de privatização hâpessoas, in- nha u":la repercussão de. âmbito naCional, até por-
clusive',nestaCasa, talvez por escassa informação, que,~el dos problemas que envolv~m a ~e~ção de
que são· contra·a privatização. Muitos discutem, às famlhas ~e qualquer,ár?a neste Pais e pnnclpalmen':"
vezes, a questão do ritmo, se o processo de privati'- te nacapital da Repubhca"
zação no' País estã sendo lento, se deveria ser mais Portanto, passo a ler a no~ que encaminhéi ao
râJ>ido; 'Enquanto discutem, a Eletrosul agiu: tomou a Jornal de,:Brasma:
iniciativa, fez a licitação, conseguiu estabelecer a
parceria, trouxe esse investimento gigantesco por
parte da iniciativa· privada. E. teremos, na divisa do
Rio Grar:KIe do Sul com Santa Catarina, em território
catarinense, uma das maiores usinas hidrelétricas
dêste País, com aquela especial qualidade de ter tal
vez O menor custo de geração de energia elétrica,
graças a essa associação da iniciativa privada.

Por isso, repito, Sr. Presidente, como membro
do PFL, um partido que defende a mesma linha do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, um partido
que estabeleceu, em conjunto com o seu aliado na
eleição - o PSDB - um programa comum, que de
fende essa linha de modernidade, tenho de saudar
este momento histórico que se estã vivendo agora,



VII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - En
cerro a Sessão, convocando outra para a próxima
segunda-feira, dia 29, às 14 horas.
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ao criar os assentamentos sem regularizar rosa, enganosa e desrespeitosa. Sabemos que habi-
sequer a questão da terra (o que impede a tação envolve a possibilidade de fixar-se num peda-
posse efetiva da parte dos que tem o lote), ço de chão, mas também a possibilidade real e obje-
ao mesmo tempo em que não criou as tiva de que nesse pedaço de chão as pessoas dis-
condições bãsicas: água, esgoto, escola e ponham de condições básicas de saúde, equipa-
saúde. mentos de educação e saneamento bâsico. Enfim, é

Além disso o PT entende que é mais muito mais global.
barato para o povo adensar essas novas ci- E, nessa medida, somos radicalmente contra, e
dades, possibilitando o atendimento a outras reafirmamos a posição de que não vamos admitir
famílias nesses locais. que o nosso Governo repita uma política demagógi-

Nesse sentido, estamos juntos, Partido ca em relação à população do Distrito Federal no
e Governo, buscando uma solução negocia- trato da questão da habitação. E foi por isso que o
da para as famílias que ainda se encontram PT não teve dúvida quanto à necessidade de mobili-
na área. O governador Cristóvam sabe que zar-se junto com os outros partidos e com as entida-
conta com o apoio incondicional do PT na des para que não fosse permitida a criação de mais
difícil tarefa de remover essas famílias. uma cidade no Distrito Federal.

Não fossem as atitudes demagógicas Neste momento, discutimos a remoção das fa-
de alguns políticos inescrupulosos de nossa mílias. O que se assiste, através das pessoas do
cidade, as soluções já teriam sido encontra- Governo que trabalham diretamente na área e atra-
das. O diálogo franco e direto com a popula- vés dos meios de comunicação é ao incentivo, da
ção, sem a i.nterf~rência desses senhor~ parte daqueles que fazem uma política irresponsável
com certeza Já tena alcançado uma defim- de oposição ao Governo local, àquela população
ção negociada que carece de fato de um local para morar, mas que

O PT entende que as questões da ter- está sendo utilizada como massa de manobra para o
ra no DF e seus processos de regularização estabelecimento de um conflito entre a população e
se colocam na ordem do dia para o Governo o ,GDF. Inclusive, por comentários da imprensa,há
Democrático e Popular. Urge acelerar os armamentos, que podem vir a gerar, no estabeleci-
procedimentos e alocar recursos suficientes mento de um conflito, derramamento de sangue.
para que se avance efetivamente na veloci- Em nome do Partido dos Trabalhadores é ne-
dade que o problema requer. cessário que se denuncie que é inadmissível apro-

Sr. Presidente, nos poucos minutos que me veitar-se da necessidade real de pessoas pobres,
restam, gostaria de dizer que, quando nos referimos que têm na Estrutural um lugar para morar, valendo-
a um jornal local expondo a nossa posição partidâ- se de mecanismo que, na verdade, é a repetição de
ria, fazemo-lo exatamente pela gravidade, responsa- polfticas mentirosas, desrespeitosas e demagógicas.
bilidade e cuidado que merece o tratamento da Com toda a certeza, esses senhores que estão se
questão da moradia. colocando hoje como os defensores das populações

Herdamos uma cidade que teve, num período carentes da Estrutural foram os mesmos responsá-
curtíssimo de um governo, um aumento de mais de veis por essa política criminosa de não gerar condi-
100 mil habitações individuais; que teve um aumento ções de vida nos diversos assentamentos na Capital
populacional de 300 mil pessoas e a resposta que o da República.
Governo, daquele momento, deu a essa questão foi, É este o meu registro, em nome do PT do Dis.
no nosso entender, no entender do Partido dos Tra- trito Federal.
balhadores, uma resposta populista, uma resposta
que não mantém respeito às pessoas que efetiva
mente merecem ter condições dignas de morar.

A maneira como foram distribuídos esses lotes
aqui em Brasília, enganando-se as pessoas, foi in
decorosa. Uma política de assentamento que pensa
que resolve o problema da moradia só porque diz
que a pessoa pode ir morar em determinado espaço
físico, localizado em tal lugar, é uma política menti-
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AVISOS 31 4ª-feira 15:00 Hélio Rosas
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS 15:25 Carlos Mosconi

OU RECURSOS 19- 5ª-feira 15:00 Cásski Cunha Lima
1- Emendas 15:25 Osório Adriano

PROJETO DE LEI N21.457, DE 1996 2 6Lfeira 10:00 Coriolano Sales
DO PODER EXECUTIVO) 10:25 Socorro Gomes

"Institui a Lei de Proteção de Cultivadores, e dá outras 10:50 Germano Rigotto
providências." 11 :15 Agnaldo Timóteo

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art. 11:40 Nedson Micheleti
64, § 12 da Constituição Federal): até 4-3-96. 12:05 AntOnio Carlos Pannunzio

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas 12:30 Ricardo Heráclio

(Ato da Mesa ~ 177, de 1989): 12:55 Itamar 8erpa

PRAZO -12 DIA: 29-1-96
13:20 Arlindo Chinaglla

ÚLTIMp DIA: 2-2-96 5 2Lfeira 15:00 Valdir. Colatto
15:25 Antônio Feijão

11 - Recursos 15:50 Manoel Castro

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
16:15 Adelson Salvador
16:40 Marcelo Barbieri

MISSÃO -.ART. 24,11 PRAZO PARA APRESEN- 17:05
TAÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 12 17:30 Adroaldo Streck
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32 17:55 Benedito Domingos

combinado com ART. 132, § 22- 18:20 Nair Xavier Lobo

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
6 3Lfeira 15:00 Lui~ Carlos Hauly

15:25 Mauri Sérgio
PROJETO DE LEI 7 4Lfeira 15:00 Marisa Serrano
N2 692195 (Poder Executivo) - Acrescenta parágrafo 15:25 José priante

único ao artigo 282 do Código de Processo Civil. 8 SLfeira 15:00 Hermes Parcianello

PRAZO - 22 DIA: 29-1-96
15:25 Jaime Martins

9 SLfeira 10:00 Augus10 Carvalho
ÚLTIMO DIA: 1-2-96 10:25 Edinho Bez

10:50 Teima de"Souza
11:15 Vicente C8SCione
11:40 Gervásio Oliveira

Relaçao dos Deputados Inscritos para 12:05 EliasMudad
o Grande Expediente 12:30 Ç30nzaga Mata ,

No Per(odo de 15 de janeiro a 14 12:55 Domingos, Dutra

de fevereiro de 1996
13:20 Nilson Gibson

12 2Lfeira 15:00 B.Sá

Data Dia Hora Nome
15:25 Remi Trinta

2L feira 15:00 Fernando Ferro
15:50 Chico Vigil8rite

29 16:15 Femando Lyra
15:25 Mario Negromonte 16:40 Regis de Oliveira
15:50 Agnelo Queiroz 17:05 Paulo Bemardo
16:15 Emerson Olavo Pires 17:30 Roberto Valadão
16:40 Edson Ezequiel 17:55 Welson Gasparini
17:05 Roberto Pessoa 18:20 Waldomiro Fioravante
17:30 Osmir Uma
17:55 Eliseu Resende 13 3Lfeira 15:00 Eliseu Paclilha

18:20 Serafim Venzon 15:25 Corauci Sobrinho

30 3Lfeira 15:00 Jair Bolsonaro 14 4Lfeira 15:00 Ivan Valente
15:25 Francisco Rodrigues 15:25 Alzira Ewerton
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

.Janeiro de 1996

I - COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

Plenário 07, Anexo 11

A V I S O N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
!nício.: 24.01.96
Horário. 9 às 12 h e 14 às 18:30 h:

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3- Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,II)

1 - PROJETO DE LEI N° 4.149-8193 - do Poder Executivo (Mensagem "o 574/93) - que
"dá nova redação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei "o 227, de 28 de fevereiro de
1967".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

11 - COMISSOES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 233·A/95 • Educação

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 09/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 11/01196
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo:PRORROGAÇÃO 5 SESSOES
Decurso: 2- Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 233-Al95 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 1.078195) - que "modifica o artigo 34 e ~ Ca~ítulo 111, Se?áo. I, ~a
Constituição Federal e o artigo· 60 do Ato das DIspOSições ConstitucionaiS
Transitórias". (Educação).

(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 55 minutos.)
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2104/95,

2105/95,

2107/95,

2108/915,

2109/515,

2110/95,

2111/515,

2112/95,

2113/515,

SBTEllBR0195

de 04.09.95, â Calla Civil. da Preaid6ncia da
Rêp11blica, encaminhando cópia da rnd.icaçi.o n·
274, de 1995, de autoria do Deputado JOLxo
REDEClCER, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da P'azenda., JDOdlticaçOeB
nos procedimentos da secretaria. da Receita
Federal no controle doa regimes aduaneiros
espaciaIs.

de 04.09.95, à Casa Civil. da Proaid4ncia da
Rep\UJlica, encélm.nhando cópia da Indicaç!o n·
27!5, c!Q 1995, de autoria do Deputado SYLVIO
LOPES, que suqere ao Poder becutivo, por
interlt4dio do Ministério da Educação e do
Desporto, o envio a e.ta Casa de projeto dcl lei
para li. tranaformaç60 da Unidade de Ensino
Descentralizada - UNBD, no Município de Maca4,
Estado do Rio de Janeiro, el1 Escola Técnica
Federal.

d8 04.09.95, • Casa Civil da Presid6ncia da
Rep11blica, encaminhan-'o cópia da Indicaç!o n·
276, de ~995, da autoria do Deputada PBRNAJlDO
GABEIRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Relações Exteriores,
o .ncaminhasento de protesto 'formal do govetno
brasilei1:'o ao gov.rno da Rep1iblica da Indonttaia
no que lia retere ao dasrespeito dos direit.os
tunda_nuia do home. no trato daquela Estad.o
para coa 011 dissidentes políticos que propugnma
pela autodeterminaç4o do Timor oriental.

de. 04.09.95, .. Casa civil da Presid6ncia da
Repl1blica, encaminhando cópia da Indicaç!o n·
295, de 1995, de autoria do Deputado UBALDINO

=:Mi~adll S1:::id'~~iaP~':.r =~uti~~~ô~:
Federal, o eX8IMJ; da oportunidado e conveniAncia
da construção de casa popularoJl no Município de
Guaratinqa, Estado da Bahia.

de 04.09.95, Casa Civil da Pr••id6ncia da
Repdblica, encaminhando cópia da rndicaçAo n·
296, de 1995, de a.utoria do Deputado UBAWIHO

J'ONIOR, que sugere ao Poder Executivo, através do
Ministério da Ind11atria, do COJÚrcio e do
Turis-.o, o exame da oportunidade e conveni6ncia
da construção de WI centro de convençliea no
Municipio de Porto Seguro" Estado da Bahia.

de 04.09.95, l Casa civil da Pre.idência da
Rept1blica, encuinhando cópia da Indicaçio n·
297, de 1995, de autoria do Deputado XARCOHI
PERILLO, que sugere ao Poder Executivo, por
inurádio do Hiniatério dOll Transportell, a
mt!lhoria do sistema vi.6rio no trecho da divisa do
Distrito Federal .até o acesSo A C,idade Ooiden'tal..

de 04.09.95, à Casa civil da Prasid'ncia da
R9pt1blica, encninhan40 cópia da Indicaç!o n·
298, de 1.995, ds autoria do Deputll40 J!ARCONI
PERILLO, que Buqere ao Poder Executivo, por
interm'dio do Ministério dos Tranaportes,
a1ternativa para li. conBtruçAo da Ferrovia
Ferronorte•

de. 04.09.95, l CAsa civil da Presid4ncia da
Rep11blica, encaminhando c6pia da Indicaçio n·
299, de ~995, de 4utoria do Deputado HARCONI
PERILLO, que sugare ao Poder Bxecutivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia, a
I1doç&o de tabela salarial cc.pativel • a
ret'orJ1ulaç40 da politica de Recurso. Humano. da
Companhia de Pesquisa da R8CU1:S011 Hineraia 
CPRM.
de 04. 09 ~ 95, A CaBa Civil. da Presid'nela da
Rep'l1bllca, encaminlumdo cópia da Indicação n·
303, de 1995, ele autoria do Deputado MARCO!fI
PERILLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Hinistério do PlanejaDento 8
Orça_nto, o cu.primento da Lei 7.702, de 1988,
que concede isonomia salarial entra 011 Policiais
Fedarais e 08 Policiais civi1 do Distrito Fsdara1
ti o envio ao Poder Legislativo do projeto de lQi
criando a carreira d. Apoio para os servidoros
edministrativos da Policia Federal.
de 04.09.95, À Cs.a civil da Presidt!ncia da
Rap\1blica, encazinhando cópia _da xndicaç40 n·
310, de 1995, de autoria da COHIssAo DE DEFESA DO
CONSmo:OOR, Ml!:ID AMBIENTE E KINOlUAS, que Bugere
ao Poder Executivo, por interaédio do Ministério
das Relações Exteriores, o posicionamonto do
Brasil contra a retomada do tostes nuclQares pela
França~

de 04.09.95, à Casa civil da Pre..idOncia da
República, encaminhando cópia da Indicaçlio 11'
311, de 1995, de autoria do Deputado JOSJ! C.~
LACERDA, que sugera ao poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação e da
Desporto, o exame da oportunidade e conveni4ncia
de imp1antação de "programa de excel6ncia" na
universidades.

2115/95,

2115/95,

2117/95,

211S/95,

2119/95,

2120/95,

2121/95,

2122/95,

2123/95,

.1.24/94,

2125/95,

2126/95,

2127/95,

de 04.09.95, à Casa civil da Praaid6nci;' da
República, enc....inhando cópia da Indicaçlio n'
312, de 1995, de autoria da Deputada JAllDIRA
FEGHALl:, que sugare ao Poder EX8cutivo, atrav'.
do Ministério de Minas e Energia, que a Refinaria
de Paulínia-REPLlUi, no Estado de Slio PaUlo, p.....
a se chamar "Ret'inaria Euzsbio Rocha".

de 04.09.95, à Casa Civil da Presidência da
República, enc....inhando cópia da Indicação n'
313, de 1995, de autoria do Deputado IIERCllLAIIO
AHGHINETTI, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção de
plano de 'convers!o da divida externa para a
proteção e o desenvolvi....nto da criança.

de 04.08.95, à Casa civil da Presidência da
República, enc....inhando cópia da Indicaçlio n'
317, de 1995, de autoria do Deputado JOSJ! CARLOS
LACERDA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Sal1d.. , qu.. ....j ....
diVUlgadas mensagens que alertem contra o uso da
drogas.

de 04.09.95, à Casa civil da Presid4ncia da
República, encaminhando cópia da Indicaç40 n.
318, de 1995, d.. autoria do Deputado SAllDRO
!!ABEL, que !Sugere ao Poder ExCtCUtivo, por
intermédio do Ministério da Previd6ncia e
Assistência Social, o exame da oportunidade e
conveniência de agilização da conc:e..lio de
pensões especiais às vitimes da talidollÚ.da.

de 04.09.95, à Casa civil da Presid4ncia da
República, encaminhando cópia da Indicaçlio n'
319, de 1995, de autoria do Deputado 1f.ILSOH
CIGNACHI, que sugere ao poder Exec:utivo a criação
de um programa de saneamento para pequenas e
médias empresas, através da criaç!o de UI1a linha
de crédito para cap!tal de giro às ellpresas
industriais, para aane......nto financeiro da
posiçlio em 31.07.95.

de 04.09.95, à Casa Civil da Presidência da
República, enc....inhando cópia da Indicação n'

320, eie 1995, de autoria do Deputado 1f.ILSON
CrGlfACHI, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a c:riaçlio de
um programa de saneamento para pequenas e médias
empresa., atrav4. da criaç!o de UDB linha de
crédito para capital de giro às _pro.as
industriais, para saneamento financeiro da
posiçlio em 31.07.95.

de 04.09.95, à Casa civil da Presid'ncia da
República, enc....inhando cópia da Indicaçlio n'
321, de 1995, de autoria do Deputado WILSOM
CIGN.àCHI, que sugere ao Podetr Executivo, por
intermédio do Ministério do Planej lIlIllnto e
orçaJDento, a criação de ma programa de sanClamento
parll PQqUsnas e médias empresas, atrav4s da
criaçlio de uma linha de crédito para "apital de
giro ~a empresas industriais, para saneamento
financeiro da posição em 31.07.95.

d.. 04.09.95, à Casa civil da Presid4ncia da
Repllblica, encaminhando cópia da Indicaçlio n'
322, de 1995, d.. autoria do Deputado 1f.ILSOH
CIGNACHI, quR sugere ao Podar Executivo, por
intermédio do Ministério da Ind11atria, do
Comércio e do Turismo, a criação da um prograaa
de saneamento para pequenas e _dias Rmpresas,
através da criação de UlIIa linha de crédito para
capital de giro às empresas industriai_, para
saneamento financeiro da posiçlio em 31.07.95.

de 04.09.95, ao Deputado CORIOLlUiO SALllS,
encaminhando cópia do Ofício n' 139/95-c.J1l', de
30.08.95, do Conselbo da Justiça Federal, COll
esclarecimentos sobre a IndicaçAo n l 171, de
1995.

de 04.09.95, ao Deputado PEDRO 1f.ILSOH,
encZlll1nhando cópia do Avia0 n' 1092/MJ, de
24.08.95, do Ministério da Justiça, COll
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 145, de 1995.

de 04.09.95, ao Deputado DOMINGOS DlI'1'RA,
encaminhando cópia do AVia0 n' 443/GII/H'l', de
30.08.95, do Mini.tério dos Transporte., coa
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
lU n ll 418, de 1995.

de 04.09.95, ao Deputado LUIZ MAINARDI,
encllllinhando cópia do Ofício n' 311/SEPRl!:/JIPO, de
30.08.95, da Secretaria E..pecial de Politica..
Regionais, com esclarecimento. sobre OIS quelJitos
constantes do RI n ll 457, de 1995.
de 04.09.95, ao Deputado FERNANDO GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 1093jHJ, da
24 ~ oa. 95, do Ministério da Justiça, coa
8sclarecimantoa sobre 08 qusaitoa constante_ do
.RI n- 565, dli 1.995.
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2128/95,

2129/95,

2130/95,

2131/95,

2132/95,

2133/95,

2134/95,

2135/95,

2136/95,

2137/95,

2138/95,

2139/95,

2140/95,

de 04.09.95 , ao Deputado JAIR ~LSOKAROI

enc••inhando cópia do Aviso n- 327/OX, de
30.08.95, do Minist'rio dO Bx'rcito, co.
escluaci..ntoa sobre os quesito. constante. do
RI n l 717, de 1995.

<18 11.09.95, 11 casa civil da Pr..idlncia da
Repl1blica, encaainhando cópia da l:ndicaçl.o n
294, da 1995, da autoria do Deputado UBALDIJfO
JdNI.oR, que lCugere ao Podar EXecutivo, por
interm'dio da secretaria do Proqraw.a CoJNnidack
Solidária, o exame da oportunidade a convanitncia
de .ar.. instaladas creches •• Porto Beguro,
Estado da Bahia.

de 11.09.95, A Casa civil da Pr••id'ncia da
:Repl1bl.ica, encaminhando cópia da Indioaqio n l

325, de 1995, de autoria 40 Deputado I'EiUfAHDO
GABEIRA, que suqere ao ~r EXecutivo, por
inter»idio do Kiniatério da. blaçO.. Ext.erior.. ,

~~~:~:cl~~:i. en;:t:;;;:-aprolbiçAo n:r=~~
de _tila.

da 11.09.95, à Casa Civil da Pr••icS.ncia da
Itep'Óblica, encmainhando cópia da Xndicaçlo n I

326, de 1995, de autoria do Deputado MIRO
TEIXEIRA, que lIuqere ao Poder ExeCutivo o envio
de projeto da lai comple-ntat', no prazo úxi-.o
de 30 dias, relativo à raqula-ntaçio do inciao
IV do Art. 192, da eonstituiçlo Fadaral.

de 04.09.95, A Casa civil da Pra.idbcia da
Rept1blica, encAllinhando cópia da Indicaçl.o n I

321, de 1995, de autoria do Deputado JAIRO
CARNEIRO, que sugere aO Poder :sxacutivo, por
intermédio do Ministério da MucaçAo a do
J)eaporto, p-re'S:.Over .studo. no sentido da
redinamizar o proqrlllU. da crédito educativo.

da 11..09.95, 11 c..... civU ela Praaidlncia da
:Repdblica, ancAJrlnhando cópia da Indicaçlo n I

329, de 1995, de autoria do oeputado atRelo
CAmmI.RQ, que Buq;ere ao Poder ExecUtivo

~i:i::~iA.deealn~:;:f::nto" ~1':d.~1Bt~~ioPl:~
Transporte., da recuperaçi.o da BR.-116 , no trecho
entra Feira de santana • a pont:e do Rio
Paraguaçu, Estado da Bahia.

de 11.09.95, 11 Casa civil da Presid'ncia da
Repllblica, enc"",inhando c6pia da Indicaçlo n'
330, de 1995, de autoria do Deputado CARLOS
LACERDA, que sugere ao Podar Executivo, atrav••
dos Ministérios da Sallde, da Ind\lstria, do
Comércio e TUria., e da Justiça, o aXIme da
oportunidade e conveni'ncill de s.re. adotadas
1II6didaa de. coJlbate ao tabaqiaao, 811. ••pecial, • Ao
venda de cigarros a menores de 18 anos.

da 11.09.95, à Casa civil da Pr...id'ncia da
Rapl1blica, encillminhando cópia da Indic=a.çio n l

331, de 1995, de autoria do Deputado GONZAGA
PATRIOTA, que sugere ao Poder 1!XllCUtivo, atravás
do Mini.tério da Previdlncia • As.i.tlncia
Sccial, o ex...... da oportunidad. e convenilncia d.
ilitiar concedida aOIl aposentados do INSS iaençio de
recolhimento de I.posto de Renda.

de 11.09.95, 11 Caaa civil da Pra..idlncia da
Repllblica, enc....inhando cópia da Indicaçlo n'
332, de 1995, da autoria do Deputado DOMINGOS
POTRA, que .uqera ao Podar Ex.cutivo, por
int.rmédio do Ministério da Juatiça, a adoçA0 de
M:didaa relativas ao seqüestro, pela fasilia
Moita, de _lIbroa de """ cOJli..slo de entidade. llIII
Lago do Junco, Estado do Haranhio.

d. 11.09.95, à' Casa civil da Preaidincia da
Jlepllblica, encaainhando c6pia da Indicaçlo n'
333, da :'995, de autoria do Deputado CAllDINHO
MATTOS, ~U.. auqere ao Pocler Executivo, por
il\termédi" dos Ministérios da Sallde e da
Previd'ncia • Assisténcia social, o ex.... da
oportunidade e conveniincia de in.tit.uiçlo do
"cheque-sal1da" •

de 11.09.95, 1 Ca... civil da Preaidlncia da
RepllbJ.ica, encallinhando cópia da Indic..çAo n'
334, d. 1995, de autoria do Deputado SEVERINO
CAVALCAIlTI, que .ugere ao Poder Executivc, por
interlllédio da Preaid'ncia do Banco do Brasil S/A,
a adoçlo de providinci.... no .entido de encontrar
• 01uç6es para prob1..... do llUnicipio de MOreno e
a BlIpresa Cotoniticio J(oreno S/A, no E.tado de
Pernlllllbuco.

de 11.09.95, à Cua civil da Pr..idincia da
R.pllbJ.ica, .ncaainhando c6pia da Indicaçlo n'
335, de 1995, de autoria do Deput.ado SEVERIIIO
CAVALCAIlTI, que .uqere ao Poder Ex-=utivc, por
interJládio do Mini.t<lrio da Educaçlo e do
Deaporto, a ,"""utençAo do n_ro de bol.... dos

conv6nios entre aquele Mini..t4rio e os Co16cJioa
Cenecistas.

de 11.09.95, à Ce.SB. Civil da PresidAnc:ia da
Repllli1ica, Gncaminhando cópia da IndicaçAo n I

336, de 1995, de autoria do Deputado SI'V:IRIlt'O
CAVALCANTI, que sugero ao Poder Executivo, por

2141/95,

2142/95,

2143/95,

2144/95,

2145/95,

2146/95,

2147/95,

2148/95,

2149/95,

2150/95,

2151/95,

2152/95,

2153/95,

2154/95,

2155/95,

2156/95,

2157/95,

2158/95,

2159/95,

int:er:aécUo do Ministério da AdJIinistraç!o Federal
e Reforma do Estado, a adoçA0 de lIedidaa
ralativas à provas d~ concursos plllilicos.

da 1.1..09.95, ao Kini.tério da Faze... 1,
oncuinhando cópia d~ RI n l 4315, da 1995, d.
autoria dos Deputados DOHIHGOS DUTRA a JOSÉ
PRITSClt, acerca doa devedore.. do Banco do Brasil
e do Te.ouro Hacional.

eSe 11..09.95, ao Kinistério da Fa.zenda r
enc..inhando cópia do RI: DI 494, de 1995, de
autoria da Deputada AlfA J'()LIA, solicitando
inforJlaç6as, por interJlédio do Banco do Brasil,
acerca do socorro financeiro concedido ao Banco
do btado de SAo Paulo.

de 11.09.95, ao Miniat4rio da Fazenda,
encllJD.inhando c6pia do RI n l 571, de 1995, da
autoria do Deputado EDIMHO ARA:ÓJO, sobre li,

situaçi.o d~ inadimplentes do Banco do Brasil
S/A.

de 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaJÚnhando cópia do RI n l 15150, de 1995, de
autoria do Deputado JOHI.VAL InCAS , sobre
operaç6ea da Caixa EconOmica Federal COJl a Encol
S/A - Engenharia, co_reio e Indl1atria.

de 11.09.95, ao Ministério da Ind11stria, do
Co_reio e do TurisllO, encaminhando c6pia do RI
n l 745, de. 1995, de autoria da Deputada AMA
J1)"LIA, sobre os preços 1'.0.8 tábrica la F.O.B
porto, praticados pela empresa Kestlé S/A, para
export.açi.o de caté aolável spray-dried, a granel
e envazado, ela julho de 1994 a julho da 1995.

de 11.09.95, ao Hinistério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n l 827, de 1995, da
autoria do Deputado INAcIO ARRUDA, sobre o
aUMnto das tarifas postais a tolefônicas.

d.e 11~09.95, ao Ministério da FAzenda,
encaainb.ando cópia. do RI n l 828, de 1995, de
autoria do Deputado CARLOS AtR'1'OH, sobre empresas
coliqada. com o Banco do srasi1 S/A.

de 11.09.95, ao Ministério de Minas e Energia,
encaainhando cópia do RI n l 8:29, da 1995, de
autoria do Dtlputado ctnlHA BVEH'O, sobra eleiçAo do
Presidente da BRASLIGHT.

de 11.09.95, ao Kinistério de Hin.. a Energia,
enc=..inhando cópia do RI n l 830, d. 1995, de
autoria do Deputado ctJNHA BUEHO, sobre débitos de
ellpresas estatais para com li. ELETROBRÁS.

de 11..09.95, ao Ministério do Trabalho,
eno..inhando c6pia do RI n l 831, da 1995, de
autoria do Deputado CUIfflA BUEHO, sobre o
desvirtU&1Ilento no PrograaA da Go:raçAo de hpreqo
e Renda - PROGER.

da 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encuinhando c6pia do RI n l 832, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA 1JUElfO, sobre juro.
praticado. pelo BAlfESPA, sob intervençio do Banco
Central.

de 11.09.95, ao MiniaUrio da Fazenda,
enca..inhando cópia do RI n l 833, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA BOdO, SOlicitando
intorxaaç6e. complementares sobre a compra da
ltolynoB pela Colqate-PalJtOlive.

da 11.09.95, ao HinisUrio da Justiça,
encaminhando c6pia do RI n l 834, de 19515, de
autoria do Peputado CUNHA BUENO, solieitando
infor.aç6es complementares sobro a compra da
lColyno. pela Colgate-Pal-.olive.

de 11.09.95, à secretaria de Co1lW1icaçAo Social
da Pr.sicWncia c2a Rep1lblica, onoaJlinhando cópia
do Ri n l 835, de 1995, de autoria do Deputado
WII GUSHIDN, sobre a campanha publiciUria do
Governo Federal acerca do Plano Real.

da 11.09.95, aO Ministério da P'aIGnda,
encaainhanclo cópia do RI n l 8315, da 1995, da
autoria do Deputado UlIZ GUSHIXZ1f, sobre
recursos destinados ao FUNDAr • BO FUNRAV, nos
mes•• de uio, junho e julho de 1995.

de 11.09.95, ao Ministério da Fasendzt.,
anc.ainhando cópia do RI n l 831, de 1995, da
autoria do Deputado LUIl GUSHIKmi, sobra as•••sor
do Sr. Joa4 Xilton Dallari •

da 11.09.95, ao Hinist'rio d. Hina. a hergia,
enc••inhando cópia do RI n l 839, de 1995, de
autoria do Deputado FRA!fCISCO SILVA, sobre
cadastro da. emprosas transportadoras e
distribuidoras de gás.

de 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encninhando cópia do :RI n- 840, de 1995, de
autoria doa Deputados LUIZ GUSliI1CElf e HEDSON
MledLETI, sobre rGpa••e de recursos, pelo Banco
central, ao BZlnco ];:00n6.ico S.A.

da 11.09.95, ao Ministério da Agricultura, do
Abasteci_nto e da Reforma Agrária, encaJlinhando
CÓpiA do RI n l 841, do 1995, de autoria do
Deputado IfIUlÃlUo HIRAHDA, .obra o Plano
Operacional do DfCRA para Hinas Gerais, no
exereicio de 1995.
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2160/95,

2161/95,

2162/95,

2163/95,

2164/95,

2165/95,

2166/95,

2167/95,

2168/95,

2169/95,

2170/95,

2171/95,

2172/95,

2173/95,

2174/95,

2175/95,

2176/95,

2177/95,

d. 11.09.95, .. Casa civil da PresidAncia da
Rep\1blica, encaminhando cópia do RI n l 842, de
1995, da autoria do Deputado EXPEDITO JóNroR,
sobre limite de cOHrcializaçAo de cota de açt1car
na tronteira co. a Bolívia.

da 1!. .. 09.95, ao Kini.t'rio da Justiça,
encaJlinhando cópia do RI n l 843, de 1995, d.
autoria do I>eputado P:!RHANOO CASEIRA, sobre a
Policia Ferroviária Fedaral.

da 11.09.95 I ao Minist.ério do ExércIto,
encaminhando cópia do RI n l 844, de 1995, de
autoria do Deputado FERNANDO GABEIRA, sobra a
atuação das Policias Mil!tares dos Est.ados no
cumprimento de sua mlusio de policiamento
ostensivo de florestas o; mananciais.

de 11.09.95, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n· 845, de 1995, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre o acordo
entre as estatais petrolíferas do Brasil e da
Venezuela, para construir uma nova empresa, a
Petroamérica ~

de 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n· 846, de 1995, de
autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLIA, sobre a
troca de Titulos Municipais podres entre o
Governo Federal e a Prefeitura Municipal de. São
Paulo~

de 11. 09 ~ 95, ao Minist4rio da Administração
Federal e Reforma do Estado, encaminhando cópia
do RI n. 847, da 1995, de autoria do Deputado
JOAO FASSARELA, sobre concursos pdblicolI federais
realizados antes da publicação do Decreto n·
1368/95. .

de 11~09.95, ao Ministório da Fazenda,
encallinhando cópia do RI n· 848, de 1995, de
autoria do Deputado JAQUES WAGNER, sobra o
fechaaento de agências e o programa de
Desligamento Voluntário do Banco do Brasil.

de 11. 09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando c6pia do RI n· 849, de 1995, de
autoria do Deputado PAULO PAIM, sobre a Medida
Provia6ria n· 1053, de 30 de junho de 1.995.

de 11. 09.95, ao Ministério do Trabalho,
encaminhando cópia do RI n· 849, de ~995, de
autoria do Deputado PAULO PAIM, sobre a Medida
Provis6ria n. 1.053, de 30 de junho de 1995.

de 11.09.95, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento Cl da Reforma Agrária, encaminhando
cópia do RI n l 851, de 1995, de autoria do
Deputado UBALDO CORImA, sobre contrato celebrado
coa o SERPRO.

de 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando c6pia do RI n· 852, de 1995, de
autoria do Deputado ANTôNIO SERGIO CARNEIRO,
sobre a inadimplência de municípios baiomos com o
Poder EXêcutivo Federal.

de 1.1.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n l 853, de 1995, de
autoJ:!a do Deputado CUNHA BUENO, sobre i!l
intervençAo no Banco Econ6nco S/A.

da 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n· 854, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, solic1tando
informações complementa.res sobre ajuda financeira
concedida pelo Banco do Brasil para a filllage. de
"carlota Joaquina, Princesa do Brasil".

da 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando c6pia do RI n· 855, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA BCENO, solicitando
inforaaçôes complementares sobre ptlrticipaçOea
eocietãrias do Banco do Brasil, da caixa
Econômica Federal e do Banco Meridional.

de 11.07 ~ 95, ao Ministério de MinaIS de Energia,
encUlinhando c6pia do RI n l 856, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, solicitando
informações complementares sobre os c;astos do
Tesouro Nacional com a PETROBRÁS - Petróleo
Brasileiro S/A.

de 1.1.09.95, ao Ministério do Planejamento e
orçamento, encaainhando c6pia do RI n· 857 t da
1995, de autoria. do Deputado PAUDERNEY AVELINO,
sobre o montante da recursos provenientes de
financiamentos a projetos aprovados pelo BIRD,
BID e outros organismo multilaterais de crédito,
bloqueado em razão da falta de contrapartida Olll
recursos nacionais ou quaisquer outros motivos;
periodo do congelallento e valor pago pelo país,
até esta data, em multas pela não utilização
desses recursos.

de 11..09.95, IlO Ministério da Fazenda;
encaminhando cópia do RI n· 859, de J.995, da
autoria do Deputado GIOVANNI QUEIROZ, sóbre o
comportamento mênsal du recaitas tributárias
:federais.

de 11.09.95, ao Hinistério da Aeronáutica,
ancaainhando cópia do RI n· 860, da 1995, de
autoria do Deputado ALDO REBELO, aC9ra das
dm!I:iss6es da trabalhadores da IliFRA.ERO e das

2178/95,

2179/95,

2180/95,

2181/95,

21.82/95,

2183/95,

2184/95,

2185/95,

2186/95,

2187/95,

2183/95,

2189/95,

2190/95,

2191/95,

2192/95,

2193/95,

2194/95,

facilidade. para o livra trAnsito de carq.. •
bagagens provenientes do exterior .a. qualquer
fiscalização ou pagaanto das respectiva. taxa••'
i.postos, e1l aeroportos.

de 11.09.95, ao Ministério da Pre"icStncia e
AIIaist'ncia Social, encaminhando cópia do RI n'
861, de 1995, da autoria do Deputado ALDO REBELO,
acerca de publicação do nOM. do Or. FAbio Kondar
Comparato no "Diário Oficial" coa0 devedor do
INSS.

de 11.09.95, ao Ministirio da Pazenda,
encaminhando cópia do RI n l 862, d.e 1995 t el.
autoria do Deputado ALDO REBELO, sobre as evasõa.
ileqais de divisas nas operaçô9s, importaçAo
facilitada e contrabando nos "free shop." dOIl
aeroportos.

de 1.1.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n· 863, de 1995, de
autoria. do Deputado ALDO REBELO, sobre a divida
externa brasileira.

de 1.1. 09 ~ 95, ao Ministério das comunicações,
encaminhando cópia do RI n. 864, de 1995, de
autoria. do Deputado MILTON MENDES, sobre a
criação do cargo de Vice-Presidente das Ellprasa.
de Teleco.unicaçõ•• , subsidiárias da TELEBRAS.

de 11.09.95, ao Ministério do Ex'rcito,
encaminhando cópia do RI n· 865, de autoria do
Deputado ALDO ARANTES, sobre declaraç6es do
comandante Mil!tar do Planalto e responaAvel pela
3 1 Brigada de Infantaria Motorizada da GOiás,
acerca da destruição de documentos pl1blicolI
arquivados no DOPS.

de 11.09.95, ao Ministério da Justiça,
encaminhando cópia do RI n· 866, de 1995, de
a.utoria do Deputado .ALDO ARANTES, sobre
declarações do comandante Militar do Planalto o.
responsável pela 3· Briqada de Infantaria
Motorizada de Goiás, acerca da destruição de
documentos públicos arquivados no DOPS.

de 11.09.95, ao Ministério da Aeronáutica t
encaminhando cópia do RI n· 868, de 1995, de
autoria do Deputado NIctAS RIBEIRO, sobra
movimentl!lçlo de passageiros nos a.eroporto.
braeileiros.

de 11. 09.95, ao Ministério da Marinha,
encaminhando c6pia do RI n· 869, de. 1.995 t de
autoria do Deputado GILHEY VIANA, sobre a
situação dos desaparecidos políticos.

de 11.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando c6pia do RI n· 871., de 1.995, de
autoria do Deputado LEUR LOMANTO, solicitando
informações qomplementares, no ambito da
superintendência de sequroa Privados - SUSEP t
sobre a atuaçâo das empresas de capitalizaçAo.

de 1.1..09.95, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaainhando c6pia do Aviso n· 546/95, c:t.
05.09.95, do K1nilltério da Agricultura, do
Abasteciwmto e da Reforma Agrliria, coa
esclarecimentos sobre os queaito. constantCIIII do
RI n· 499, de 1.995.

de 11.09.95, ao Deputado ROBERTO PESSOA,
enclUlinhando cópia do Aviso n· 442/GMjM'r, de
29.08.95, do Ministério doll Transportes, co.
esclarecimentos sobre os quesitolJ constante8 do
RI n· 604, de 1995.

de 11.09~95, ao Deputado UBALDINO JóNIOR,
encaainhando cópia do Aviso n· 924/~, de
06.09.95, do Ministério da Saúde, oom
o5clarecimentoB sobre os quo:;!tos constante. do
RI n. 658, de 1995.

de 11.09~95, ao Deputado ALCIDES MODESTO,
encaminhando cópia do Ot.ício n· 713/MPO, de
31.08.95, do Ministério do Planeja-.nt:o e
orçamento, com ellclarecimentos sobre o. que.ito.
constante. do RI n· 671, d. 1995.

de 1.1~09.95, ao Deputado PAULO DELGADO,.
encaminhando cópia do Aviso n· 767/HF, da
04 ~ 09.95, do Ministério da Fazenda, co.
esclarecimentoa sobre olOS quesitos constantes do
RI n 'l 712, de 1995.

de 11.09.95, ao Deputado C01tHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso nll 272/HC, do
01..09.95, do Ministério das Comunicações, com
esclarecimentos sobre 0$ quesitos constantes do
RI n· 765, de 1995.

de 14 .. 09.95, à Casa Civil da PJ:esidAncia da
República, encaminhando cópia da IndicaçAo n·
338, de 1995, de autoria do Deputado ALDO REBELO
e outros, que sugere ao Poder Fxecutivo, por
interm4dio do HinillUrio de Mina. a Energia t qUe
SRj a denominada Dalmiro Gouvaia a U.ina
Hidrelétrica de xingó.

de 14.09.95, ao Ministdrio de Mina. e Enorqia,
encUlinhando cópia do RI n· 809, da 1995, d.
autoria da Deputada ANA Jl)L:[A, solicitando cópia
doa contratos firmados éntre a EIlpreaa Projetos
de construção Ltda. EPC • Companhia Vale do Rio
Doce.
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2195/95,

2196/95,

2197/95,

2198/95,

2199/95,

2200/95,

2201/95,

2202/95,

2203/95,

2204/9.5,

2205/95,

2206/95,

2207/95,

220S/9S,

2209/95,

2210/95,

2111/95,

d. 14.09" 95, ao Hiniat'rio da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n l 810, d. 1995, d.
autoria da Deputada ANA JOL1A, sobre os oea
maiores devedores do Banco Xcon6mico I entre
pe.aoa. tísica. e jurídicas ..

de 14" 09" 95, ao Ministério da Marinha,
encaainhando cópia do lU: n l 819, de 1995, de
autoria da Deputada CIDIHHA. CAHPOS, sobre
conce••io de anistia a servidor.. l1qados ao
Hini.tério"

de 14" 09" 95, ao Minist'rio da Previdência e
Assistência social, enoaminhando cópia do RI n l

820, de 1995, de autoria da Deputada CIDINHA
CAMPOS, sobre cUspAndioB orçzmentários para a
divulqaçio de propaganda favorável à Retoraa da
Previd6ncia.

de 14" 09" 95, ao Hinistério da PrevidAnc:lia e
AsaisUncia Social, encaminhando cópia do RI n
838, de 1995, de autoria da Deputada FÁTDlA
PELAES, sobre, o RequlaMnto de que trata o
Arte20, I 6- da Lei n· 8e742, de 07 de dezembrQ

de 1993, com a redaçlo da Kadida Provisória n
L 058, de 27 de julho de 1995 e

de 14e09.95, ao Ministério da Previdência Q

A!ulist'ncia Social, encmainhando c6pia do RI n·
858, de 1995, de autoria da Deputada C:IDIHHA
CAMPOS, sobre os cargos exercidos, os periodos
trabalhados e as f'ormas de investidura do
servidor Fernando César da Souza Helqaço j unto a
6rgios e em.pretults vinculadall ao Ministério.

do 14.09 e95, ao Ministério dae Relaç6es
Exteriores, AnclUlinhando c6pia do RI n· 867, de
1995, de autoria da Deputada MARIA VALAD!.O, sobre
tratamento dispensado a cidadios norte-americanos
no Serviço Consular Brasileiro nOIl Estados Unidos
da América.

de 14.09.95, ao Ministério da Marinha,
enclUD.inhando c6pia do RI n· 870, de 1995, de
autoria da Deputada TELMA DE SOUZA, sobre a
»odernizaçi.o dos portos brasileiros.

de 14.09.95, ao Kinistério da Fazenda,
encaminhando c6pia do RI n· 872, de 1995, de
autoria do Deputado FERNANDO DINIZ, lSobre a
ren11ncia :fiscal decorrente de beneficios
tributários, por tributo e por modalidade de
bene:f1cio, me. a mês, referente ao primeiro
satnastre de 1995 a

de 14.09.95, A Casa Civil da Presidência da
Repl1blica, encaJlinhando cópia do RI n. 873, de
1995, de autoria do Deputado AIRTON DIP:P, a
respeito do procell.o de privatizaç'o de
r ••ponsal:Jilidlule do Executivo.

de 14.09e95, ao Kinist'rio da Previdência e
Assist6ncia Social, encZlIIinhando cópia do RI n
874, de 1995, de áutoria do Deputado ARNALDO
FARIA DE s1, solicitando in:formaç6es
comple..ntares ao RI n· 3.3615, de 1995.

de 14.09.95, ao Ministério da Previd6ncia e
Assb:t4ncia Social, encaminhando cópia do RI n·
875, de 1995, de autoria do Deputado ARNALDO
l"ARIA DE SÁ, sobre a evoluçio da arrecadaçi.o do
sistaDa previdenoiário.

de 14.09.95, ao Kinistário da Previd'-ncia e
A8sist6ncia social, encaainl\ando c6pia do RI n
876, de 199~, de autoria do Deputado PADRE ROQUE,
sobre o nlbnero de aposentadorias 9. pen.6••
concedida. pela Previd'ncia aOB trabalhador.. e
empregados rurais de todo o Pais.

de 14.09 a 95. ao Ministério do Planej a:mento e
Orçamento, enca.inhando cópia do RI n. 877, de
1995, de autoria do Deputado ALEXANDRE CARDOSO,
sobre previsio de receita e dotação de recursos
para a Seguridade Social e outros.

de 14.09a95, ao Ministério da Justiça,
encaminhando cópia do RI n- 878, de 1995. de
autoria do Deputado ELIAS MURAD, a respeito da
transfor:aaçio da Secretaria Nacional de
Entorpecentes e. Departamento de Entorpecente. ela
Secretaria de Planej amente de açoes NacionaiS de
Segurança Públiclla

de 14 e09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando c6pia do IU: n· 879, de 1.995, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a united
AIlerica Insurance coçany CUAIC), de Nova York,
subsidiária do Instituto de ReBsequros do Brasil
(IRB), noll Estado Unidos.

de 14.09.95, ao Ministério da 8a11de, encaJIlinhando
cópia do RI n· 880, de 1995, de autoria do
Deputado MILTON TEMER, sobre convAnio COR a
J'undaçio CUl.tural. e Ecol6qloa Anjos do Aa:fal.to,
no Estado do Rio de Janeiro.

de 14.09 a 95, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encZlJlinhando cópia do RI n· 881, de
J.995, de autoria do Deputado GIOVAlfNI QUEIROZ, a
respeito da construção de 178 CAIes de que trata
a Lai n- 9~071, dA 05 de julho dê 1995.

2212/95,

2113/95,

2214/95,

2215/95,

2216/95,

2217/95,

2218/95,

2219/95,

2220/95,

2221/95,

2222/95,

2223/95,

2224/95,

2225/95,

2226/95,

2227/95,

de 14.09.95, ao Deputado SANDRO MABEL,
encaainhando c6pia do Aviso n. 1925-
SUPAR/Cacivil, d. 04e09a95, da Casa Civil da
Presidência da Rapllblica que envia cópia do
O:ficio n- 2041, de 26.07.95, do Ministério da.
Fazenda, coa esclnreci.entos sobre a Indicaçio n
35, <1e 1995.

de 14.09.95, ao Deputado ZAIRE REZEHD:I,
enoazlinhando c6pia do Aviso n- 19251-
SUPAR/C.CIVI1, d. 04.09a95, da Casa Civil. da
Presidincia da República que envia cópia do Aviso
n· 526, de 2!5e08e95, do Ministério da
Aqricultura, do AbasteciMnto e da Refonz&
Aqr'ria, co. esclarecimentos sobre a Indicaçio n
43, de 1995.

de 14.09.95, ao Deputado VICENTE CASCIONE,
enca.inhando cópia do Aviso n - 1930
BUPAR/C.civil, de 04e09.95, da Casa Civil da
Pre.id4ncia da Repl1blica que envia c6pia do Aviso
n- 1019, de J.6.08.95, do Ministério da Justiça,
~~;5~sclarecill:entos l!5obre a Indicaçio n. 141, da

de 14.09.95, ao Deputado AUGUSTO NARDES,
encaminhando cópia do .Aviso n· 1986-
SUPAR/CaCivil, de 08.09.95, da Casa Civil. da
Presidência da República que envill c6pia do Aviso
n· 537, de 04.09.95, do Ministério da
Agrioultura, do Abastecimentos e da Reforma
Aqr'ria, ooa Qsclarecimentoa sobre a Indicaçio n'
232, de 1995.

de 14a09.95. ao Deputac10 RICARDO HERÃCLI.O,
enCAminhando cópia do Aviso n· 279/XC, de
11.09.95, do Ministério das Comunicações, coa
esclareoimento. sobre 08 quesitos constantes do
RI n- 548, de 1995e

de 14.09a9!S, à Deputada CIOINHA CAMPOS,
encaminhando c6pia do Aviso n· 782,iMP, de
11a09.95, do Ministério da Fazenda, com
esclarecilaentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 582, de 1995.

de 14e09a95, À Deputada CIDIHHA CAMPOS,
encaJlinhando c6pia do O:ficio MEC/GM/109/95, de
11. 09.95, do ltlnistério da Educação e do
Desporto, COJll esclarec1JlentoB sobre Os quesitos
constantes do RI n· 586, de 1995e

de 14e0ge95, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do O:ficio MEC/GH/I08/95, de
11.09 e95, do Ministério da Educação e do
Desporto, co. esclarecimentos sobre os quesitos
constanu& do RI: n· 592, de 1995.

da 14.09.95, à Deputada. TEIMA DE SOUZA,
encUlinhando c6pia do Aviso n· 455/GM/MT, d.
04.09.95, do Ministério dos Transportes, .co.
esclarecimentos sobre 011 quesito. constantes do
lU n. 683, de 1995e

!le 14.09.95, ao Deputado PAULO GOov:!A,
encaminhando cópia do Of'icio n· 659/XMA/GAB, de
06.09.95, do Ministério do Meio Alllbiente, dos
Recursos Hidricos e da A1Iaz6nia Lega.1, com
esclareciJtentos sobre os quesitos constantes do
RI n- 696, de 1995.

de 14a09.95, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando c6pia do Ot"icio HEC/GM/1.10, <1e
1J.. 09 e95, do Ministério da Educaçio e do
Desporto, com esclareciaeni:os sobre os quesitos
constantes <10 RI n· 706, de 1995.

de J.4. 09.95, ao Deputado JoAo FASSARELLA,
encaminhando c6pia do Oficio KEC/GH/107, da
11.09 e95, do HiniBtério da Educação e do
De.porto, co. esclareciaentos sobre os quesitos
do RI n· 777, de 1995.

de 14a09.95, l Casa Civil da Presidência da
Rep11blica, enoaminhando c6pia da Indicação n.
328, de 1995, de autoria da COHIssAo DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE 11: XIlfORIAS, que sugere
ao Poder Executivo, por inteaédio do Ministério
do Maio Aabient., dos RecursolS Hídricos a da
bftz6nfa Legal, providflPcias r.la.tivaa a
in:fraç6e. aabientais no Município de
Caraquatatuba.

de 14.09a95, à Casa Civil da. PresidAncia da
República, encaainhando cópia da Indicação n
339, de 1995, que sugere ao Poder Executivo, por
interMdio do Kinistãrio da Fazenda, a
regula..ntaçio da Lei n. BaSI54, de 28 de março d.
1994, conforme diap6e seu Artiqo 11, ê que trata.
da escrituraçâo da microe.presa e da emprella de
pequeno porte, de :tona si1llplificad:a.

de 14a09.95, à Casa civil da Presidlncia da
Repl1blica, encaminhando c6pia da Indicação n
344, de 1995, de a.utoria do Deputado MARCOHI
PERILLO, que suqAre ao Poder Executivo, por
inta~'dio do Ministério da Fazenda, a instalaçAo
de aq6ncia do Banco do Brasil S/A, no Kunicí.pio
de Mo8sAJIed•• , Estado de Goiás.

de 14.09.95, à Casa Civil da Preaidl.ncia da
Rep1iblica, encaminhando cópia da IndicaçAo n.
345, de 1995, de autoria do Deputado KARCONI
PERILIO, que Buqera ao Podar Executivo, por
interllédio do Minist'rio da Justiça, a aprovaçio
da outorga de Titulo dA Utilidade Públioa il.
Sociadade Brasileira de Onaologia Cli.nicàe
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2228/95,

2229/95,

2230/95,

2231/95,

2232/95,

2233/95,

2234/95,

2235/95,

2236/95,

2237/95,

2238/95,

2239/95,

2240/95,

2241/95,

de 14.09.95, à Casa Civil da Presidência da
Rep11blica, encaBinhando cópia da Indicaç!o n.
346, de 1995, de autoria do Deputado ARMANDO
AB:tLIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio dali Ministérios do Ex'rcito e de.
Sadela, o exame da oportunidade • da conveniência
de serell adotadas provld'ncias com vistas ao nAo
fechamento do HospItal do GruplI...nto de
Engenharia de Joio Pessoa, no Estado da Paraíba.

de 14.09.95, • Casa civil da Presidltncia di!!
República, encaainhando. c6pia da Indicaçio n l

347, de ],995, de autoria do Deputado JOslf: CARLOS
LACERDA, que sugere ao Poder Execut!vo, por
intermédio do Ministério doIS Transportes, o eXll1le
da oportunidade e da conveni'ncia de tornar
obrigatório o uso de faróis acesos, durante o
dia, pelos veiculas que trafegarem em auto
estrada.

de 14.09.95, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n I

355, 1995, ele autoria da COMIssAo DE RELAÇÕES
EXTERIORES, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério das Relações Exteriores, a
adoçA0 de provid6ncias no sentido de solicitar ao
Governo da República Francesa que reconsidere sua
decisAo de promover experiências nucleares no
Pacifico Sul.

de 14.09.95, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da ReforJl1a .lqrária, encaminhando
cópia do Of"íeie GAB/n l 065/95, de 12.09.95, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO 1 solicitando
reiteração do RI n l 669, de 1995.

de 14.09.95, ao Deputado SANDRO MASEL,
encaminhando cópia do Aviso n l 462/GM/MT, de
08.09.95, do Ministério dos Transportes, COll
esclarecimentos sobre a Indicaçio n l 176, d.
1995.

de 14.09.95, encaminhando cópia do Oficio n l
669/MKA/GAB, de 11.09.95, do Ministério do Meio
Ambiente, dali Recursos Hídricos e da AzazOnia
IAgal, COla esclarec1Jaentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 632, de 1995.

de 1.4.09.95, ao Deputado BETa LtLIs, encaminhando
cópia do Oficio n l 670/HMA/GAB, de 11..09.95, do
Ministério do Keio Ambiente, dos Recursos
Hidricos e da Amazônia Legal, com esclareciwentoa
sobre os quesitos constantes do RI n l 735, de
1995.

de 14.09.95, l Deputad.a. ANA JULIA, encaminhando
cópia do Aviso n l 793/MF, de 13.09.95, do
Ministério da Fazenda, com esclarecimentos sobre
08 quesitos constantes do RI n l . 807, de 1995.

de 21.09.95, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia d.o Aviso n l 281/MC, de.
15.09.95, do Ministério das Comunicações, com.
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n l 826, de 1995.

de 22.09.95, à Ca.a Civil da PresidAncia das
Rep11blica, encaminhando cópia da Indicaçl.o n l
340, de 1995, de autoria do Deputado PAULO PAIM,
que sugere ao Poder Executivo, por interJI'cUo da
Presid.lncia da República, o reenquadramento dos
carteiro. do extinto Departamento de Correios e
'1'eléqrafos - DCT.

de 22.09.95, à Casa civil da presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n I

341, da 1995, de autoria do Deputado JDst CARLOS
LACERDA, que suqere ao Poder Executivo, por
intemédio do Ministério da. sallda, o exame da
oportunidade e conveniência de ser implantada
campanha de e_rg6ncia de prevençio contra o
vírus Hanta.

de 22.09.95, A Casa Civil da Presid6ncia da
República, encaminhando cópia do RI n l 342, de
1995, de autoria do Deputado SEVERINO CAVALCANTI,
que sugere ao Podar Executivo, por interJládio do
Ministério dos Transportes, a adoçA0 ele meelida
ra:ferente à transferAncia da Administraçi.o do
Porto de Recife para a Preteitura daquele
!lUnic1pl0.

de 22.0!~.95, à Calla Civil da Presidência da
República, encll"ainhando cópia da Indicação n I

343, de 1995, de autoria do Deputado HAURI
SÉRGIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Aqriculturll, do
AbastlilCimento e da Reforma Aqrária, a
implantação, pelo Instituto Nacional de
colonização e Reforma Aqrária - INCRA, de projeto
da assentamento agrícola ao longo das fronteiras
da Bolivia e do Peru, delltinados ~ tixaç!o de
brasileiros que residem naqu91es paisos
irregularmente.

de 22.09.95, à Casa Civil da Presid6ncia dá
República, encaminhando cópia da Indicação n l

348, de 1995, de autoria do Deputado FERNANDO
FERRO, que sugere ao Poder Exacutivo, atrav's do
Ministério de Minas 8 Energia, a adoçio de
provid'ncias e gestAo relativas à implantação de
uma politica de recursos humanos para a Companhia
de Pesquisa de Recurso. Minerais - CPRK.

2242/95,

2243/95,

2244/95,

2245/95,

. 2246/95,

2247/95,

2248/95,

2249/95,

2250/95,

2251/95,

2252/95,

2253/95,

2254/95,

2255/95,

2256/95,

de 22.09.95, à Casa Civil da Presidência da
Rep\1blica, encaainhando cópia da IndicaçAo' nl
349, de 1995, de autoria do Deputado OSKA!fIO
PEREIRA e outrOB, que sugere ao poder Executivo,
por intermédio do MinisUrio da. Relaçõe.
Exteriores, detendnar l delegaçlo do Bra.il na
IV Conferência Mundial da Orqanização elas Naçõe.
Unielas sobre a Kulher que UJl8 a voz e o voto de
nosso Paifl para defender principios condizentes
com a cultura e as convicções de n08SO povo, e
recusar toda e qualquer proposta que os
contrarie.

de 22.09.95, à Casll Civil da Presidlncia da
Rep~lica, encaJÚ.nhando cópia da indicação n I

350 I de 1995, de autoria d.o DBputado SANDRO
HABEL, que auqere ao Poder Executivo, por
intenlMidio do Ministério da Agricultura, do
Abastecill8nto e da Reforma Agrária, o exame da
oportunidade e conveniência de auxilio aos
cacauicultores.

de 22.09.95, l CaSa Civil da Pre.idlncia da
Rep\llilica, encaminhando cópia da indicaçAo n I

352, de 1995, de autoria do Deputado JoAo
PIZZOLATTI, que sugere ao Poder Executivo, por
intenaédio do Ministério dos Transportes, o
aumento do li_ite de velocidade máxima per.mitida
nas rodovias.

de 2a.09.95, à Ca.a Civil da presidAncia da
Reptllilica, enclUlinhando cópia da Indicaçi.o n I

353, de 1995, de autoria do Deputado EDISON
ANDRINO, que sugere ao Poder Executivo, por
inteBédio da Presid8ncia da Repdblica e dos
Ministérios da Fazenda e do Planej aJMnto e
orçaMnto, a antecipaçi.o de um mês dll cota do
Fundo de participaçio dOIl Estados e Municipios e
posterior ressarcimento nll fOrlla legal
estabelecida pelo Minisbirio da Fazenda. .

de 22.09.95, ~ Casa Civil da Presidincilll da
Rep11blica, encaminhando cópia da Indicaç6.o nl
356, de 1995, de autoria da Deputada VANESSA
FELIPl'E, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação e do
Desporto, a criaçio de Escola Técnica Federa1. no
Ba.irro de CUlpo Grande, no Municipio do Rio de
Jan~tit'o.

de 22.09.95, à Casa Civil da Presidência da
República, enca..inhando cópia da Indicação n I

357, de 1995, de autoria da Deputadll VANESSA
FELIPPE, que sugere ao Poder Executivo, por
interJlédio do Ministério da Educaçlo e do
Desporto, a criação de Escola Técnica Federal no
Bairro de RClalengo, no Kunicípio do Rio de
Janeiro.

de 2a.09.95, à Casa Civil da Presid'ncia da
Repdblica, enca.inhando cópia da Indicação n I

358, de 1995, ele autoria do Deputado ALEXANDRE
CERAN'l'O, que sugere ao Poder Executivo, por
interIlédio do Ministério dos Transportes, o exame
da oportunidade • conveniAncia de instituir
Programa Nacional de Priva'tização de Trechos de
Rodovias Federais.

de 22.09.95, ao Ministério da PrevidAncia e
AB.istAnaia Social., encaminhando cópia do Oficio
GAB/nl 069/95, de 19.09.95, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, solicitando complementaçlo
da resposta do RI n l 47, de 1995, encaminhada
através do Aviso n l 235, de 25.04.95.

de 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do Of"icio GABjnl 068/95, de
19.09.95, da autoria do Deputado CUNHA BUENO,
solicitando reiteraçAo do RI n l 528, de 1995.

d. 22.09.95, ao Ministério de Hinas e Energia,
encaminhando cópia do· RI n l 931, de 1995, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a respeito dos
nivei. de estoques de petróleo e derivado••

de a2.09.95, ao Ministério da Minas e Energia,
encaminhando cópia do Ri n l 941, de 1995, do
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a respeito da
concorr'ncia pllblfca internacional para
~~~;~~~ de:G~~o sebastilo-SP, do estocagem

de 22.09.95, aO Mini.Urio da AdministraçAo
Federal e Reforma do Estado, encUliinhando cópia
do RI n l 882, de ~995, de autoria do Deputado
DOMINGOS DUTRA, sobre a falta d. U1ll1l politica
salarial para oa Servidores Públicos Civis da
Unilo.

de 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n l 883, de 1995, da
autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, sobre
811preSas que prestam serviços de !segurança a
bancos públicos.

de 22.09.95, à Casa civil da Presidência da
Rept1blica, encaminhando cópia do RI n l 884, de
1995, de autoria da Deputada TELHA DE SOUZA,
sobre, politica básica e metas centrais do GEMPO
para modernização do. portos brasileiros, bem

~~llc~:;sdaasLoi~~d~~6~~,dá:c~:~~s para efetiva

de 22.09.95, ao Ministério doa Transportes,
encam.inhando cópia do RI n l 885, de 1995, de
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2257/95,

2258/95,

2259/95,

2260/95,

2261/95.

2262/95,

2263/95,

2264/95,

2265/95,

2266/95,

22157/95,

2268/95,

2269/95,

2270/95,

2271/95,

2272/95,

2273/95,

autoria da Deputada TELHA DE SOUZA, sobre
politica bÁlIoica e ..tas centrais do GEHPO para
modernização do. portos brasileiros, b_ como
quais as medidas já discutidas para efetiva
aplicação da Lei n' 8.630, de 1993.

da 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encoinhando cópia do RI n' 886, de 1995, de
autoria da Deputada TEUlA DE SOUZA, sobre
poli'tica básicll e -.tllS centrais do GEKPQ para
moClernizaçAo dos portos brasileiros I bea como
quais as medidas já discutidas para efetiVA
aplicação da Lei n' 8.630, de 1993.

de 22.09.95, ao Ministério da Indústria, dO
comercio e do TuriB~, encaJlinlumdo c6pia do RI
n' 887, de 1995, de autoria da Deputl1da TEUfA DE
SOUZA, sobre politica básica e mataIS centrais do
GEHPO para :-odernizaçio dos portos brasileiros,
bem como quais a. medida. j.6 discutidas para
efetiva aplicação da Lei n l 8.630, de 1993.

de 22.09~95, ao Hinisttirio do Trabalho,
encaminhando cópia do RI n l B88, de 1995, de
autoria da Deputada. TELHA DE SOUZA, sobre
politica. bAsiea e metas centrais do GEMPO para
made.rnização doa portos brasileiro., b.a co*,
quais as medidas já discutidas para efetiva
aplicação da Lei n l 8.630, de 1993.

de 22.09.95, ao Ministério da l"azenda,
encaJlinhando cópia do RI n l 889, de 1995, de
autoria do Deputado PAULO PAIM, sob:re valor.a
arrecadados pelos concursos de prognósticos
patrocinados pelo Governo Federal nos t11ti:aos
oinco anos e sua destinaçAo.

de 22.09.95, ao Ministério do Trabalho,
encllllinhando cópia do RI n l 890, de 1995, de
autoria do Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA, sobre o
programa de A1i..ntação do Trabalhador - PAT - e
acerca da posição do GOverno em relação aol!
tiquetes-refeiçAo e tiquetes-slimentação.

de 22.09.95, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n· 891, d.e 1995, c1e
Autoria do De:cutado CAHDINHO MATTOS, sobre
contratos de locaçz1o de illÓveis adll1inistrado.
pela INFRAERO.

de 22.09.95, ao Ministério da Previd6ncia e
As.sisttncia Social, enca.inhando cópia do RI n l

892, da 2995, d. e.utoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre processo movido por Luiz Galli contre. o
INss.

dlt! 22.09.95, ao Ministério da EdueaçAo e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n· 894, de
J.995, de ~utoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
contrataçi.o, se. licitaçAo, da PROMOM Engenharia
Ltda. para construção de. CAIes.

de 22.09 e95, ao Mini.stério de Minas e: Energia,
encaminhandO cópia do RI n l 895, de J.9515, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a parceria
de FURNAS com a iniciativa privada para conclUflAo
das obras da Hidrelétrica ~ Serra 6& Mesa.

de 22.09.95, ao !tlnistlirio da Admini.traçl.o
F.deral e Refonaa do Estado, encaminhando cópia
do RI n l 896, de 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, sobr. servidores lotados na
secretaria de Assuntos Estrat4gicos.

de 22.09.95, à Secrauria- Geral da PresidAncia
da Rept1blica, encalllinhando cópia do RI n· 897, de
1995, do autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre o
acervo da Conssão Especia.l de Investigação',
criada através do Decreto n l 1.001, de 1993e

d. 22.09.95, ao MiniBté:rio da Fazenda,
encaainhando c6pia do RI n· 898, de 1995, de
autoria do RI n· 898, de 1995, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, aobre a aituaç6.o a as
reforaas a que está sendo aub.etfdo o Banco do
Brasil S/,..

ele 22.0ge95, ao Ministério da Fazenda,
flneaafnhando c6pia do RI n l S99, de 1995, d.
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a atuaçi.o
do Banco do Brasil S/A, nas áreas de seguro,
previdência privada e capitalizaçlo.

de 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n l 900, de 1995, de
autoria do Deputlldo JOSlt JANENE, sobre as ações
de. auxilio de liquidez desenvOlvidas nos últillOs
doze meses pelo Banco Central do Brasil.

de 22.09.9!i, ao Ministério da Previdência e
bsistência Social, enc.a.inhando c6pia do RI n t

901, de 1995, de autoria da Deputada CIDINHA
CAMPOS, sobre as concessões de aposentadoria
especial de anistiados.

de 22.09.95, ao Ministério do Planajamento e
orçamento, encaminhando cópia do RI n I 902, de
1995, de autoria do Deputado JOAo FASSARELLA,
80bre gastos referente. a rubrices contide. no
Projeto de lAi n. 15, Mensagem n l 325, de 1995,
que abre creditoB suplementares em favor do
Tribunal Reqional do 'n'llbalho, 8 6 e 19 6 Reqiões.

de 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n I 903, de 1995, de

2274/95,

2275/95,

2276/95,

2277/95,

227R/95 ,

2279/95,

2280/95,

22Rl/95,

2282/95,

2283/95,

2284/95,

2285/95,

2286/95,

2287/95,

2288/95,

2289/95,

2290/~5,

2291/95.

autoria do Daputado WCIAHO PIZZA~'O, a respeito'
àe conta. do Balanço de Paqa:aentoB ,dO Brasil.

de 22e09.95, ao Kinistério d.a Adainistraçlo
Federal e Reforma do E.tado, encallinhando cópia
do RI n l 904, de 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, sobre o acervo da ComiBalo XSp4ilcial
de Inve.tigaçãt;l, criada através do Decroto n I

1e001, de 1993.

de 22.09.95, ao Mini.tério da Aebrlnistraçlo
Federal· e ReforJla do Estado, encaminhando cópia
do RI n l 905, de 1995, de autoria do Deputado
CDllHA BOEHO, sobre contratos aantidoa pela PROJIOK
Engenharia Ltda, e ÓrglOB e- tl:ntidades das
administrações dire.ta e indireta.

de 22.09.95, ao KiniBtério de Fazanda,
encaminhando cópia do RI n· 90S, de 1995, de
autoria do Deputado JOVAm ARAN"1'!S, sobre 11.
concessAo de aB.:Bist'ncia financeira, pelo Banco
Central do »reail, a instituiçõeJl do SlJlte.a
Financeiro lfacional na :forma de· empréstimo. de
liquide••

de 22e09.95, ao Ministério de Minas e Energia,
onoaminhan<1o cópia do RI n· 907, de 1995, de
autoria. do Deputado PAULO ROCHA, sobra a.
concess6Bs de lavra, autorizeçio de pesquisa com
relatórios finais de pe.qui.a apresentadolJ e
co.pcsiçAo do capital.

de. 22.09.95, ao Ministério das Comunicaç6e.l!l,
encaminhando cópia do RI n· 90S, de 1995, de
autoria 40 Deputado Jost P'RITSCJI, sobre aa
GlIillBOras de rádio e televi.io que operma no
Território Nacional.

da 22.09.95, ao kinist6rio. da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n· 909, de 1995, de
autoria do Deputado LIHDBERG J'ARIAB, a respeito
do IIOntante de renl1ncia tiscal e. virtude da
imunidade tributária conferida li Instituições de
Educação sem. :fins lucrativo".

de 22e09.95, ao Ministério da :FZlzenda,
encaminhando cópia do RI n' 910, de 1995, dQ
autoria do Deputado LIHDBERG :FARIAS, acerca de
recursos que, e. decorrência de lei, devam Ber
alocados ao Prograaa d.e Crédito Et1ucativoe

de 22.09.95, ao MinisUrio c:bt Fazenda,
encaainhando c6pia do RI n l 911, de ·1995, de
autoria do Deputado LINDBERG FARIAS, li rtl:Jlpeito
do montante da ren11ncia de Arrecadaçio UI. virtude
da isenção concedida ls Instituições Privada. de
Ensino, de qualquer nível, roçristrada.s e
reconhecidas pela administraçio estadual de
ensino, pelo Decreto-r.i n. 1.422/75.

de 22.09.95, ao Ministério da Aeronáutica,
encaainhando cópia do RI n l 912, de 1995, de
autoria do Deputado ROBERTO rESSOA, a respeito da
reforall. do Aeroporto de Viracopoa, ellI Cll.D.pinaa 
SP.

de 22.09.95, ao Hinistário do PlanejaJlento e
Orçam8nto, encaminhando cópia do RI n· 913, de
1995, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
retirada das daspesas médicas e hospitalar••
dentre as deduções pe.raitidas no cálculo do
imposto de renda c1as pessoas físicas.

de 22.09.95, encaainhando cópia do RI n· 914, de
1995, de autoria do Deputado ctJ1iHA BUENO, so):)re
illportaçio de óleo sa.safr.6s.

de 22.09.95, ao Ministério da Saúde, êncmai.nhando
cópia do RI n l 915, de 1995, de autoria c10
Deputado CUNH1~ BUENO, so):)re fiscalização na
propaganda da r',J~dioB.

de 22.0ge95, ao Ministério da sal1de, encaminhando
cópia do RI n l 916, de 1995, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, l!Iobre o consumo de cigarros
no Brasil.

de 22e09.95, ao Hinist'rio da Indl1stria, do
Coúrcio e do Turil!lllO, encaJIinhando c6pia do RI
n- 91.7, de 1995, de autoria do Deputado ctnmA
BUENO, sobre a patente junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - INPI do f1DlO
Y-1 produzido pela eaprasB souza Cruz.

de 22.09.95, ao Mini.Urio doa Transporte.,
encaminhando cópia do RI n- 918, de 1995, de
autoria dO Deputado CUNHA BUENO, sobre a origeJll e
o emprego de verbas sob a alçada daquela Pasta.

de 22.09.95, ao Kinistério da CUltura,
enca..inhando c6pia do RI n l 919, de 1995, <Se
autoria do Deputado CUHHA BUElfO, sobra ajUda
financeira concedida pelo Ministério para a
filJUlqelll da "ca.rlota Joaquina, Princesa do
Brasilll'e

de 22e0ge95, ao MiniBtério da :lazenda,
encaainhando cópia do RI n· 920, de 1995, de
autoria do Deputlldo cmmA BOEHO, sobre o acervo
da coaisl!IAo Especial de InvestigaçAo, criada
através do Decreto n· 1. 001/93.

da 12.G9. 95, ao KinisUrio da Justiç.a,
encmainhendo cópia do RI n· 921, de 1995, da
autoria do Deputado MIGUEL ROSSE"l'TO, sobre a
fiscalização de empresas particulares que prestaa
serviços de segurança e/ou vigilAncia.
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22512/95,

2293/95,

2294/95,

2295/95,

2295/95,

.2297/95,

2298/98,

2299/95,

2300/95,

2301/95,

2302/95,

2303/95,

2304/95,

2305/95,

2306/95,

2307/95,

2308/95,

2309/95,

2310/95,

d. 22.09.95, ao Ministério das comunicaçõell,
encaminhando cópia do RI n l 923, de 1.995, dQ
autoria da Deputada ANA J'ó"LIA, sobre as condições
e. que •• deu li. conceslllio da Emissora de Rádio
Porto Brasil FM stereo Ltda.

de 22.09.95, aO Hinistério da Fazenda,
enca:ainhando cópia do RI 01 924, de 1995, de
autoria do Deputado JURANDYR PAIX'-.O, solieitando
informações ao Presidente da caixa Econôlllica
Federal sobre a destinação dos recursos
provenientes das loterias ad:llinistradas pela CEF
e sua real utilizaçio.

ele 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encuinhando cópia do RI n l 925, de 1995, de
autoria do Deputado FRANCISCO DORNELLES, sobre a
dilllinuiçlo dos valores dos repasseo do Fundo' de
participaçAo de Estados e Municípios às
Prateituras do Estado do ParA.

da 22.09.95, ao Ministério das Comunicações,
encmUnhando cópia do RI: n. 926, de 1995, de
autoria da COMISS!O DE CltNCIA E TECNOLOGIA,
COHUNlCAçAO E INFoRMÁTICA, sobre o aprimoramento
da tiscalizaçio e a política de regulamentação
do cluuaa.daa rádio. clandestinas.

da 22.09.95, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI n· 927, da

1995, de autoria do Deputado ZAIRE REZENDE, a
respeito do Projeto da Hidrovia paraquai-paraná.

de 22;09.95, ao Ministério da Meio Ambiente, dos
Recur.o. Hídricos e da Amazônia Legal,
encaminhando cópia do RI n' 928, de 1995, de
autoria do Deputado ZAlRE REZENDE, sobre o
Projeto da Hidrovill Paraguai-paraná.

de 22.09.95, ao Kinistério da Educaçiio e do
De.porto, encaminhando cópia do RI n' 929, de
1995, de autoria do Deputado JoAo FASSARELLA, a
reapeito da Secretaria de Programas EBp8ciais 
SEPESP.

de 22.09.95, ao Minist'rio da Educação e do
Desporto, encllllinhando cópia do RI n l 930, de
1995, de autoria do Deputado JOSÉ FORTUNATI,
sobre o Banco Econ6mioo S/A.

de 22.09.95, ao Kinistério do Meio Ambiente, dos
RecursOll Hídricos e da Amazônia Legal,
enoaminhando cópia do RI n' 932, de 1995, de
autoria do Deputado ELIAS ABRAllAO, sobre
provid'ncias para coibir a exploraç!o predatória
e o desrllltamento da Mata At14ntica.

da 22.09.95, ao Ministério da Marinha,
encaminhlUldo cópia do ro: n' 933, de 1995, de
autor!. do Deputado HERCULANO ANGHINETTI, a
respeito do. critérios de seleção de capelão,
pelo Comando Naval de Brasilia.

de 22.09.95, ao Ministério do Planejamento Q

orçl!lJlento, enclUlinhando cópia do RI n C 934, dê
1995, de autoria do Deputado HERCULANO
AKGHiRTTI, li. raspeito do Fundo de Garantia por
Te.po de serviço - P'GTS.

de 22.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaainhando cópia do ro: n' 935, de 1995, de
autoria do Deputado HERCULANO ANGHINET'l'I,
B'olicitando esclarecimentos se o Instituto de
Rellsequros do srasil (IRB) possuia saldos em
conta corrente e. aplicações no Banco Econ6mico
S/A, tendo •• vista a notícia veiculada pela
revi.ta "VEJA" de 30.08.95.

de 22.09.95 , ao Hinistério das comunicações,
enclllll.inhando cópia do RI n' 936, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre estudo
para novas concessõ.. de rádio e de televisão.

de 22.09.95, ao Ministério dos Transportell,
encaminhando cópia do RI n ll 937, de 1995, de
autoria do Deputado CTJNlià BUENO, sobre a
Companhia DoCaS de Sio Paulo.

da 22.09.95, ao Ministério da l"azenda,
enoaJÚnhando cópia do RI n' 938, de 1995, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, solieitando
intormações complementares sobre a COmpra da.
Jc:Olyno8 pela colqate-Pal~live.

de 22.09.95, ao Ministério da FazQDda,
encaJlinhando cópia do RI n' 939, de 1995, de
autori. do Deputado ELIAS MURAD, sobre a
superintend'ncia de Seguros Privadoa - SUSEP.

de 22.09.95, ao Hinistérl0 dos ~MBport9.,

encaainhando cópia do RI n' 940, de 1995, de
autori. do Deputado JoAo COSER, sobre recursos
arrecadados junto aos portos do Estado do
Espírito Santo, bem como os recursos repassados
aos portos capixaba. através da companhia Docas
do E.pirita santo - CODESA.

de 22.09.95 , ao Ministério da Agricultura, do
Abasteciaento .. da Retorma Agrária, encaminhando
cópia do RI n· 942, de 1995, de autoria do
Deputado UBALDO coRRiA, sobre certificados de
Registl:'o Federal de Aqrotóxicos.

da 22.09.95, ao Hinistário da Aaronáutica,
encaminhando cópia do RI n' 943, de 1995, de

2311/95,

2314/95,

2315/95,

2316/95,

2317/95,

2318/95,

2319/95,

2320/95,

2321/95,

2322/95,

2323/95,

2324/95,

2325/95,

2326/95,

2327/95,

2328/95,

autoria do Deputado RICARDO IZAR, sobre o
aumento, pela INFRAERO, do valor das taxas de
estacionamento no. Aeroportos de congonhas e
eumbica, ea Sio Paulo, bem como do nome da
e:apreaa perJds.ionária.

de 22.09.95, ao HiniGtério da Fazenda,
encaminhando cópia do ro: n' 944, de 1995, de
autoria do Deputado PADRE ROQUE, sobra a
importação de desperdícios e aparas de papel.

de 22.09.95, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n' 945, de
1995, de autoria do Dttputado MILTON TEMER, sobre
salário-EducaçAo.

de 22.09.95, ao Deputado ELIAS MURAD,
encaminhando cópia do Oficio n. 457-GABj'MARE, de
14.09.95, do Ministério da AdIlinistração Federal
e Retorma do Estado, co. esolarecimentos sobre os
quesito. constantes do RI n' 732, de 1995.

da 22.09.95, ao Deputado ROBERTO VA.LADAO,
encuinhando cópia do Aviso n' 432/9S-GH, de
18.09.95, do Ministério de Minas e Energia, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 742, de 1995.

de 22.09.95, ao Deputado LUCIANO ZICA,
encaJlinhando cópia do Aviso n' 433/95-GK, de
18.09.95, do Ministério de Minas e Energia, com
esclat'ecientos sobre os qtJesitos constantes do
RI n' 743, de 1995.

de 22.09.95, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso n' 433/95-MICT, de 18.09.95, do
Hinistério da Indústria, do comércio e do
Turi.lIO, com esclarecimentos Dobre os quesitos
constantes do RI n' 745, de 1995.

de 22.09.95, ao Deputado AIRTON DIPP,
encuinhando c6pia do Aviso n' 434/95-GM, de
18.09.95, do Ministério de Minas ê Energia, com
esclareci1lentos Bobre os quesitos constantes do
RI n' 749, de 1995.

de 22.09.95, Deputado FERNANDO DIHIZ,
encaJlinbando cópia do Aviso n" B09jMF, da
14.09~95, do Hinistério da Fazenda, com
osclareciJ:Dento. sobre os quesitoa constantes do
RI n' 753, da 1995.

da 22.09.95, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso n' 810/MF, de
14.09.95, do Ministério da Fazenda, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
ro: n' 759, de 1995.

de 22.09.95 I ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso n' 808MF, de
14.09.95, do Ministério da Fazenda, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 764, de 1995.

de 22.09.95, ao Deputado JOst FORTUNATI,
encaminhando cópia do Aviso n' 431/GM/MICT, de
12.09~95, do Ministério da Indl1stria, do Comércio
ti: do TurislllO, com e.clarecill'lentos sobre os
quesitos constantes do RI n· 780, de 1995.

d. 22.09.95, ao Deputado JüLI:o REDECKER,
encaminhando cópia do Aviso n' 435/GK-HICT, de
21.09.95, do Ministério da Indllstria, do Comércio
e do Turismo, com esclareci1lentos sobre os
quesitos constante. do RI n' 784, da 1995.

de 22.09.95, ao Deputado NELSON HARQUEZELLI,
ene&llinhlUldo cópia do Aviso n' 2037
BUFAR/C.Civil, de 20.09.95, da Casa Civil da
Presid'ncia da República, co. esclarecimantoa
~~~~~ o. quesitos constantes do RI n' 795, de

de 25.09.95, ao Hinistério da P'azenda,
enc&Jlinhando cópia do RI n' 957, de 1995, de
autoria do Deputado WILSON CAMPOS, solicitando
intoaações ao Secretário da Receita Federal
Dobre arrecadação de tributoQ de responsabilidade
e atribuição da União.
de 29.09.95,ã Casa Civil da Presidência dr
Repl1blica, encllJlinhando cópia da IndicaçAo n I

351, dA 1995, de autoria do Deputado HERCULANt·
ANGHINETTI, que sugere ao 1?odezr Executivo, por
intermédio do Minil!ltério do Trabalho, que as
Resoluçõe. n'. 181 e 182, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, relativas
aos Proqraaas Pró-Moradia e Pró-Saneamento, l!Jej am
estendidas aos .unicipios mineiros da área da
SUDENE, eom condiç6e. idênticas àquelas
atribUÍda. aos municipios nordestinos.

da 29.09.95, li. Casa civil da Presid4ncia da
República, encUlinhando c6pia da Indicação n·
354, de 1995, de autoria do Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, que sugere ao Poder Executivo,
atrav'. da Preaid.ncia da RQp11blica, a. alteração
do artigo S6 da Lei n' 8112, de 11 de dezembro de
1990 - Regi.. Jurídico doIS Servidores Públicos
Civis da. Uniio, das llutarqllias ~ das tundações
p11blicllB tederais.

d. 29.09.95, à Casa civil da Presidência da
Rep\U)lica, encaminhando cópia da Indicação n'
361, de 1995, da autoria do Deputado SALOMlO
CRUZ, que sugere ao Poder Executivo, por
interlnl6dio do MinilS"::ério da Educação e do
Desporto, li inBtalaç!o de 02 (duas) eBcolas de l'
li ? araus • em reqime de internato. nas
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2329/95,

2330/95,

2331/95,

2332/95,

2333/95,

2334/9',

2335/95,

2335/95,

2337/95,

2338/95,

2339/95,

2340/95,

2341/95,

2342/95,

2343/95,

2344/95,

2345/95,

2345/95,

comunidade. indígenas "de Raposa til: Sio Harcoa I

localizadas no Estado de Roraima.

de 29.09.95, ao Hinistério dO Meio Ambiente, do.
Recursos Hidricos e da Amaz6nia Legal,
oncmdnhando c6pia do Oficio Int.. 005/95. de
12.09.95, de autoria da D8putada ANA JOLIA,
solicitando reiteraçi.o do RI n l 235, de 1995.

de 29.09.95, ao Ministério da Previd'ncia e
Assistência Social, enca.inhando cópia do Oficio

GAB/0156/95, de 19.09.95, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, solieitando reiterllçl.o dos
R0qUe.rillentca de IntormaçAo n-s 515 e 526, de.
1995.

de 29 .. 09.95, ao Kini.t4rio Extraordinário dotl
Esportes, encUlinhando cópia do Oficio GAB/67/9S,
de 19.09.95, de autoria do Deputado ctnIHA BUENO,
solicitando reiteraçAo do Ri n l 724, de 1995.

dQ 29.09.95, ao Xinistério doa Transporto.,
encaminhando cópia do RI n l 893, de 1995 f de.
autoria do O&putado CUNHA BUDO, sobre proce.so
movido por Luiz Galli, ex-servidor do Ministério,
contra o INSS. '

de 29.09.95, ao Xinistério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n l 922, de 199.5, de
autoria do oeputado NEDSOH KICHELETTI, sobre
financiamento do BNDES e da Caixa Econ01ll.ica
Federal A. IHPACEL.

de 29.09.95, ao Minist.rio da Justiça,
encaminhando cópia do RI n' 946, de 1995, de
autoria do Deputado CUHHA BUENO, lIo1icitando
informaçõea co:mp1ezentares sobra a compra da
Ko1ynos pela co1gate-pa11101ive.

dQ 29.09.95, ao Minifltério de H!nas e Enerqia,
encaainhando cópia do RI n' 947, de 1.995, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre iIl
transferência do controle acionário do Grupo
Porra-Ligas para a Companhia Vale do Rio Doc••

de 29.09.95, ao Ministério da J'azenda,
encllJlinhando cópia do RI n' 948, de 1.995, de
autoria do Deputado Jost CHAVBS, sobre li. proposta
qovernamental de Retorma Tributária.

de 29.09.95, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n l 949, de
1995, de auto::-ia do Deputado SEBASTIAo MADEIRA,
sobre a ootaçAo Orçamentária da Escola
Aqrotécnica rederal (W Bio Lui. (MA).

da 29.09.95, ao Kinist.rio da PrevidAncia e
Assist6ncia Social, encaminhando cópia do RI n l

950, de 1995, de autoria do Deputado PAULO PAIM,
Bobre a revisAo prGvldenciÁria proposta pelo
Governo Federal com relaçAo aos aposentados a
pens ionistas.

d. 29.09.95, ao Kinistério da Justiça,
encaJlinhando cópia do RI n l 951, de 1995, d.
autoria do Deputado ELI'AS MURAD, sobre o qrupo da
trabalho constituido para elaborar uma nova
legislação Bobre a politica de drogas no Pais.

de 29.09.95, ao Ministério da l"az.nda,
oncannl1ando cópia do RI n l 953, de 1995, de
auto::r:~a do Deputado :EDUARDO JORGE, Bo1iei'tando
r.laçAo de pe••OIlS jurídicas isentas de pagZlMnto
do imposto de renda, que preencherem a dec1araçAo
de isenção, referentes ao. Estados do Rio de
Janeiro e Si.o Paulo.

de 29.09.95, ao Ministério da Fazenda,
encaainhando cópill do RI n l 954, de 1995, de
autoria do Deputado EDUARDO JORGE, solicitando
lista das entidades imune., protegidas pelo art.
1S0 da CODstituiçio Federal, referente ao.
Estados do Rio de Janeiro e Slo Paulo.

de 29.09.95, ao Hinist'rio de Hinas • Energia,
encaminhando cópia do RI n' 955, de 1995, de
autoria do Deputado LEOPOLDO BESSONE, sobra o
"attair" da COllpanhia Hidrelétrica do Si.o
Francisco - CHBSF - e o grupo Mende. Júnior.

de 29.09.95, ao Kinistério da Sal1de, encudnlumdo
cópia do RI n' 956, de 1995, de autoria do
Deputado ROLAND LAVIGN!, sobre o Sistema th1ico de
salide.

de 29.09.95, ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encuinhando cópia do RI n' 958, dQ
1995, de autoria do Deputado CARLOS CARDINAL,
sobre o montante da divida interna mobiliária da
Unilo e 0& dispindioa previstoa co. a .ua
amortizaçio e paqaJtento de juros.

de 29.09.95, ao MinisUrio dA Fazenda,
encaminhando cópia do RI n l 959, de J.995, de
autoria do Deputado PEDRO MOVAIS, sobre processos
de cobrAtlça tributária que aguardall decisAo de
primeira e segunda instAncia. administrativa••

d. 2!).09.95, ao Kinis-tério da Mucaçio _ do
Desporto, encuinhando cópia do RI n' 960, de
1995, de autoria do DeputadQ PEDRO MOVAIS, .obre
o mlmera de analfabetos, acima de sete ano., e a
programação para a rodllçAo do mesao no Pais e no
:Estado do MaranhAo.

2348/95,

2349/95,

2350/95,

2351/95,

2352/95,

2353/95,

2354/95,

2355/95,

2356/95,

2357/95,

2358/95,

23596/95,

2350/95,

2351/95,

2362/95,

do 29.09.95, ao Hini.tério da Educaçlo e do
Desporto, encmlinhmldo cópia do RI. n- 961, de

;~~~~ od~~~i~e~~~~~a~~L ROSSn-ro,

da 29.09.95, ao Hini.tério do Planaj_nto e

~g~~:o~u=~r:~n:~Sc:t1~B::C~ ~~I~~cs:
PRoFERIR PARl!CER À PROPOSTA DJI llIlEIIDA À
CONSTl'l'UIçAo X' 163-a de 1995, sobre o Fundo
Sooial d. Eme~6nc:ia.

de 29.09.95, ao Kiniatério da Fazenda,
encUlinhando cópia do RI n- 963, da J.995, da.
autoria do Deputado Josg FORTUHATI, sobre o
repalJae de verba. plllilicas ao BEBRAE.

de 29.09.95, ao Kini.t4rio da Fazenda,
enca.inhando cópia do RI n' 9154, de 1995, de
autoria do Deputado Jost FORmlCA'r'I, acerca do
~:n~:~~Jlento de 1icitaçlo para verba pub1.icitária

de 29.09.95, ao Ministério do PlanejAJt8Jlto e
Orçamento, encallinhando cópia do RI n l 965, de
1995, de autoria do Deputado C01fHA SUEHO, a
rellpeito das par1:icipaç6e. do BNOJIl:8 no capital de
ellpresas.

de 29.09.95, ao Kinistério da FaZQnda,
GncaJÚnhando cópia do RI n' 966, d. 1995, de
autoria do Deputado cmmA BtJElfO, sobre o volUJle:
: ~~~ç~~ ~4:~;:~eis às vé.pera. da ediçio

de 29.09.95, ao MinisUrio da Aeronáutica,
enca..inhando cópia- do RI n- 967, de 1.995, da
autoria do Deputado r..uCIAlrO Z'ICA, solicitando
cópia do relatório de AUc1itoria realizada na
Superint8nUnaia Regional da Empresa Bra.i1eira
ela In:fra-Estrutura Aeroportu4:ria de 910 Paulo.

de 29.09.95, ao MiniaUrio da Fazenda,
encaainhando cópia do RI n l 969, de 1995, de
autoria do Deputado JAQUES WAGNER, sobre a
!~~:~~ÇIO~o Banco Econ6JIico S.A., .ob

de 29.09.95, ao Hini.Urio ela Jua.tiça,
enca..inhando cópia do RI n l 970, de 199', da
autoria do Deputado JAQUEB WAGH'I.R, ac.rca do
inforJlaQ6ell veiculadas nos 1l.1timos dia. pela.

:;~:a:aes =i~:~~~~;r:rb~ee=~~;~~a~
Estados Unidos da AJárica a respeito do Movi_nto
Nacional doe: Trabalhador•• Rurais S_ Terra.

da 29.09.95, ao Ministério das Ralaç6es
Exterior•• , enca:minhando cópia do RI n l 970, ele

1.995, da autoria do Deputado JAQUES W.AGHER
acerca das in:formaç6e. veiculada., noa 111tiJ:lO~
dias, pelaIS _ios da commicaçio social, .obre
inveatiqaç6es efetUadas pelo qov.rno federal e.
eabaixada doa Estado. Unido. da AMrica a
respeito do Kovizento Nacional do. Trabalhadora.
Rurais SeJll ~tta.

de 29.09.95, ao Ministério do Exército
encaainhando cópia do RI n' 970, de 199', ~
autoria do Deputado JAQtJ.IS MAGJfER, acerca da.
infonaaç6.. veicul.adui, no. 111times dias, pelo.
aeioa de comunicaçi.o 8oc1al, sabre inve.tiqaçõss
efetuadas pelo governo tederal e eJRbaixada do.
Estado. Unidos da AJMrica a re.paito do Movimento
Nacional doa Trabalhador.. Rurais S_ Terra.

de 29.09.95, à secretaria de bsuntoa
Estratégico. da PreaidAncia da Repl1blic.,
encaainhando cópia do RI n' 970, de J.995, de
autoria do Deputado JAQ1JB8 WAGNER, acerca da.
informaç6es veiculadas f no. 111tiWliOa dia., pelo.
"ioa de coaunicaçio IIccial, .obre inve.tiqaç6e.
efetuada. pelo qovemo federal e e:Mbaixada do.
Estadoa Unidos da América a r ••peito do Movi'..nto
Nacional dos Trabalhadore. Rurais Se. Terra.

de 29.09.95, l Secretaria-Geral da Presidfncia da
Rep11blic:a, encmrlnhando cópia do RI n I 970, de
1995, de autoria do Deputado JAQDEB "AGlmR
acerca 12.. inforJUlç6es veiculada. f noa 1Utt.o~
dia., pelos meio. de cOllW1icaçio .ocia1, .obre
investig'açõ.. efetuadas pelo qoverno tederal e
embaixada do. Estados Unidos da América a
respeito do Hovi_nto Nacional do. 'l'rabalhadorea
Rurais Se. Terra.

de 29.09.95, ao Minist4trio da AgriCUltura, do
AbaatecilleJlto e da :Reforaa Agrária, encaminhando
cópia do RI n' 971, de 1995, de autoria elo
::tt~o Jos:t FRITSCH, aobre a Reforma Agrária no

de 29.09.95, ao Hinistério da AgriCUltura, do
Abaateci'Ulnto e da Reforaa Agrária, encaminhando
cópia do RI n l 972, de 1995, de autoria do
Deputado JoAo COSER, a respeito de áre..
utilizadaa para plantio e/ou tráfico de
entorpecente••

de 29.09.95, ao lUnilJt4rio da Justiça,
encaainhando cópia do RI n l 973, da 1995 de
autoria do Deputado JoAo COSER, a rellpei~ de
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'reas rurais utilizadas para plant:l0 e/ou trAfico
de entorpecentes.

da 29 •.09 .. 95, ao Xinlat4rio da. Edueaçlo .. do
DQsporto I - encaJIlinhando cópia do RI n· 974, da
1995, de autoria da DepUtada ABA J'I:tLIA, acerca de.
convtnioa entre o Miniat'rio e a Preteitura
Hunlcipal de Alt.lUlira, no ParA.

d. 29.09.95, ao Hiniaterio da Bat1da, encainhando
cópia do RI n- 975, d. 1$195, de autoria do
Deputado 1IELiN'rON FAGUND:ES, sobre Autorizllç~Q. da
Internaç6es Hospitalares, no município de
RondonópolisjHT, 00110 especifica.

ds 29.09.95, ao Ministério da JUBt:iça,
encainhandO cópi.a do lU n· 976, da 1.995, de
autoria do Deputado PADRE ROQUE, acerca de
intoraaçlo veiculada pGlo "Jornal Nacional" I da
ReM: Globo, no dia 19.09.95, envolvendo o
MoVt.ento Nacional doa Trabalhadores Rurais Bem
Terra e o Deputado FederAl que o prellente
aw.creve coa o Sen~ro LUJainoao ..

d. 29 .. 09 .. 95, li. secretaria de Usunto.
Est:rat:éqicos da PrssidAncia da Rap1lbUca,
encaainhando cópia do RI n- 976, de 1995, de
autoria do D6putado PADRE ROQUE, acarca de
in:foraa9lo veiculada pelo "Jornal Hacional'!, da
Rede Globo, no dia 19.09.95, envolvendo o
MoviMnto lf8cional doa Trabalhadores Rurais Sem
Torra e o Deputado Federal que o prea8J11:o
subacrevo coa o Sendero Lumino-o. .

de 29.09.95, ao Hinisté:r:io do Exercito,
encuün.lumdo cópia do RI n' 976, de 1995, do
autoria do DeputadO PADRE ROQUE, acerca de
in:form&çlo veiculada pelo "Jornal Nacional", da
Rede Globo, no dia 19.09.95, envolvendo o
Kovi..nto RAcional dos lJ'rabalhadorea Rurais Sem.
Terra e o Deputado Federal que o presente
sub.creve co. o Sendaro Luminoso.

de 29.09.95, ao Ministério de Minas e Bnerqia,
enc&Jlinhando cópia do RI n' 977, de 1995, de
autoria do Deputado JOS~ FORTUlfATI, acarca do
contrato antre a Petrobrú e o Clube de Regatas

. Fl....nqo.

4'9 ~C" 09.95, ao Xiniat6rio di!. Pravldlncia e
AsDilol~.nria· social, .nc:aJÚnhando có~;l.a do Rl: n'
97', d!a 1.SS=; J de autoria do Deputado JOsI!:
FORTtJ:NA'!'I, iIlo"rcB. da_ dividas dos clubea de
:futebol do Eatado do Rio de Janeiro.
de 29.09.95, ao Hini.Urio da :Fazendll,
anczminh~do c6pia do RI n I 979, de 1995, de
autoria ~o Deputado LUIZ CARLOS llAULY, sobre os
motivos ~a dispensll de servic.l,'r de.. serviço
Federal {.e PrOClIssamento de Dados - SEIU'R(r.

de 29.09.95, ao K.tlli~t.;:i,' da l'nc.:ÚMtri&, do
Co"'1.cio e do TvJ:~"K...a, enmuait1hando cóIiia de PI
n- 980, de 1.995, <Se autoria do Dept..~...ad.o LAPROVI'i'A
VIEIRA, .o~ra o consuao de bebidas.

de 25\1.09.95, ao Jliniat'rio da !'azanda,
encaminhando c6pia do RI n' 981, de 1995, da
autoria do Deputado LAPROVITA VIEIRA, a respeito
40 JIOntante de recursos, devidamenta atualizados,
das dívidas externa e interna brasileira.

da 29.09.95, ao Ministério da Fazanda,
enclminhando c6pia do RI n l 982, de 1995, de
autoria do oe.putado LAPROVITA VI:BXRA, aolicitando
intorJIaçõe. ao Presidente do Banco Central do
Brasil, sobre procedimentos adotadoa pelas
instituiç6es bancárias referentes 30a serviços de
cowpensaçio de cheques.

de 29 .. 09.95, ao Ministério do Trabalha,
encaminhando c6pia do RI n l 983, de 1995, de
autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre o
:funcionamento do PROGER, 1811 Goiás.

de 29.09.95, ao Klnistério da EducaçE.o e do
Desporto, enca.inhando cópia do RI n I 984, de
1995, de autoria do oeputado LUIZ MAINARDI, sobre
dados referentes a alunos matriculados na rede
privada da ensino sup.arior, por Estado.

de 29.09.95, ao Hinistério da Pazenda,
encaainhando c6pia do lU n l 985, de 1995, de
autoria. do Deputado THEOOORICO FERRAÇO, sobra
aapecto. da intervençio decreta.da pelo Banco
Central d.o Brasil na instituiç40 finanoeira Banco
l!:con&llico S.A.

de 29.09.95, .. Secretaria de comunicaçio social
da Presid4ncia da República, encaainhando cópia
do RI n l 986, da 1995, de autoria do Deputado
NEDSON KI.Cm.:LETTI, sobre possíveis
irraqularidades ocorridas na concorrência para.
publicidade da Caixa :e:contlmica Federal. .

de 29.09.95, ao Ministério da Pazenda,
encaainhando cópia do RI n l 986, de 1995, de
autoria do Deputado NEDSON KICHELETI, sobre
possivais i.rreqularidades ocorridas na

concorr6ncia p~ra publicidade da caixa EcontJmica
Federal.

2353/95,

235~/95,

2355/95,

2355/95,

2357/95,

2358/95,

2359/95,

2370/95,

2371/9~,

2372/95,

2373/95,

2375/95,

2375/95,

2377/95,

2378/95,

2379/95, de 29.09.95, ao Ministério d.o
encaainhAndo c6pia do RI. n ll 987, de
autoria do Deputado Jl1'LIO REDEClCER,
inlilpeçio do trabalho de menores na
calçadista do Rio Grande do Sul.

Trabalho,
1995, de
aob:ra a

indl1stria

~380/95,·

2361/95,

2382/95,

2383/95,

2385/95,

2386/95,

2387/95,

2388/95,

2389/95,

2390/95,

2391/95,

2392/95,

2393/95,

2394/95,

de 29.09.95, ao neputado OD:ZUlO IZlo,
encaminhando c6pia do Aviso n l 2097-
SUPAR/C.Civil, de 27.09.95, da Casa civil da
Preaidência da Repdblica, que anvia c6pia dO
Aviso n' 561, de 15 .. 09.95, do HiniaUrio da
Administraçio Fedaral e Re:forma do :!atado, coa
esclareci_nto. aobrel a IndicaçAo n' 21, de 1995.

da 29.09.95, ao Deputado AInABDRE CERANTO,
encuinhando c6pia do Avia0 n' 2098
SOPAR/C.civil, da 27.09.95, da Cua civil da
Presidência da Repl»J1ica, que envia c6pia do
Aviso n l 942, da 14.09.95, do Mini.t4:rio da
Sal1de, com e.clareciaentoa aobro a Indicaç!o n I

34, de 199!5.

de 29 .. 09.95, ao oaputado nrsoH GIBSOH',
encaJlinhando c6pia do Avia0 n l 2057-
BOPAR/C.Civil, de 25.09.95, da Ca.a civil da
PreaidAncia da RQp\\bllca, que envie. c6pia do
Aviso n l 552, de 06.09.95, do Miniat4rio do Meio
Alibiente, dos RecurSOII Hidricos • da AmazOnia
Legal, coa esclareciaentos sobro a Indicaçio n.
40, de 1995.

de 29.09.95, ao Daputaelo GONZAGA PATRIOTA,
encuinhando c6pia do Aviso n' 2059
SUPAR/C..Civil, de 25.09.95, da Caaa Civil da
Preaid6ncia da Repl1blica, que envia cópia do
Aviso n l 551, ae 06.09.95, do Ministério do Meio
bbiente, do. Recursos HidricolI • da ImazOnia
Leqal, coa osclarlllcimento18 .obre a IndicaçAo n.
60, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado CHIcAO BRtGIDO,
oncaJlinhando c6pia do Aviso n' 2099
SUPAR/C.civil, de 27.09.95, da Casa Civil da
PraaicYncia da Rep11blica, que envia c6pia do
Aviso n. 936, de 1.4.09.95, do Miniatério da
Satida, co. .aclaroclJlentofJ .obre a IndicaçAo n I

68, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado DOMINGOS DUTRA,.
elnca.inhando c6pia do Avia0 n l 2059-
SUPAR/C.Civil , ds 25.09.95, da Casa Civil da
Presidência da Repl1:blica, que envia c6pia do
Avillo n. 777, de oa. 09.95, do HiniBtério da
Pazenda, com esclarecimentos Dobre aa Indicações
nls 75 e 172, da 1995.

de 29.09.95, ao Deputado JORGE: 'H'I'LSOH,
encaminhando c6pia do Aviso n l 2060-
SUPAR/C.civil, de 25.09.95, da Casa civil da
Presidência da Repd:bliciIl, que envia c6pia do
Aviso n l 785, de 11..09.95, do Kiniatério da
:Fazenda, C01l eaclarecimantos Dobro a Indicação n'
90, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado UBALDO CoRRtA,
encaminhando cópia do Aviso n I 2100-
SOPAR/C.Civil, de 27.09.95, da Casa Civil da
Presid&ncia da. ReJ;nlblicA, que envia c6pia do
AViso n l 798, de ~4.09 .. 95, do Ministério da.
Pazenda, coa ••claret::imentos sobrei a Indicação n.
94, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado SANDRO MABEL,
encaminhando c6pia do Aviso n l 2101-
SUPAR/C•Civil, de 27.09.95, da Casa Civil da
PreaidAJ1cia da Repl1blica, que envia c6pia do
Aviso n· 938, de 14.09.95, do Ministério da
Satide, com esclArllcimentos Dobra a Indicaç5.o n.
97, de 199.5.

de 29 .. 09.95, ao Deputado CoNF'l1CIO MOURA,
encaainhando c6pia do Aviso n· 2102
SUPAR/C.Civi1, da 27.09.95, da Casa Civil da
Presidência da Rep1D:Jlicill, que envia cópia do
Aviso n· 933, de 14.09.95, do Hiniat'rio da
Sadde, com esclareciJlMintoB sobre a Indicação n
113, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado SANDRO HABEL,
enc2lIIinhando c6pia do Aviso n' 2103-
SUPAR/C.civil, de 27.09.95, da Casa civil da
Presid'ncia da Rep1llJlica, que envia c6pia do
Aviso n l 934, de 14.09.95, do Minlstd:rio da
Sadde, com esclarecimentos sobre A Indicação n·
117, de 1.995.

de 29.09.95, ao Deputado FREIRE JÓ'NIOR,
encaminhando c6pia do Aviso n' 2104-
BUFAR/C.Civil, de 27.09.95, da casa Civil da
Presid4ncia da Reptllilica, que envia cópia do
Aviso n· 939, de. 14.09.95, do Ministério da
Saúde, co.. esclarecimentos sobre li. Indicação n
132, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado JOst CARLOS LACERIlA,
encAminhando c6pia do Aviso n I 2105
BUPAR/C.civil, de 27.09.95, d.a Casa civil da
Pr.esid6ncia da Repl1blic&, que envia c6pia do
Aviso n. 81.6, de 15.09.95, do Ministério da
Fazenda, com esclarecimentos sobre li. Indicação n·
137, de 1.995.

de 29.09.95, ao Deputado SANDRO MABEL,
encaminhando cópia elo Aviso n l 2061-
SUPAR/C.civil, de 25.09.95, da casa Civil da
Presid'ncia da Repdblica, que envia c6pill do
Aviso n. 782, de 11.09.95, do Ministério da
EducaçAo e do Desporto, co. esclZlrecimentos !Sobre
a Indicação n l 154, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado SANDRO MABEL,
encaminhando cópia do Aviso n l 2106-
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2395/95,

2396/95,

2397/95,

2398/95,

2399/95,

2400/95,

2401/95,

2402/95,

2403/95,

2404/95,

2405/95,

2406/95,

2407/95,

2408/95,

SUPAlt/C.Civil , ele" 27.09.95, da C...a civil da
Pre81d6ncia da IlaPllblica, que ...via cópia do
Avia0 n l 811, de 15.09.SUS, da llinla'blrio da
ra••nda., co. ..clareci_ntos .obra a Indicaçao n'
180, da 1995.

ele 29.09.95, ao DeP'*ado ALDAIIIlaJ: CERAll'1'O,
encuinhan40 cópia. do Avia0 n' 2107
SOPAR/C.Civil , ele 27.09.95, da Caaa Civil ele
Pr..idAncia da IlaPllblica, que .nvia cópia do
Avia0 n l 649, de 19.09.95, do IUnlaUrio da
PravidAncia • A..i.tAncia Ilocial, coa
••clareci:MJlto. sobra a I'ndicaçlo n' 137, de
1995.

da 29.09.95, ao Deputado IIARCOIII PBRILID,
encuinhando cópia do Avi.a n l -490lt1If/IR, de
22.09.95, do Ministério dos Tranaporte,a, coa
e.clarecimento. sobre a Indic21910 n l 195, de
1995.

da 29.09.95, ao Deputado 3ORC. WILSOIr,
encu!nhando cópia do Avia0 n' 210Sl-SUPAR.
l:.civil, de 27.09.95, d.a Cu. Civil ela
Pra81dAncia da IlaPllblica, que envia cópia do
Avia0 n l 935, da 14.09.95, do lliniaUrio da
Sa1lde, coa eaclareciaentoa sobra li. Indlcac;lo n l

202, da 1995.

da 29.09.95, ao Deputado AmIAIIDa AB:f:LIO,
encaminhando cópia do Avia0 n l 20153-stJPAR
C.Civil, de 25.09.95, da Casa civil da
Pre.id6ncia da Ilap1lblica, que ...via cópia do
Avia0 n l 7GB, de 04.09.95, do KiniaUrio da
!'a••nda, coa esclarecimentoa aobra .a Indic8Q6ea

na. 208, 209, 246, 247, 248, 249, 250, 251 • 252,
da 1995.

da 29.09.95, ao DAputado AIR'l'OII DIW,
.nc....inhando cópi.. elo Avia0 n' 487/GK/lR, ele
22.0'9.95, do Minl.Urio doa Tran.pon..., coa
.8Clareeimento. sobre • IOO10a910 n' 211, de
1995.

de 29.09.95, ao Deputado IlDIIlIIO UAOJo,
encallinhando cópia do Aviso n' 2110-
8OPAR/C.Civil, ele 27.09.95, da Caaa Civil da
Praaid6ncia d. IlaPllblica. que envi. cópi. elo
Aviso n' 558, de 14.09.95, eSQ Jfini.t'rio da
Adminlstraçl.o Federal _ ae:roraa do h~, coa
• sclareci_nto. sobra a Indicaçao n' 215, de
1995.

de 29.09.95, ao Deputllelo sJblGzO CAIlnDlll,
enc..inhando cópia do Aviso n' 2052
SUPAR/c.civil, d. 25.09.95, da Ca.a Civil da
Pr..idAncia d. llap1lblica, que envia cópia do
Avi.o n' 535, ele 25.0S.95, do Kini.Urio do llaio
Aabianta, dc3 Recurso-. Rf.drico-. • da Allaz6n!a
Laqal, coa eselartlciaento. .obre a Ind!caçAo n'
221, de 1995.

ele 29.09.95, ..o Deputado ALVARO GAUIlbeZO 1lftO,
encuinhandn cópia do Avia0 n· 2112
BVPAR/e.Civil , ele 27.09.95, da eaaa Civil da
Pr••idAncia d. IlaPllblica, que ...via cópia elo
Aviso n' 784, dia 11.09.95, do lliniat4rio da
Falenda, coa eselareciJlMltl1:os aobre a Indioac;lo n'
2304, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado RICARDO ISAR,
encuinhando cópia cio Aviso n· 2113-
DOPAR/C.civil , da 27.09.95, da Caa. civil da
Pra.idAncia da llap1lblica, que ...vi. c6pia do
Avia0 n' 941, d. 14.051.515, do KiniaUrio da
sa1kla, coa a.clareei_nto. sobre a Indicaçl.o n'
243, d. 1995.

ele 29.09.95, ao Deputado llOBCO l'RAIIÇA,
encaminhan40 cópia do Avia0 n' 2114-
SOPAR/C.Civil, ele 27.09.95, da Ca.a Civil da
Pra.id6ncia da Ilap1lblica, que envia cópia do
Aviso na 799, de 14.09.95, do JUniat4rio 4a
Fazen4a.. COla esclareci..nto. aobr. a Indicaçlo na
257, da 1995.

de 29.09.95, ao Deputlldo BOSCO FRA1lÇA,
...caainhando cópia do Avia0 n' 2115-

stJPAR/c.civll, de 27.09.95, da Cu. civil da
PreaidAncia da Ilap1lblica, que ...vi. cópia do
Avia0 n' 940, de 14.09.95, do Il1niat4rio da
Sal1da, com esclareci_nto. sobre a Indicaçlo n·
259, de 1995.

de 29.09.95, ao Deput.ado JOS. AUCUIrIO,
encuinhando cópia elo Oficio STST.ODG.GP.n·
590/95, de 29.09.95, do Tribunal superior do
Trabalho, COIl ••clareci_nt.oa aobre a Indicaçlo
na 211, d. 1995.

de 29.09.95, ao Deputado I'RAIICIlCO SILVA,
.ncninhancSo cópia do Aviso na 2116
SOPAR/C.civil , d. 27.09.95, da C.... civil da
PraaidAnci. da RaPllblica, que .nvia cópi. do
Aviso n' 937, de 14.09.95, do lIiniat4l'io da
Sznlda, coa esclaraci..mt.oa sobre a Inc11caç:io n'
6D.f, de 1995.

de 29.09.95, ao Deput.aCSo CUlfBA BUKlIO,
encaainhando cópia do Avi.o n' 569/95, ele
26.09.95, do Kini.tério da Aqricultura, do
Abasteci_nto a 4a Ra:roraa A9r4ria, COIl
esclareciMnto-. sobre oe queaito-. constante. da
RI na 499, de 1995.

2409/95,

2410/95,

2411/95,

2412/95,

2413/95,

2414/95,

2415/95,

2416/95,

2417/95,

2418/95,

2419/95,

2420/95,

2421/95,

2422/95,

2423/95,

2424/95,

2425/95,

2426/95,

2427/95,

2428/95,

de 29.09.95, ao Deput.ado IVAJf V.ALJDI'I12,
encaainhando cópia do Oficio n' 474/95-aAB/IIAU,
da 20.09.95, do KiniaUrio da AdIIiniatr.<;lo
P'4ld.eral e Retorsa do btada, COIII etIClarac!-.ntoa
~~:~~ oa queS1t.oB const.ante. do Ri na 625, de

de 29.09.95, ao Deputado CUlIHA BUmto,
anclUlinhando cópia do Avia0 n' 567/95, da
26.09.95, do HiniaUrio da Agricultura, do
Abaatecillento e da Ratoraa Aqr6ria, coa:
e.clarecimentos sobra os queaitoa constantes do
RI n' 669, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado JOto FABBARELLA,
encuinhando cópia do Avia0 n. 840/llF, da
27.09.95, do Hinist4rio da !"Alenda, coa
esclarecimentos aobra os quesitos constantes do
RI n' 741, da 1995.

de 29.09.95, ao Deputado LUCIAII'O ZICA,
encaainhando . cópia do Avia0 na 849/IIF, de
21.09.95, do Kini_Urio da Fazenda, coa
a.clareci_nto. sobra oa quesitoa constantaa cio
RI n' 744, de 1995.

da 29.09.95, • Deputada AKA JCLZA, encaainbandc
cópia do Avia0 n' 844/1'0', ele 27.09.95, do
Jfinistério da Fazenda, coa Gaclarec1.MJltoa aobre
o. queaitos constante_ do RI na 747, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado AIR'J!OX DtPP,
encaainhando oópia do Aviso na 845,/IIP, da
27.09.95, do Ministério 4a pazenda, co.
esclareei.nto. sobre 011 que.i~ conatantes eSc
RI n' 750, de 1995. .

ele 29.09.95, ao Deputado MARQUDIBO CHEDID,
encaminhando cópia do Aviso n' 070/GK-7/456, de
19.09.~5, do Kinistério 4a AclroMutica, coa
esclare<::iaento. sobre os quesitos conatantes do
RI na 751, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado PERKAJfDO DInl,
encaminhando cópia do Aviso na 843/JIF, de
27.09.95, do Minist'rio da Pazanda, coa
eaclareciDl;ntoa sobre os quesitos conatantea do
RI na 752, d. 1995.

da 29.09.95, ao Deputado COJfHA BOZIIO,
.ncUlinhando cópia do Avia0 na 839/111', de
27.09.95, do Min:latério da Paaanda, COII
.sclarec:imontoa sobre oa queaitos constantes cio
RI n' 757, de 1995•

4. 29.09.95, ia. Deputada HARIA LAURA, ..ncaainbando
c6pia do Avia0 n' 01304/MJ, da 20.09.95,
Kinistério da Juati9a, co. .aclaraci_ntoa sobra
oa quaa-itos constantes do RI na 757, de 15195.

de 29.09.95, ao Deputado LZOHEL PAVAII,
encaminhando c6pia do Aviso n' 483/c::x.nrr, de
22.09.95, do KinlsUrio dos Transporta., coa
••clarecimentos .obre 011 qu••i tos constante. do
RI na 712, de 1995.

de 29.09.95, li Deputada CIDIMHA CAIIPOS,
enca.inhando cópia do Avia0 n. 5~8"5, da
26.09.95, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Re:rorma Agrária, ec.
.sclareei_nto. constantes do RI: na 773, de 19'5.

de 29.09.95, ao Deputado KENTOM CARDOSO,
encaainhando cópia do Aviso n' 836/K!', de
26.09.95, do MinisttSrio dll Fazenda, solicitando
prazo adicional para. resposta do RI na 774, da
1995.

de 29.09.95, ao Deputado !iElI'rOH CARDOSO,
encaainhando cópia do Aviso na 847/MF, de

27.09.95, do Ministério da Fazenda, coa
eaclarlllCi..ntos sobra e- queaitos constante. do
RI n· 776, da 1995.

de 29.09.915, ao Deputado Jost POJtfl'OMATI,
.ncallinhando c6pia do ~viso n' .48/IIF, de
21.09.95, do Ministério da Falenda, coa
QtlclaraciMnto. sobre o. qu.sitos constante. do
RI na 778, da 1995.

de 29.09.95, ao Deputado JOS. FORTOHATI,
.ncaainhando c6pia d.o Aviso n' 846/111' , de
27.09.95, do Ministério da Falanda, cc.
esclareciMnto. sobre oa quaaitos conatante. do
RI na 781, de 1995.

cSa 29.09.95, ao Deputado CUlIHA BO'DO,
encaainhando cópia do Avia0 n' 068/G11-7/459, da
14.09.95, d.o Miniatério da Aeron6utiea, COJI
••clareaiwentoa sobre os. quesitos conatantes do
RI na 783, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado ctnfHA BUJtIfO,
enc..inhando cópia do Aviso n' 1087/GM, de
21.09.95, do Ministério 4a Sal14a, cc.
.sclareci1l8l1to. aobre ~ que.ito. constante. do
RI na 793, de. 1995.

da 29.09.95, ao Deputado JosJt o. A!JJmU,
ancaainhand.o cópia do Avia0 na 4158/95, de

::~~:~:!m::~n;:=i~.d~~~~ac::~~.C;
RI n' 796, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado FER1fAlfDO CADEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n' 354/A2-1dx, de
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Aviso n- 4152/MT,

Aviso n' 272,IMC,

de 19.09.95, do Minist'rio de Minas e
Enerqia, prestando .sclllreciJaento. sobre
os quesitos constantes do R! n' 74:3. d.

de 1.8.09.95 i do Ministério t1e Mina. It
Energia, prestando esclareci_ntos sobre
os quesitos constantes do RI n· 742, d.
1995, de autoria do Deputado ROBElrro
vALADJlO.

do 11.09.95, do Minist'rio da EducaçAo 8
do Desporto, prestando ••clarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n·
706, de 1995, de autoria do Deputado
C1lNIIA BUENO.

de 11.09.95, do KinisUrio das
comunicações, prestando .sclareci_ntos
sobre 05 quesitos constante. do RI n·
548, de 1995, de a.utoria do Depu~dO

RICl\ROO HERÁCLIO.

de 11.09.95, do Ministério do H8io
Ambiente, dali Recursos Hídricos e da
Amazônia. Legal, prostando o.clareci_nto.
sobre os quesitos constantes do lU n'
632, de 1995, da autoria do DepUtado
IVAN VALENTE.

de 11.09.95, do lIini.Urio de> Meio
Ambiente, dos Recursos Hiclricos e dA
Amazônia Legal, prestando esclareci_ntoa
sobre 08 quesitoa constantes do RI n·
735, de 1995, de autoria do Deputado DITO
LtLIS.

de 11.09.95, do Ministério da Pazenda,
prestando esclarecilMntos os quesitoa
constantes do RI n- 582, d. 1995, da
autoria da Deputada. CIOINHA CAMPOS.

de 13.09.95, do Minist4rio da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre oa
quesitos constantes do RI n. 801, de
1995, de autoria da Deputada ANA Jó'LtA..

de 12.09.95, do Ministério da Ind~t.ria,
do Comércio e do TUrisllO, pr.stando
esclarecilllentos sobre os quollitoa
constantes do RI n· 780, de 1995, d.
autoria do Deputado Jost FOR'l'tl!IA'l'I.

de l4.09.95, do Miniatério da
Aeronáutica, prestanOo esclarecimento.
sobro 08 quesitos constante. do RI n·
783, de 1995, de autoria do Deputado
C1lNIIA BUENO.

de 14.09.95, do Minist'rio da
Administra.ção Federal e Retoma do
Estado, prestando esclarecimentos sobra
os quesitos oonstantes do RI n- 732, da
1995, de autoria do Deputado ELIAS MURAD.

de 14 .. 09.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclareci_ntoa sobre 0&

quesitos constantes do RI n' 764, de
1995, de autoria do Deputado CtJHHA SUEMo.

de 14.09.95, do Hin1stério da l"ASeilc1a,
prestando esclarecimentos sobre o.
quesitos constantes do RI n- 753, de
1995, de autoria do D6putado FERNAlfDO
DINIZ.

de 14.09.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobra oa
quesitos constantes do RI n- 759, de
1995, de autoria do Deputado CUHHA BUDa..

de 15.09.95, do Ministério das
comunicações, prestando .sclar.ci.-ntos
sobre os quesitos constantes do lU n
826, de 1995, de autoria do Deputac10
VALDEMAR COS'l'A NETO.

de 11 .. 09.95, do Hiniat4rio da Educaçlo e
do Desporto, pretrt:ando .sclarecimentos
sobre os quesitoa constantes do RI n'
592, da 1995, de autoria do Deputado,
CUNHA BUENO. .,

de 11.09.95, do Ministério da Educaçlo _
do Desporto, prestando e.clareci_ntos
sobre os quesitos constantes do n n·
586, de 1995, de autoria "4tt DepUtad.a
CIDIIIIIA CMIPOS.

de ll.09.95, do Ministério do. Educo.çlo "
do Desporto, prestando eaclueciaentos
sobre os queditolS constantes do RI n
777, de 1995, da: autoria do Deputlldo JoiO
FASSARELLA.

de 08.09.95, da Casa civil da Pre.idtno!.
da Rap\U:)lica que envia cópia do Aviso n.
537, de 04.09.95, do Hinist'rio da
Agricultura, do Abasteciaertto « da
Retoraa AqrAria,prestando esclar.cilDllJitoli
sobra li. IndicaçAo n· 232, de 1995, de
autoria do Deputado AUGUS'1'O HARDES ..

sobre li indicAÇão n. 17', da 1995, da
autoria do Deputado SANDItO KABEL.

Aviso n- 432/GM,

Aviso n- 8:10jMF,

Aviso n - 281/MC,

Avia0 n- 809/HF,

Aviso n- 808/Ml,

Oficio n- 457jHARE,

Aviso n- 431/HICT,

Aviso n' 06S/GM-7/459,

Aviso n· 7!:13/MP,

Aviso n- 782/l'lE,

Oficio n· 670j)[:NA,

Ofício n· 669,IMHA,

Oficio IIl!C/llO,

Aviso n- 279/MC,

Oficio !!EC/lOS,

Oficio MEC/109,

Oficio !!EC/l07,

Aviso n· 1.9815-SUPAR/
C.. Civil,

da 04~09.95, do Ministério da pazenda,
prestando esclarecilllClntos sobro OfJ
quesitos constantes do RI n· 712, de
1995, da autoria do Deputado PAULO
DELGADO.

de OS. 09.95, do Ministério dos
Transportes, prestando esclareci..ntos

de 04.09.95, da Casa civil da Presidt!ncia
da Re.pl.1bllaa que envill cópia do Aviso n.
526, de 25.08.95, do Ministério da
Aqriculturll, do Abastecimento e da
Reforma Aqrária,prestando esclarecimentos
l!Jobre a Indicação n- 43, de 1995, de
autoria do Deputado ZAIR! REZENDB.

de 04.09.95, da CaSll civil da Pre.idlncia
da República que envia cópia do Oficio n.
2041., de 26.07.95, do Ministério da
Fazenda, prestando esclareciaentoa sobre
a Indicaçio n- 35, de 1995, de autoria
do Deputado SANDRO MABEL.

de 01.09.95, do Ministério das
CO'AunicaçõClis, pre:stando esclareci_nto.
sobre os quesitos constantes do RI n
765, da 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

de 04.09.95, do Minist'rio dos
Transportes, prestando esclareci_ntoa
sobre os quesitos constantes do RI n-
~i8A ~~ i";~~'. de autoria aa Deputada

de 04.09.95, da Casa Civil da Preaid'ncia
da República que envia c6pia do Aviso n
1019, de 16.08.95, do MinisUrio da
Justiça, prestando esc1areci1lMlntos sobre
a IndicaçiS.o n- 141, de 1995, de autoria
do Deputado VICENTE CASCIONE.

de OS. 09.95, do Hinistério da
Agricultura, tio Abastecimento e da
Reforma Aqrária,prêstando e!Jclareci:mentos
sobre os quesitos constantes do RI n
499, de 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

de 06.09.95, do MinisUrio do Meio
Ambiente, doa Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando e8clareciMntcs
.obre os quesitos con!Stante. do RI n
696, de 1995, de autoria do Deputado
PAULO GO!lVV\

de 06.09.95, do Kinilltério da Satlde,
prestando esclarecimentos sobre os
'lUesitos constantes do RI n· 658, de
1.995, de autoria do Deputado UBALDIN'O
JtlHIOR.

4!6.09.9!5, "'.,) Ministério do Exército, CC*.
eBclarecimentos sobre os qu8sitos con.tantes do
RI n' 797, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado LUIZ GUSRIICEN',
encaminhando cópia do Aviso n l 838/HF, d.
27.09.95, do Ministério da Fazenda, 0011:
esclareci_nto. sobre oa ques!tos constantes do
RI n' 801, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado NEDSOH PlICHELET'l'J:,
encaminhando cópia do Aviso n' 838/MP', da
27.09 .. 95, do Kinistério da Fazenda, C01l
.sclarecimentos sobra os quesitos constantes do
RI n' Sal, de 1995.

da 29.09 .. 95, ao Peputado FRANCISCO SILVA,
encaminhando cópia do Aviso n l 469/95-GM, do.

28.09.95, do Ministério de Minas e EnergiA, com
esclareoinumtoB sobr_ os quesitos conatante. do
RI n. 823, de 1995.

de 29~09~95, ao Deputado DOMINGOS LEONELLI,
encaminha.ndo c6pia do Aviso n· 836/J'lF, da
26~09~95. do Ministério da Fazenda, lIolicitando
prazo adicional para resposta do RI n· 825, de
1995~

de 29.09.95, ao Deputado GILHEY VIANA,
encaIlinhando cópia do Aviso n· 2079-
SUPAR/c.civil, da Casa Civil da Preaidlncia da
Rap\1b1ica que envia cópi3. do Aviso n· 256, de
21.09.95, do Ministério da Marinha, com
esclarecilUlntos sobra os quesitos constantes do
RI n- 869, de 1995.

de 29.09.95, ao Deputado GILHEY VIANA,
enca.inhando cópia do Avil!5o n· 255jMM, de
21.09.95, do Kiniatério da Marinha, co.
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n. 969, de 1995.

SlTEMBR0195

2434/95,

2432/95,

2433/95,

Aviso n' 767/lfE,

Aviso n' 455/MT,

Avia0 n- 1.92S-SUPAR/
c.Civil,

Aviso n ll 924/GM,

AviDO n-l.929-SUPAR/
c.civil,

Aviso n.1.930-SUPAR/
C.Civil,

Ofício n- 659JMMA,

Avi.o n- 546/95,

2431/95,

2429/95,

2430/95,
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Avia0 n' 433/IIIC'r.

Aviso n' 070/G11-7/466.

Oficio Sft1'.QP.JfI 5'0,

Avia0 n' 2037-8UPA1t/
c.civil.

AvillO ftl 255/l1li,

Avia0 n' 435/IIIC'r.

Avia0 n l 1017/011,

AVia0 n l 4a3/IIT,

Avia0 n' 417/JR,

Oficio n' 414,11W11.

Oficio n' 485,11W11.

Avia0 n' 2057-8UPAR/
c.Civil,

Avi... n' 205.-IUPAR/
c.civil,

Avi... n' 205t-lIllPA1t/
c.civil'.

1995, de autoria do DtIputadd WCIAlfll
ZICA.

de 18.09.95, do lIiniaUrio da Indll&trla,
do CoMrcio ti cIO Turia.c I praat:ando
eaclaraciMntoll sobra os quesitos
con.tan~. do RI n l 145, de 19'5, da
autoria da DtIputada AlIA J1lLIA.

de 18.09.95. do II1niaUrio de lIinaa a
Energia, pr.stando ••clKeci_ntoa &Obra
a. qlUlsitoa oorwtant:•• do lU' n l 74', de
1995, de autoria do DtIputado AIIl'1'OlI DIPP.

da 19.09.95, do lIiniaUrio da
AaranAntiea, preatan40 asclar.aiaent:oa
sobra ~ quesito. constantes 4à lU: nl
751. de 1995, da autoria do DtIputado
IWlllUIllHO CllEDID.

de 19.0'.95. do TribUnal sup.rior do
Trabalho, prestando ••clareciantos .obra
a Indicaçl.o n l 211, de 1"5, 'de autoria
do Deputado JOllllt AllGOSTO •
da 20.09.95 I do JllniaUrio da
Aãiniatraçlo ".dera1 • RefoJ:W& do
Zata.do, prestando ••clareci_ntoa sobra
oa q\Waitoa conatantu do RI n l 525, da
1995, da autoria do Deputado IVAIf
VALmI'rE.

de 20.09.95. do lIiniaUrio da Justiça.
prestando ••claraci..ntos sobre oa
quesitos constantea do _ RI n l 167, da
1995. de autoria da DtIputada IIARIA utlRA.

da 20.09.95, da CUa civil da PruiclAncia
da ReP11hlica, pre.tando esclaraci_ntoa
aobn oa queaitos constut.es do RI n'
795, cSa 1"5, de autoria do Deputado
lIJ:LIlOll IIAtlQIlEZIELLl:.

da 21.0'.95. do lIiniaUrio da IIarlnha,
pr••tando ••alarftCi-.ntoa sobre GIl
quesitos constant.ea do JtI n' 869, da
1"5. da autoria do DtIputaclo GILIlft
VIAIIA.

de 21.09.95, do lIiniaUrio da IndII&tria.
do co_reio e do 'l'Uri.... _tando
.aclaraciJ&antoa sobre oa quesitos
constantea do RI: n' 714, de 1'95, da
autoria do Deputado J1lLIo RKDECDR.

da 21.09. 95, do KiniaUrio da sa4de,
pre.tando ••cl.reci-.n~ .ohra a.
qu.aitos conatantes do RI n l 793, de
1"5, de autoria do Deputado CUIIIIA BUDo.

da 22.09.'5. do IIiniaUrio doa

=POC:-~ar=t=au:-~ar:;i~n~~
772. de 1985. da autoria do Deputado
LBOIlJ:L PAVAII.

da 22.0'.95. do lIiniat4rio doa
Tranaportu, preatando esclareci_nto.
aohra a Indicaçio n l 211" de 1"5, de
autoria do Deputado AIIl'fOII Dlpp.

de 22.09.95. do lIiniaUrio doa
Transportea, pra.tando asclareciMnta
aobr. a Indicaçio n l 1'5, de 1995, de
autoria do DtIputado IIAJlCOlII PDILLO.

de 25.09.95. do II1nlaUrlo da
Adainiatraçlo Fedaral • "foraa do

Estado, prestando .sclareci_nto. sobre
oa queaito. conatantes do aI n l 741, da
15195, de autori. elo Deputado KILTOK
TEIIBR.

de 25.0'.95. do lIiniaUrio da
Adeiniatraçlo Federal e Ilafor-a do
.atacSo, pr.stando eaclaraci..nt:oa .obra

• otI quesito. con.'tant•• cio RI n l 147, de
1995. de autoria do Deputado JOA.o
FABSARBLLA.

da 25.09.95, da Caaa civil da PruiclAncia

~;2~~1;~.a09~,.n;;aKlC:f;:.:io A~SOJla~~
Ambiente, doa Racuraos H1dricoa e da
AIUlz6nia Legal, prestando eaclareoi..nt.oa
sobre a. Indicaçlo n' 40, de 1.'5, da
autoria do Deputado IftLSO" GIIlSOII.

da 25.0'.95. da Cua civil da PraalclAncia
da llap1lbl1ca qua anvia cdpia do Avia0 n'
551. de 06.09.'5, do lIiniaUrio do Maio
AJobianta, doa llacUraoa Hidricoa " da
"-sania Leqal, prestando eacla~i_ntoa

sobra a IndicaçAo n' 10,.de 19'5, de
autoria do Deputado GO"ZAGA PATRIOTA.

da 25.09.95, da Cua civil da Praaid6ncia
da llap1lbl1ca qua envia cópia do Avia0 n'
777. da 08.09.'5. do II1niaUrio da
ra.enc:Sa, preatan40 ••clareciant.oa .obra
as indicaç6ea n-. 75 e l12,de 1"5, de
autoria do DtIputado DOMIIICOlI 1lII'l'RA.

Avia0 n' 20S0-Ilt1PAR/
C.Civil.

Avia0 n' 2061-Ilt1PAR/
C.Civil,

AVia0 n' 20S2-SUPAR/
c.civil.

Avi... n' 20S3-SUPll1V
c.Civil,

Avia0 n' 254/A2-Dx,

Avia0 n' 558,

Avia0 n I 56',

Avia0 n· 836/M1',

Avia0 n' 2079-SUPAR/
c.Civil,

Oficio n' 295/11ARll.

Oficio n' 771/11PO.

Avia0 n' 838/IIP,

Avia0 n' 83'/IIP.

Avia0 n' 840/IIP,

, Avia0 n' 843/IIP,

da 25.09.'5, da Cua civil da PrasiclAncia
cfa Repdblica que envia cópia do Avi.a n
785. da 11.09.95. db lIiniat'rio da
"asenda, pr.stando esclaredi..ntos sobra
a 1ndioa91.0 n l 510, de 1995, d. autoria do
DtIputado JORGE "IISOIf.

de 25.09.95, da Cu. civil da Pre.idlncia
da Repdblica que envia cópia do Aviso n'
782, de 11.09.9.5, do Kiniat4rio ela
Bdueaçio • do Duporto, preatando
esclareciuntos aobre a Indicaçlo n· 154,
de 1995, de autoria do DepUtado SAKORo
MAIlEL.

de 25.09.95, da Casa Civil da PreaiMncia
da República que envia cópia do Avia0 n'
535, de 25.08.95, do Ministério elo Jlalo
Ambiente, d08 Recursos Jl1dricoa • da
AAaz6nia Legal, prestapdo ••clareciMntoa
.obre a 'Indicaçio n' 227, de 1995, da:
autoria do Deputado stRG:rO CAmIE'IRO.

d. 25.09.95, da Casa Civil da PresicYncla
da Repl1blica que envia cópia do Avia0 n I

76', de 04.09.95, do Ministério da
Fazenda, preatando esclareci_nto. sobre
as Indic&ç6ea nla 208, 209, 24', 247,
248, 249, 250, 251 e 252, de 1'95, de
autoria do DtIputado AIUIAKDO ABíLIO.

de 26.09.95, do IliniaUrio do Ex'rcito,
prestando .aclareci_nt.oa sobra a.
queaitos constantes do RI n· 791, de
199.5, de autoria do' Deputado P'ERlfAXOO
GABElRA.

d. 26.09.95, do Miniatério da
Aqricultltt&, do Abast.cimento a da
Reforllla Agrária,preatando eaclaraci-.ntoa
sobre oa que.itoa conatantes do RI n.
669, ele 1995, de autoria cio Depuuclo
CtlIlHA Bt1l!IIO.

de 26.09.9.5, do Kiniatério da
Aqriculttlra, do Abasteci_nto a da
Refor1l& Aqri.ria,pretltando eaclaraciMntoa
sobre oa queaitos constantea do RI n I

773, de 1995, de autor!a' da Deputada
CIDIIlHA CAIlPOS. "

de 26.09.95, do KiniaUrio ela
Aqrieultura, do Abast-ei..n-to a da
Raforaa AgrAria,prestando eaclareci_ntoa
aobra oa quesitoa con.tantes do RI n l

499, de 1995, de autoria do Deputado
CtlIlHA BtmIlo.

de 215.09.915, do HiniaUrio da Fazenda,
preatando esclareci_ntoa sobre oa
quesitos oonatanú. dali RequeriMntos ele
In:fox-.açio n~. 77. a 825, ele 1995, da
autoria doa Deputadoa !fEIITOK CARD080 •
DOMIJfG?S LEonLL'I, reapectiv_nu.

da 2S.09.95. da Casa civil da Praaidtncia
da Repdblica que anvia cópia do Avia0 n"
256. de 21. 09.95, do JliniaUrio da
Marinha. praatando ..ac1araci_ntoa aoI>ra
oa ques!totI constante. do RI n· 86'i, de
1995. de autoria do DeputadO GILKBY
VIAIIA.

de 27.09.95, do JliniaUrio da
AdIIIiniatraçlío Federal e Raforaa do
Elltado, pr.stando eaclarec!..ntoa sobre
08 ques!tos constantes da Indicaçlo n
272, da 1995, da autoria do Deputado JOIl.t
CARLOS LACERDA.

da 27.09.95, do JliniaUrio do
P1anaj llMnto a orç....nto, praatando
e.clareci..ntoa sobre o. quesito.
oonatantea do RI n' 726, de 1995, da
autoria do Deputado JOs:llt AUGllSTO.

da 27.09.95, do MiniaUrio da I'aa_,
prestando uclarecimentos sobra 08
queaitoa constantes do RI n' 801, da
1995. de autoria doa Deputados WII
GllSHIDII' a eDSOIl IIICHI!LllTI.

da 27.09.95, do lliniat'rio da Fazenda,
pr.stando .sclarecimentos Rbre a.
quaaitoa conatante. do RI n' 757, da
1995, da autoria do Deputado CllIIIIA BlIUO.

de 27.09.95, do JliniaUrio da Paaanda,
prestando a.clarecl..ntoa IIObra a.
'quesitoa constante. do RI n' 741, da
1995. de autoria do Deputado JOAo
FASSARELA.

da 27.09.95, do lliniaUrio da Fazanda,
prestando a.claraci..ntoa .obre 08
quaaitoa oonatante. do RI n" 752, da
1995, de autoria do Deputado PIRIlAllDO
DI"IZ.
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A1Iiao n' 845/MP,

Aviso n- 847~,.

A1Iiso n' 848/MP,

Avia0 n' 849/!IP,

de 27.09.95, do' Miniseério da Fazenda,
prestando esclaraciDAntos sobra oa
ques!toa constantes do RI n' 747 , de
1995, ds autoria da Depútada ANA JOLIA.

de 27.09.95, do Ministério da Pazenda,
prestando esclarecimentos .obr~ o~
quesitos constantes do RI n' 750, de
1995, de autoria do Deputado AIRTON DIPP.
de 27.09.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
que,..itos constantea do RI n l 781, de
1995, de autoria do Dêputado JOst
FORTUNATI.

de 27.09.95, do Ministério da Fazenda,
prestando . escl~recimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 776, de
1995, de auto:r:i'a do Deputado NENTOll
CARDOSO.

de 27.09.95, do, Ministério da Pazenda,
prestando esclarecimerttoa sobre oa
quesitos constantes do RI n l 178~' de
1995, de autoria do DepUtado JOSÉ
FORTUNATI.

da 27.09.95, do Ministlirio da Fazenda,.
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 744, de
1995, de autoria do Deputado LUCIANO
ZICA.

da 27"09.95, do Miniseério da Pazenda,
prestando esclarecimentos sobre o RI n·
799, de 1995, tle autoria tio Deput..tlo
CHICO VIGILANTE.

Aviso n' 2104-S0PAl'!!
c.civil,

Aviso n' 2105-Stn'ARI
C.Civil,

Aviso n' 2106-SUl'ARI
c.civil,

Aviso n' 2J.07-S0PAR/
C;Ci1lil,

de 27.09.95, da Casa civil de Prssi~nclll
daRQPdblica que en1lia cópia do Aviso n'
9~9, da 14.09.95, do Ministério da Balld",
p".."tando . esclarecimentos sobta lO
Indicação n' 132, de 1996, CÍlI ....tori. dO
lleputado rRElIU: Jt!NIOR.

de 27.09.95, da Casa ci1lil da 1'rosid'ncia
da oRepllbliaa, prestando' 'ésélat'ec:i~nt;:osi
sobre a Indicação n· 13.7, de 1995, do
autoria do Dêputatlo JOSÉ CARLOS. LACEROA.

de 27.09.95, da casa civil da Presidincia
da Repllblica que envia cópia do Aviso n'
817, de 15.09.95, do Ilinisté.rio 'da
Fazenda, prestando eaclaraciuentaa' sobre
a Intlicação n' 18Q, .de 1995, de 'autoria
dó Deputado SAliDRO !!ABEL.

de 27.09.95, da Casa civil d. Presidincia
da Repdblica qua envia cópi. dO Aviso n'
649, da J.9.09.95, do Miniat'r1o da
PreVidência e ABsistincia Socilll,
p....stando esclarecimentos sobre a
Indicação n' 187, de 1995, de .utoria do
Deputado ALEXANDIU: CE1lAlI'l'O.

da 27.09.95, da casa civil • Preai~noia
da República que envia cópia do AvisO n'
S18, de J.5.09.95, do Minist'ri.o de
Fazenda, prestando aaclaraci..ntoa sobre
a Indicaçlio n' 199, de J.995 , de autoria
do DeputadoJACKSOll PEREIRA.

• t,

de 27.09.95, da Casa Ci1lil d. Presidtncia
.da República que envia cópia do, AViso n'
940, da 14.09.95, do Miniatérloda asllde

'pr.stando .aclareci..ntOll aobN ~
Indicação n" 259, d.. 1995, de a..tol':ia do
DePU""do BOSCO FRANÇA.

llinist'r1o da
esclat'1\cillflntoll

'do 28.oll.95, do
J,"'''t''C'n';;'Jttco I ~:t"o5tanda

de 27.09.95" da Caea Civil' dá Prtoa:l.dincill
da República" que anvia cópia dO 'Avilio n'
)l35, da 14.09.95, do Ministério da !laUde,
prestando esclarecimentos .obre e
Indicação n' 202, de 1995, de autoria do
Daputado JORGE WItsON•. , .", "._,"

de 27.09.95, da caaa civil da presid'ncia
da República que envia cópia do Avisó
558, do· 14.09.95, do Miniattldo da
AdJainistraçl.o Fetleral ',,; Retot'l&a do
Estado, p~.!\tando 9SClaTl!oilMm1:.os sobre a
Indicação n' 215, de J.995, de autoria do
OepUtadc lloXllHo ARAUJO.

do 27.09.95, dll c..... civil da 1'reaidinéia
dà R"pllblica que envia c6pia do Avia0 n'
799, de 14.09.9~, do Ministério da
Fa,zenda, prestllndó eaclarec:i1ientos IIObre
" Indicação li' 251, de 1995, de autoria

,do !"'putado BOSCO FRANÇA.

de.. 27.09.95'; da Casa Civil da Pr.esid4ncia
da República que envia cópia do 'Aviso n'
557, de 14.09.95, do Ministério da
Administração Federal e Retorma do
Estado, p~e:;tando esclaredime~t'ófl1IobrQ a

.Indicação rill""': 231 1 de 1995, de autoria do
Deputado JACl(SON PEIU:IRA.

'da 27.09.95, da casa civil de l'nsidincia
da República que envia c<lpia do Aviso li'
937, da 14.09.95, do Ifiniat'r1o d. Sa\1dto
pr.stando aacl.reciMII!:oa· .obra ~

,Indicação n' 604, de 1995, de .utoda dO
líeputado FRANCISCO SILVA.

c de 27.09.95, da Casa civil da Presidincia
,pa Repllblica·que envia cópia do Aviso n'

784, de J.1.09.95, do Minist'rio dll
_Fazenda, prestando esclaraciaant.os -sobr.
, a· Indicaçlio n' 234, d.. 1995, da autoria

'. do Deputada, ÁLVARO GAODtlléIO NETO.

, de 27.09.95, da Casa civil'da Pl:aliidência
da Repllblica que envia cópia do Aviso n'
94J., de 14.09.95, do Ministério'da Sellde

,prestando ,esclarecimentos sobre ~
, IndicaçAo n' 243, de J.995 , de autoria do
,.'Deputado RI~ IZAR.

Avisa n' 2111~SOPAR/

C.civil,,' .,

Aviso ·n' 21J.0-SOPARI
C.civil,

Aviso n' 2lJ.3-stn'ARI
C.Civil,

Aviso n' '2J.l2,-SUPAR!
C.civ~l,

Aviso. n' ;2109-Stn'ARI
C.civ!J.,

Aviso h' ~1l4-S0PARI
c.civil,

Aviso n' 2l15-SOP1úl/
C.civil,

Aviso n' 2116-SllPAR/
c.civil,

de 27.09.95, da casa civil da Presidência
da República que .envia cópia do .Aviso n'
798, de 14.09.95, do Ministério da
Jl"azenda, prestando esclarecill*nto. sobra
a Indicação n' 94, de J.995, de autoria do
Oeputado OIlALDO COIlRtA.

da 27.09.95, da CUa Civil da Preeidincia
da República que envia cópia do Aviso n'
933, de 14.09.95, do Ministério da Sallde,
prestando esclzu:acimentoa sobre la.
Indicaçlio n'J.J.3, da 1995, de autoria do
Deputado COllFil'cIO MOllRA.

de 27 .09.95; do Ministério da Fazenda,
prestando Gsclareciaento8 sobre oiS
quesito~ constantes do RI n. 803, de
1995, de .autoria da COIlISsAo DE
DESEIlVOLVIllI!NTO U1UlAIIO E I!lTIlRIOR.

de 27.09:95, da Casa civil da Pl:,,"idência
da República que envia cópia do Aviso n'
942, de 14.09.95, do Ministério da Sallde,
p:r;estando esclarecimentos sobre a
Indicaç~o ,n- 34, de 1995, de autoria do
Deputado ALEXAllDIU: CERlINTo.

de 27.09.95, da Casa Civil da Pl:esidAnc'ia
da República que envia cópia do Avia0 n'
938, de 14.09.95, do Ministério da Sallde
pr••tando eaclat'eciw.entos .obra ~
Indicaçlo n' 97, de 1995, de autoria do
Deputado SANDRO MABEL.

de 27;09.95, da Casa civil da presidência
da República que envia cópia do Aviso n'
936, de 14.09.95, do Ministério tia Salltl",
prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n· 68, de 1995, do: autoria do
Deputado CHICAo BRtGlDO.

de 27.09.95, do Ministério da Faz..nda,
prestando esclarecimentos sobra os
quesitos;. constantes do RI n l 779, de
~~~~AT~~ ,autoria do Dêputado JOSÉ

da 27.09.95, da Casa civil da PrasitlAncia
da Repl1blica que envia cópia do Aviso n'
934, da 14.09.95, do Ministério da Ballde
prestando esclarecimentos lIobra ~
Indicação n' 117, de 1995, 12.. autoria do
00l'tit'do S1tNOllO l>fJ\'Jllf,.

de 27.09.95, da Casa civil ti.. Presitléncia
da Repüblica que en1lia cópia do Aviso n'
561, de 15. Q9. 95, do Ministério da
Administração Fetler..l e Reforma do
Estado, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n' 21, de 1995,' dQ 'àutoria do
Deputado ODELMO LEÃO.

Avia0 n' 2P9S-8t1PAR/
C.civil,

A1Iiao n' ,ZlOl-SllPAR/
c.Cl1lil ,

Aviso n' .209i;';~tn'ARI
C.Civil,

Aviso n' 2099-Stn'IIR/
c.ci\ril,

AVia0' n< 2100-Stn'1úl/
c.civil,

A1I1ao n' 2102-SllPAR/
C.ci1lil ,

Aviso h' 2103-Stn'ARI
c.Civil,
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aobrr.. 'h.• y'4u.~ ... ..:~:.. L;.:,r.u..: ••,ahUW cc. k!.J. n l Ãviso nl 324fMTb,'
912, de 1995, de autoria do Deputado
IlOBER'l'O PESSOA.

de 28.09.95, do Ministério da
Aeron'utica, prestando eliclarecimentos Aviso n. 360-A3a lfMEX,
Sf)bre os quesitos constantes do RI n l

860, de 1995, de autoria do Deputado ALDO
REBBLO.
de 2S.09.95, do llinistério da
AaronAutica, prestando 8sclarecillGntoll
sobre o. quesitos constantes do RI n l Avir:o n ll 495/H'l',
868, de 1995, de autoria do Deputado
HtCIAS RIBBIRO.

de 28.09.95, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclaracixsento. Aviso n· 869/MP I

sobra os quesitos constantes do RI n li

760, de 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUI!IlO.

de 28.09.95, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos Aviso n l 870/MF,
sobra o RI n l 633, d. 1995, de autoria do
Deputado IVAN VALENTE.

de 2S. 09.95, do Ministério da Educação e
do Desporto I prestando IIselarecimentos
MobrB os quesitos- constanteg do RI n l Aviso n l 871.fMF,
720, de 1.995, de autoria do Deputado
FERNANDO DINIZ.

Aviso n l 873/MF,

Aviso n' 074/GX-7/530,

Avi... n' 076/GII"7/532,

oficio ~/n' 112,

Ofício llEé/n' 113,

oficio llEC/n' 114,

Oficio IlEC/n' 116,

AVia0 n' 46S/Gll,

de 28.09.95, do Ministério da Educação ê
do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre 0& quesitos constantes do RI n Q Aviso n Q 872/MF,
194, de 1995, de autoria do Deputado
AUGUSTO HARDES.

de 28.09.95, do Ministério da Educação e
do Desporto, prQ,stando esclarecimentos
sobre os quesitoa constantes do RI n I

796, de 1995 I de autoria do Deputado JOst
DE ABREU. " ..

de 29.09.95, do Ministério do Trll.blllho,
prestando esclarecimento. sobre os
quesitos constantes do RI n· 761, de
1995, de autoria do Deputado CUIIIlA lIUElIO.

de 29.09.95, do Minist6rio do Exército,
prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes do RI n· 844, de
1995, de autorIa do Deputado Fl!RMAlIDO
GABElRA.

de 29.09.95, do llinistério doe
Transportes, prestando esclareoimentos
sobre a Indicação n· 129, de 1995, de
autoria do Deputado PHlLEMOH RODRIGUES.

de 29.09.95, do Mini..tério da Fazenda,
prestando .sclarecimentos sobre OIS
quesitos constantes do RI n. 836, de
1995, de autoria do Deputado LUIZ
GUSHIKEN.

da 29.09.95, do Minist&rio da Fazenda,
preetando esclarecimentoa sobre oa
quesitos constantes do RI n. 840, de
1995, de autoria dos DoputadolS LUIZ
GUSHIKEN e NEDSOH JlICHELETI.

de 29.09.95, do Mini..tério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n. 811, de
1995, de autoria do Deputado Josll
PINOTTI.

de 29.09. 9S, do Ministério da Fazenda,
prestando esclareciMntolS sobre os
quesitos constantes do RI n. 494, de
1995, de autoria da Deputada ANA J1:ÍLIA.

de 29.09.95, do Ministério da Fazanda,
prestando esclarlllcimentos sobre os
quesitos constantes do RI n. 758, dQ
1995, de autoria do Deputado CllNIIA BUENO.

Aviso n' 46t/GX,

A1/iso n* '70,

Aviso.n' 859,IHF,

Aviso n' 861/111,

Aviso n' 0124t/liôJ,

,~, .

Avillo n' 01350/IIJ,

AVia0 n' 01251/1101,

Aviso n' 2t5/SE-IIC,

de 28.09.95, do Ministério de Minas e
Energia, prestando Qsclareei1lentos sobre
os quasitos constant8& do RI n l 823, da
1995, de autoria do Deputado FRAIlCISCO
SILVA.

de 28.09.95, do Ministério da Previdência
• Asaist'ncia social, prestando
esclarscí1lentoa sobre os quesitos
constantes do RI n l 427, de 1995, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 28.09.95, do, Ministério da Fazonda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n R 800, de
1995, de autoria do Deputado CORIOLM/O
SALES.

de 28.09.95, do Ministério da Fazenda,
prestando êsclareci1llehtoSl 80bre os
quesitos conct:ant.. do RI n- 817, de
1995, de autoria do Deputado AUGUSTO
lfÁRDES.

de 28.09.95, do Ilinistério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre 08
quQaitos constantes do RI nO. S18, da
1995, dê autoria do Deputado zmaUSTO
IlAllDES.

de 2S.09.95, do Ministério da Fazênda,
prestando ••elareci..ntoa sobre os
qu.sitos constAntes do RI n. 805, da
1995, de autoria do Deputado J."ERlIAlIDO
FERIlO.

de 28.09.95, do llinistério da Ju..tiça,
prestando eaclarecimentos sobre oa
quesitos constantes do RI n. 584, da
1995, de autoria da Deputada CIDII/IlA
CAMPOS.

de 21.09.95, do Ministério dà Justiça,
prestando &8c1areci_ntos sobre os
quesitos constantes do RI n' 766 de
1995, de autoria da Deputada IlAl!IA UURA.
de 28.09.95, do Ministério da Justiça,
prestando esclareci_ntoa eobre os
quesitos con..tantes do RI n' 785, de
1995, de autoria do Deputado COIlF1lcIO
MOURA.

de 28.09.95, do Ministério da Justiça,
preetando e"clarecimentos ..obre os
queaitoa constant.. do RI n. 866, de
1995, de autoria do Deputado ALDO
.l\RAII'nB.

de 29.09.95, do Ministério das
Coaunieações, preatando esclareci_ntos
eobra os quesitos constantes do RI n.
786, de 1995, de autoria do Deputado
LIllDEERC F1úl!AS.

1759/95,

1760/95,

1761/9S,

176~/95,

1763/95,

1764/95,

1765/95,

1766/95,

1767/95,

RlSQf4 DA CORRESPOrmMIl\ EXPEDIQA RELATIVA la
1l"'0J1EIlJlIIDlT0 DE IlI"fOR!II\C1.o B INDlCACW

AGOSTO/95

de 07. OS. 95, ao Deputado ORCINO GONÇALVES.
encaminhando cópia do Ofício n. 930fMJ, eLa
11.07.95, da Chefia de Gabinete do Ministério da
Justiça, com esclarecimentos sobre a Indicação
n ll 58, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado MAX ROSENMANN,
encaminhando cópia do Aviso n. 1634/SUPAR
c.civil, de 21.07.95, da Casa Civil da
Presidlincia da República, que envia cópia do
Aviso n ll 128, de 10.07.95, do Ministério da
Aeronáutica, com esclarecillOntos sobre a
Indicac;áo n' SS, de 1995.

de 07. OS. 95, ao Deputado JOltGE lIILSOH,
encaminhando cópia do Aviso n' 236/GM/Il'l'l:l, de
14.07.95, do Ministério do Trabalho, coa
e~clarecimento~ sobre: a Indicação n- 91., de
1~95.

de 07.08.95, ao Deputado JoAo LEAo, encl1llinhando
cópia do Aviso n' 8S1!MJ, de 20.07.95, do
Ministério da Justiça, com. esclareci.-nto. sobre
a Indicac;áo n' 168,' de 1995.

de 07. OS. 95, ao Deputado ANTONIO Cl\RLOlI
PAHHUIIZIO, encaJllinhando cópia do Aviso n'
515/MJ!A/GAB, de 31.07.95, do Ministério do Meio
AlIbienta, dos Recursos H!dricoa • da AaazOni.
Legal, coa ••clarecimentos sobra os qu•• i toa
constantes dó Rr n· 186, de 1995.

de 07. OS. 95, ao Deputado AIll.'I'OH DIPP,
enc••inhando cópia do Aviso n.
1636/SUPAR/C.civil, de 21.07.95, da CUa civil
da Pre..id'ncia da República, que envia cópia do
Aviso n' 656, de 13.07.95, do Xinistério da
Educação e do Desporto, coa ellclllreci.la:ntoa
sobre a Indicação n' 224, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado ÁLVARO GAUOtHcIO lfE'l'O,
encaminhando cópia do Oficio GM/AAP/n' 1985, de
25.07.95, da Assessoria Parla:.entar do
Minintério da Fazenda, com esclarecimento. sobre
a Indicaç!o n' 234, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado AIUiAJIDO A!ltLIO,
encaminhando cópia do Oficio GII/AAP/M' 1983, de
25.07.95, da Asse....oria parlaaentar do
Ministério da Fazenda, cem tIIsclar.cimentos sobr.
a II)dicac;áo n' 251, de 1995.

de 07. OS. 95, ao o<>putado CHICO VIGlLAN'l'E,
"·::-,';-,'.:'!m~..h.!l!,j':1.o +,:,.;~,pj,;. ....k~ '!,:-t?':'> nO t.:'·l(i"/~·':H ..1\/GMr àu
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1768/95,

1769/95,

1770/95,

1771/9'5,

1772/95,

1773/95,

1774/9'5,

177'5/95,

1776/9'5,

1777/95,

1778/9'5,

1779/95,

1780/95,

1781/95,

1782/9'5,

1783/9'5,

1784/95,

1785/95,

31.07.95 I do K1n1stério do Meio AJlbiente, doa
Recursoll Hídricos e da ADl8z6nia Legal, com
esclarecimentos sobra os quesito. constantoB do
RI n' 132, de 1995. 1786/95,

de 07.08.95, ao Deputado VALDI!II1IR COSTA NETO,
encaminhando c6pia do Aviso n· 491, de 25.07.95,
do Mini..tério da PrevidAncia e Asai..t'ncia
Social, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n. 161, de 1995. 1787/95,

de 07.08.95, ao Deputado coNF1lCIO !lOURA,
encaminhando cópia do Aviso na 729/GM, de
24.07.95, do Ministério da Sal1de, co",
esclarecimentos sobre os ques!tos constantes do
RI n' 367, de 1995. 1788/95,

de 07.08.95, ao Deputado CUNHA BVEIIO,
encaDIinhando cópia do Aviso n' 772/GIII., de
04.08.95, do Ministério da Sal1de, COll
esclarecimentoa aobre os quesitos constantes do
RI n' 406, de 1995. 1789/95,

de 07.08.9'5, ~ Deputada lINA .roLIA, encaminhando
cópia do Ofício MEC/GIII./N' 076/95, de 21.07.95,
do Minilltério da Educação e do Desporto, com
esclarecimentos sobre 011 quQsitOIS constantes do
RI n' 481, de 1995. 1790/95,

de 07.08.95, ao Deputado PAULO, llOlIR1o.
encaminhando cópia do Aviso n· 622/MF, de
28.07.95, do !!inilltério da Fazenda, COll
esclareciuntoB sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informaçilo n'" 483 'ó 485, de 1791/95,
1995.

de 07.08.95, ao Deputado OBALDIHO JIlNIOR,
encaminhando cópia do Aviso n' 724/GIII., dei
24.07.95, do Ministério da Sal1de. com ellc1a
recimentos sobre os quesitos oonstantes ~... RI n- 1792/95,
497, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado LUCIANO !ICA,
encaminhando cópia do Ofício n· 632/MPO, de
25.07.9'5, do Ministério do P1aneja_nto e

~~~:e~:~ ,~~JIIR~!I~;a;~~~~~t~:9;~bre 011 quesitos 1793/95,

de 07.08.95, ao Deputado PAULO ROCIIA,
encaminhando cópia do Ofício n' 077/GIII./MEC, de
21. 07 •95, do Ministério da Educaç60 e do

:~::~~.c~~ ::c;~r:~oi:m~:O:99~~brQoa quesitos 1794/95,

de 07.08.9'5, à Deputada CIDINIIA CAI!POS,
encaminhando cópia do Aviso n' 21S/GAB/IITb, de
06.07.95, do Ilinistério do Trabalho, COII
QBclarecil'AQntos sobre os quesitos constantes do
RI n' 557, de 1995. 1795/95,

de 07.08.95, ao Deputado /lllllTON CARDOSO,
encaminhando cópia do Aviso n' 605/IIF, dei
21.07.95, do Ministério da Fazenda, com.
esclarecimentos sobre 0& quesitoa constantes do
RI n' 568, de 1995. 1796/9'5,

de 07.08.95, ao Deputado JAIR MENEGlIELLI,
encaminhando cópia do AVia0 n' 621/IIF, de
28.07.95, do Ministério da Fazenda, com
Qsclareci:mentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 572, de 1995. 1797/95,

de 07.08.95, ao Deputado JOS~ FRITSCH,
encaminhando cópia do Aviso n' 353/GIII., de
21.07.95, do Ilinistério de Minas e Energia, com
esclarecimento. sobre Da quesitos constantes do
RI n' 573, de 1995. 1798/95,

de 07.08.95, ao Deputado IHÁCIO ARRUDA,
encaminhando cópia do Aviso n' 368/GIII., de
24.07.95, do Ministério de Minas e Energia, COll
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 575, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado ÁTILA LINS, 1799/9'5,
enc....inhando cópia do Aviso n' 607/IIF, de
21.07.95, do Ministério da Fazenda, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 577, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado ALEXANDRE CARDOSO
encaDIinhando cópia do Aviso n' 626/IIF, ~
28.07.95, do Ilinilltério da Fazenda, COII 1800/95,
esclarecimentos sobra os quesitos constantes do
RZ n· 578, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado ALEXANDRE CARDOS,),
encaDIinhando cópia do AviDO n' 369/GM, da
24.07.95, do Ministério de Mina.. e Energia, COll
esclarecimentos sobra os quesitos constantes do 1801/95,
RI n· 579, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado AGNALDO TlIIóTl!O,
encsminhando cópia do Aviso n' 769/GI!, do
Ministério da SII:o.de, com esclareci'1I8nto8 sobre
os quesitos constantelS do RI n ll 580, dA 1995. 1802/95,

de 07.0S.95, ao Deputado llIISON CIGIIACHI,
encaminhando cópia do Avillo n' 492. de 25.07.95,
do Ilinistério da ~evidAncia e Assist'ncia

Social, com eaclarecimentos llIobre o. que.itoa
constantes do RI n· 581, de 1995.

de 07.08.95, ~ Deputada CIDIHIIA CllI!POS,
encaminhando cópia do Aviso n' 625/MF, da
28.07.95, do !!inistério da Fazenda, coa
osclarecimantoa sobre oa quesito. constante. do
RI n· 582, de 1995.

de 07.08.95, ~ Deputada CIDIHIIA CllI!POS,
llIncaminhando c6pia do Avia0 n· 230/HC, de
26.07.95, do Ministério dall COllunicaç6es, coa
esclarecimentos .obra os quesitos constantes do
RI n' 583, de 1995.

de 07.08.95, ~ Deputada CIDINIIA CAIn'OS,
encsminhando cópia do Aviso n' 352/GIII., d.
21.07.95, do Minilltério de !!ina.. e-Energia, coa
esclarecimento. sobra os quesitos constanta. do
RI n' 58'5, da 1995.

de C7.0S.95, ao Deputado COHHA BUBIfO,
encaminhando cópia do Ofício I!EC/GM/n" 073/9'5,
da 21.07.9'5, do !!inilltério da Educaçlio a do
Desporto, com 8Bclareci..ntos sobre 08 qu••itos
constantes do RI n· 590, da 1995.

de 07.08.95, ao Deputado COHHA BUDO,
encaminhando cópia do Avillo n' 351/GM, d.
21.07.95, do Ministério d. l!inss • Enargia. coa
ssclarecimentos sobre os quem!to. constante. do
RI n· 591, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado COHHA BtlEIIO,
encaminhando cópia do Avillo n' 609/1lF, dei
21.07.95, do Ministério da Fazenda, COll
esclarecimentos .obra oa quesito. cOlUltanta. do
RI n' '593, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado COHHA BVEIIO,
enclllllinhando cópia do Aviso n' 188/SG; dei
19.07.95, da Secretaria Geral da Presid'ncia dei
Rapdblica, com esclarecimentos sobre os qu.aitoa
constantes do RI n. 596, d. 1995.

de 07. 08 •95, ao Deputado CTJHHA BtmNO"
encaminhando cópia do Avillo n' 62S/IlF, dei
28.07.95, do Miniatério da Fazenda, coa
esclarecimentos sobre 08 qu.sito. constantes do
RI n' 597, da 1995.

de 07.08.9'5, ao Deputado OSÓRIO ADRrlINO,
encaminhando cópia do Ofício n' 045/SGEX/DA/SRC
I!RE/APES, de 24.07.95, do Minilltllrio des
Relaçõe. Exteriores, com 8sclareciJllU1toa sobra
06 queaitos constantes do RI n' 598, d. 199'5.

da 07.08.9&, ao Deputado FllAIlCISCO SILVA,
encaminhando cópia do Aviso n' 608/IIF, dei
21.07.95, do Minist4rio da Pazenda, co.
e.clareci..ntos sobra os queaitos constantas do
RI na 599, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado FllAIlCISCO SILVA,
encaDIinhando cópia do AvÍllo n' 355/GIII., de
21.07.95, do Ilinistério de Minas e Energia, coa
esclareci_ntos sobre 011 quesitoll constantes do
RI n' 601, da 199'5.

de 07.08.95, ao Deputado PI~L GOIIES,
enc....inhando cópia do Aviso n' 3'58/GIII./l!ICT. de
25.07.95, do Ministério da Ind1lBtria, do
comércio A do Turismo, com esclarecimentos sobre
0& quesitos constantes do RI n· 602, da 1995.

de 07.Q8.95, ao Deputado LUIZ - I!AIHARDI,
encaminhantlo cópia . do Avia0 na

- 1721/8UPAR/C.civil, de 01.08.95, da Ca.1l Civil
da Preeid'ncia dll Repllblica, que envia c6pia do
Ofício n' 251, de 24.07.95, do Proqr.....
Comunidade, Solidária, coa ellc1arecimentos sobre
os queBitos constantes do RI n. 603 ~ de 1995.

da 07.08.95, ao Deputado IlURILO PIlIHEIRO,
encaDIinhando cópia do Avia0 n' 1723
SUPAR/c.civil, de 01.08.95, da Casa Civil da
Presid6nc'ia da Repllblica qua envia' cópia do
Ofício n' 253, de 26.07.95, do Proqr.....
Comunidade Solidária, com Asclarecimento. sobre
os quellitos constantes do RI n' 606, de 199'5.

de 07.07.9'5, ao Deputado COHHA BUDO"
encaminhando cópia do Aviso n' 3'56/GI!, d.
21.07.95, do Minilltério de Minall a Energia, coa
esclarecimento. sobre 08 quesito. constantes de
RI n. 609, de 1995~ .

de 07.08.95, ao Deputado FRl\NCISCO SILVA,
encsminhando cópill do Aviso n' 354/GM, dei
21.07.95, .do Minilltério de Minas e Enerqia, coa
esclarecimentos sobre os,que.itos constanta. do
RI na 612, de 1995.

de 07. OS. 95, ao Deputado EXPEDITO JIlNIOR,
encaDIinhando cópia do Avillo n' 606/IIF, d.
21.07.95, do !!inistério da Fazenda, coa
Qsclarecimentos sobre os quesitos constante. do
RI n' 613, de 1995.
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1103/95.

1804/95.

180S/95.

1805/95.

1807/95.

1808/95.

1811/",

1812/95.

1813/95,

11114/'5.

1815/95.

1115/95,

1817/95,

1118/95.

1819/95.

11:10/'5.

da 07.08.95, ao Deputllõdo 'lUW) PJmftO;
encaminhando cópia do. Avi.o· n' U4/111', .s.
24.07.95, do Minbtérib dá !'azatlda, _
..clareei....llto. 110m:. otI qua.U:oa con.tanta. do
RI n' 617, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado COHHA ~,

ancaminhando cópia do otício n' 633/111'0, .s.
25.07.95, do Hinbtério do Plan.ja_nto a
orçamento, coa esclareci_nto. sobre 011 quesitoa
constantes do RI n· 618, de 1995.

da 07.0S.95, ao Deputado I1IAIf VALIlII'J!Z.
.ncannhando cópia do Avbo n' 359/GIIIIIIC'l', de
25.07.95, do Ministério da Indllstria, da
coMrcio e do 'Nris*" COlO uelareciántoll lIO!lre
os quesito. constantas do RI n' 622 • .s. 11195.

da 07.08.95,. ao Deputado I1IAIf VALEII'1'B,
llinoUinhatldO cópia dO Avi.o li' 245/G&8/1ftb, lia
24 .07.95. do Minist4rio do 'l'rablllbo, coa
ellClaract.entos sobra otI quaaitos conatantaa do
RI 1\' 627. de 1995.

da 07.08.95, ao Deputado I1IAIf 1tALl!Il'l'Z,
...,uinhando cóPia do A;,illO n' zal~, ...
20.07.95, do Mfnistério da. coaúIIicac;6ea. COlI
.lIClaracbentos sobra os qu••itos aonstanta. <lo
RI n' 635, de 1995.

ela 07.0S.95, ao Deputado CELSO ~.
.ncllllinhando cópia do Aviso n' 311l/Gll/lttC'l', .s.
25.07.95, do Ministério da I_uia, do
CO""""'io • do 'NriSIlO, COlO esclareci_ntos .obr.
o. quasitos constantes do RI n' 551. da 1995.

da 07.08.95, ao Deputado tJIIAUlIMO JI1IlIOR,
8tl!'lUlinhando cópia do Avi.o n' 171/GH, da
04: 08.95, do Mini.tério da 8a~. •COlI
.aclareoi1llllntos sobra o. quaaitoa constante. do
RI n' 657, de 1995.

de 07.08.95, 11 Deputada AMA Jt1I.JA, enclllllinbar.do
cópia do Avia0 n' 7aB/GH, ela :U.07.9S, do
Ministério da S..l1da, COll ascl..raci"n~ aob1'a
os quesito.. constantaa dO,RÍ n' 551. ela 1995:'

da 07.08.95. ao Oeputado Jost P~L,
enclUlinhando cópia do otício n' 54S/II1'O, da
02.08.95, do Ministério do Pl....j ....nto •
llrQ.....nto. co.. esclarecl_ntoa aobra oa quaaiwlll.
conat..nte. do RI n' 562, da 1995.

da 07.0S.95, ao Deputado llfÂCIO ARRlIDA,
encaainhllndo cópÍll do oUcio n' 546/111'0 da
02.08.95, do Hini.tério do Pl.....j .....ntl> ...
llrQ..-nto, COII esclarecllllllntos .obra oa quealtoa
constantes do RI n' 554, da 1995.

ela 07.08.95, ao oaputado Cll1IIIA 1lUEIIb,
.nc....inh..ndo cópia do Ofício tmC/CIf/lf' 075/95.
d. 21.07.95, do "'inbtério da I!duc..çlo a do
Deaporto, com .scl..r.c.....nto. sobra oa qu.aito.
conatantes do RI n' 55S. de 1995.

de 07 •08.95 , ao Deputado C1.'I!JIA IIUZIIO.
anc...inhando cópia do OUcio 1\' 647/111'0. ela
02.08.95, do Mini.tério dO PlanajaMntl> a
llrQa_nto, cóJI esclareci_nto. aobr. o. queaitos
conlltantes do RI n' 675, ela 1995.

da 07.08.95, ao Deputado pAlJL() 1lIlRJIAIUlCl.
enclSlllnhando cópia do oticio li' 620jIUio, .s.
24.07.95, dO Ministério do PlanajaMnto ..
tlr(l.....nto. co••sclar.ci_nto. IÍObre oa quaaitoa
con.tante.. do RI n' 591, da 199&.

ela 07.08.95. ao J)apúbldo ROIl8OIf !lIIII\,
.ncaainhando cópia dO Avia0 n' 252/c:AIl/llTb. da
02.07.95, do Ministoldo do Trabalho, COIl
esclaraci...ntos sobra os quesito. conatante. do
lU n' 698, de 1995.

de 07.08.95, ao Deputado ROBSOM '1'IlMA,
ancuinhando cópia do Aviso Q' 770/GH, da
04.08.95, do Mini.t6rio da Sa\ida, "'*
IIlIcllareci_ntos sobra os quasitoa con.tantaa do
RI n' 700, de 1995.

da 07.0S.95, 80 Deputado ROIlllOM 'roHÁ.
encaminhando cópia <lo Avi.o n' 350/GH/HIC'.l', ela
25.07.95, do Ministério da Indll.tria, do
Comércio e do TurisllO. COlO ••clareci...ntoa aobra
os quesitos constantes do RI n' 701, da 1995.

ela 07.0S.95, ao DeputadO MIII1'll1t 1lIIIDU,
ancallinhando cópia do Avi.. n'
1722/SUPAR/C.civil. da ol.01l.95, da cua cidl
da Praaidlncia da ~pdblica, quo; aitvia cdpia do
otício n' 252. de 25.07.95, do ~
lloaunidada Bolid6ria. COIl ••claracilllllntoa sobre
oa quaaitoa conatantas do RI n' 701, da 1995.

11121/95.

1822/95,

lU3/95.

1825/95.

ll25/l15,

1827/95,

1821/95,

1829195,

1830/95,

1831/95.

1932/95.

1134/95.

1835/95,

1836/95

1837/95.

1131195,

da 07.0S.95. ao Deputado LUCIAIlO IICA,
ancuinh..ndo cópia do Aviso n' 245/aAB/lITb, ela
21.07.95, do Ministério do Trabalho, 00II
esclareci_ntos sobre os quesitos constantaa do
RI n' 709, da 1995.

de 07.08.95, 1t Deputada SOCORRO COIID.
..ncllllinhando cópia do otício n ,. 333/c:AIl/SAB/PR.
de lS. 07 •95, da Secretaria de As.untos
BlItratégicoe da Pr.sidência da Rap11blica. COIl
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n- 710, de 1995.

ela 07.08.95, 1t Deputada SOCORltO _,
anc""inbando cópia do Aviso n' 055/GH-7/388, ela
19.07.95, do Ministolrio da ABr01l4utioa. ""*
asclareci...ntos .obre o. qu.sitos constante. do
RI n' 711, da 1995.

de 07.01.95. ao Depubldo JAn 1!IOUIOMAIlO.
anc:aainhando cópia do Aviso n' 215/l1li. da
27.07.95, do Ministério da l!arinha, COIl
esclarecillentos sobre os quesito. constante. do
RI n' 718, da 1995.

ela 07.08.95, ao Deputado ·MIIIl'OJ{ TDlIIt,
.nclSllinhando cópia do Aviso n' 597/111', da
04.08.95, do Hinist4rio da Pazand.., coa
.sclarecilllentos sobre os quasitoa conatante. do
RI n' 656, d. 1995.

ela 10.08.95, ao Deputado ArRTOlf Dln,
.ncllllinhando cópia do otício n' 1092/KJ, de
03.08.95, da Chefia da Gabinet. do Ministério da
Ju.tiça, com esclaracilllentos sobre a Indica9l0
n' 025, de 1995.

la 10.08.95. ao Deputado cA!lDlOO MA'l'TOII,
.ncannhando cópia do Avia.o n' 274/GH//ft, ela
19.07.95, do Miniatério do. Transporta.. co.
eaclarecillBntoa sobre oa quaaitoa con.bInte. do
RI n' 114, d. 1995.

da 10.0S.95, ao Deputado LUtS EDUARDO 1IMAL1Ila,
.ncannhando cópia do Aviso n' 528. da 09.08.95,
.do Mini.tério d.. Pravid"'cia .. Assist'nci..
Social. co. .sclarecilllentos sobre oa qua.itoa
constantes do RI n' 137, de 1995. d. autoria da
Deputada CIOllIIIA CAHPOS, e.. envelopa lacrado COlO
carillbo CONFIDENCIAL.

ela 10.08.95, 1t Deputada C:IDIIlHA CAJIPOlI •
• ncllllinhando cópia do Oticio PS/RI n' 1828, da
10.0a.95, que enviou 1t Presid6ncia da cA"",ra doa
Deputados a raspo.ta do tu: n. 137, de 1995.

d. 10.08.95, 1t Deputade CID:INlIA C1lHPOB,
ancaainhando cópia do OUcio DC/GM/II' 087/95,
ela 07.08.95, do Ministério da Mucaçlo .. do
Desporto, C::Ol!l esclareci_nto. sobra oa que.itotI
constantes do RI n· 360, de 199!S.

de 10.0S.95. ao Deput..do IlERCULAIIO AIlGII:INE'rrI.
ancllllinhando <Ioculllant..Çáo que ac~a o Aviso
n' 548/95, do Ministério da Fez.nda, .ndereÇado
ao gabinete atravá. do oticio P8/RI 1574, e.
raspa_ta: ao lU n· 370, de 1995.

ela 10.08.95, 1t Deputada AtIA Jt1I.JA, .nclSllinhando
cópia do Ofício HBC/GM/n' 080/95, ela 25.07.95.
do Minist6rio da Educaç!o e do Desporto,
solicitandc prazo adicional para "".po.ta do RI
n' 404, d. 1995.

da 10.011.95, 11 Deputada AlfA Jt1I.JA, ancannhando
cópia do otício HBC//GX/n' OS8/95, éla 07.08.95,
do Ministério de Educaç!o e do Dé.porto. COlI
eaclareciMntos sobre os qutl:lIitos constantes do
RI n' 404. de 1995.

éla 10.08.95, ao Hinistério da rll••ndlt.
encaminhando cópia do Ofício n' 043/95, da
02.08.95, de autoria do Deputadc CllIIIIA BUl!IlO,
t"eiterando o RI n' 407, de 1995.

da 10.08.95, ao Deputado LUcrAllO IICA,
.llC..~inhando cópia do Aviso n' 524, ela 07.08.95,
do Hinist4rio da Pr.vidência e Assi.t6ncia
BocÍ'll, solicitando prazo adicional para
rupoabl do RI n' 427, da 1995.

10.08.95, à Deputada TEUIA Dl! SOUZA.
enc..ainhando cópi.. do Aviso n' 522, d. 07.08.95,
do Hinist4rio da Previd'nci.. e A8si.tAnciá
Social, solicitando prazo adicional para
"".posta do RI n' 452, da 1995.

de 10.08.95, ao Deputado PEDRO 1I:ILSOM,
encaainhando cópia do Otlcio MIlC/GM/lf' 01l2/95,
da 07. oa. 95, dO Ministério da Iducaç!o a do
Desporto. co. esclareci..ntos .obra os que.itoa
elOn.tante. do RI n' 468, d. 1995.

ela l.0.08.95, 110 Deputado ctI1IIIll ~~
anca-.inhando cópia do Aviso 1\' 699/R1' , da
04.08.95, do Minist6rio <I.. Faz.nda, COlO



lancirode 19% DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Sábado 27 02611
I

d. 10.08.95, ...., Dej;Al~ado FRAIICISCO SILVA,
encaminhando cópia cio Aviso n' 380/95-GlC, de
01·08.95, do Ministério de Minas • Energia, coa
eaclzareclmentoe sobre 08 quasfto. eon.tantas do
RI n. 641, de 1995. .

de 10.08.95, ao Deputado FRAIlCISCO SILVA,
.ncBlllinhando cópia do Avi..o n' 379/1l5-G11, de
07 .08.95, do Ministério da MinaS e lInerqia, ooa
_"lareci:.entos sobre os quesi~ conabntea 40
RI n' 642, de 1995.

da 10.08.95, ao Deputado LEOR I,OIIAllTO,
enc...inhando cópia do Aviso n' 700/MP, dB
04.08.95, do Hini.tério da Pazenda, COll
esolareoiaento. sobre o.. que.ito. constantes cio
RI n' 646, <le 1995.

de 10.08.95, ao DeputadQ. ILIAS 1IllIlAIJ,
encllJlinh&\1do cópia do Avia0 n' 701M, dB
04.08.95, do Ministério da Fa••nda, COIl
asclarecillBnto.. sobre oa que.ito.. constante. dQ
RI n' 650, de 1995.

d. 10.08.95, lo Deputada CIIlIllllA CAIlI'OII.
encaainhando cópia do Aviso n' a37/IIC, de
08.08.95, do Hini.tério das COmunicaç6ell, COll
esclarecimentoa ·sobre os quesitos Cf)nstel\~ cio
RI n' 654, de 1995.

de 10.08.95, lo Depul:ada CIDllIIIA CAlll'Oi,
.ncasinhando cópia do Aviso n' 058/GH-7/398, de
26.07.95, do Ministério da Aeroniutica, COIl
esc1ar.ci..nto••obre o. quesitoe constel\~ do
RI n' 655, de 1995.

de 10.08. 95, lo Deputada CIDIllllA CJ\IIPOlr.
enca.inhando cópia do Avia0 n' 375/911-G11, de
2i.07.95, do Hinist41;'io de Hinu e ZIllilrqi., 0llII

e ..clarecimentos sobre o. quesito. constani:4e do
RI n' 656, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado. JAQUJIl lIAGIIat,
encalÚnhando cópia do'. Avi..o n' 487/G11, dB
09.08.95, do Ministério da Agricu1tura, do
Abastecimento e da Retoraa Agrária, coa
llsc1areciaentos aobre os quesito. constante. do
RI n. 659, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado ClJIIHA BUEIlO,
eno....inhando cópia do Aviso n' 382/115_. de
07.08.95, do Hinistério de Mina. e lInel;'CJia, COIl
esclarecimentos sobre 08 quesitos conat~te. 'do
RI n' 678, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado AGHALDO TIM6Tzo,
.ncaminhando cópia do Aviso n' 61l3/MP, de
04.08.95, do Hinistério da Faz.nda, 1lO.
:c~~r~t'e~:O~9:~~re oa quesitoe con.tante. dq

de 10.08.95, ao Deputado GIOVAKMI <lUIIRqll,
encaminh&\1do cópia do Avia0 n' "5/MP, de
04.08.95, do Ministério da l"a••_, COII
eaclareci1Wntoa .obre DS queaito. conat:ante8 do
RI n' 684, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado PAUI,O PAIM,
enclllllinhllndo· cópia do Aviso n' 696/MP, de
04 •OB.95, do Ministério da Paz.nda, coa
...clareci....nj:o....obre os qu.,.ito. con.tantes do
RI n' 695, de 1995.

de 10,08.95, lo Deputada MARISA SEIlRAIlO
encllJlinhando cópia do Oficio IIEC/GII/II' 085/95:
d. 07.08 •95 , do Hini.tério da Iducaçlo e do
De.porto, com esclarecillBnto••obre De 'queI\itoe
COlllltante. do RI n' 697, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado INÁCIO ARRUDA,
enc....inhando cópia do Aviso n' 7;16/GII, de
24 •07.95, do Ministério da Sal!de, coa
esclarecimento.. .obre os quesito. constante. do
RI n' 714, de 11195.

de 10.08.95, ao Deputado PIORO IIILSOII,
encallinhando cópia do Avi.o n' 3BlI/95/G11, dB
07.08.95, do Hini.t:4rio de Hina. e sn.rqi., co•
••cla....ciaento. sobre os quesito. constantM do
RI n' 723, d. 1995.

de 10,08.115, lo Deputada AlIA J1tt.IA, ancaai~cIo
cópia do Aviso n' 383/95-GH, da 07.08,95, do
Minist:4rio de Hinas e _rqia, coa
..clarecb.nto. sobre os quesito. oonsl:a/lt.. ~
RI n' 7211, de 19115.J

d. 10.08.95, ao Deputado IVAII VALIlIITI:,
enc....inhando cópia do Aviso n' :r83/95/GI(, de
07.08.95, do Ministério de Minas e _rqia, cpa

18311/115,

1840/115,

1841/115,

184;1/95,

1843/95,

1844/95,

1845/115,

1846/115,

1847/95,

1848/95,

18411/95,

1850/95,

1851/95,

1852/115

1853/115,

1854/95,

1855/115,

esclarecimentos sobre os quesitos constante. do
RI n' 527, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado CtlIIlIA BIlUO,
encaminhando cópia do Aviso n' 694/HF, de
04.0a .. 95,do Ministério da Fazenda, co.
esclarecimentos sobre 011 quesitos constante. do
RI n' 529, de 1995.

da 10.08.95. ao Deputado CtlIIlIA lIlIBIIO
enc....inhando cópia do Aviso n' 61l8/HF, de
04.08.95, do Hitlist:4rio da pazenda, coa
esclarecimentos sobre OIS queaitoa c:;on.tantu do
RI n' 53B, de 1995.

da 10.08.95, ao Deputado ROBBRTO VAUDAo,
encaminhando cópia do AViso n' 7a5/GII, dB
24.07. 95, do Hinisl!ério da Sai1da, cOll
esclarecimento.. sobre os quesitos constantes do
RI n. 562, de 1995.. . '

de 10.0B.95, ao Deputado StRGIO CARllEIRO,
encBllinhando cópia do Aviso n' 062/GII-7/405, da
31.07.95, do Ministério da Aeronáutica, co.
~aclaracimentoll sobre os qu••ito8 OQnBt~te8 do
RI n' 574, de 1995.

de 10.08.95, lo Deputada CIOIIIIIA CAIW08,
encBllinhando cópia do Oficio IIEC/G\VIl' 079/95,
da 26.07.115, do Minist:4rio da EducaçAo • do
Desporto, solicitando prazo adicional para
re.poeta do RI n' 586, de 1995.

de 10.08.95, lo Deputada CIDIlIIlA CAIlI'OII,
encllJlinhando cópia do Aviso n' 393/GII/lfl, d.
31.07.95, do Ministério do. Tran.portes, Cf).
eaclareci:aentos sobre os quesitos constante. do
RI n' 589, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado ctJJIlIA 1lUZIlCI,
enca1Únhando cópia do Ofício IIKC/G\VIl' 081/95,
de 26.07.115, do Hini.tério da EducaçAo • cio
Desporto, solicitando pra~o adicional para
respoeta do RI n' 592, da 1995.

de 10. OB. 95, ao Deputado CllNIIA BUENO,
encasinhando cópia do Aviso n' a3a/IIC, da
02.08.95, do Hinistério da. coaunicaç6ee, co.
esclarecimentos sobre os quesitos constante. do
RI n· 594, de 1995.

d. 10.08.95, ao Deputado ALDO _ELO,
encasinhando cópia do Avi.o n'
48/DEOP/DOI/DPR/SRC/DOP-I-IIII1I-P~IRA\! ~, de
04.08.95, do M~nist:ério da. Relaç6e. Exteriores,
coa esclarecimento. sobre os que.,!t:o. constant••
do RI n' 614, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado LUIZ GllSHUEll,
encallinhando cópia do Aviso n' a36/MC, de
08.08.95, do Ministério da. COlll1lJlicaçãe.., coa
esclarecimentos sobre os que.itos constante. do
RI n' 616, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado IVAM VALI!II'fB,
encaminhando cópia do Aviso n'· 366/GH/lfl, de
27.07.95, do Ministério do. Tran.porte., coa
esclarecimentos sobre 08 quesito. con-tant.. do
RI n' 626, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado IVAM VALIllITE,
enc....inhando cópia do Avi..o n' 7~3/G11, dB
24.07.95, do Ministério da sal1de, co.
esclareoiJ...ntos sobra o. quesitos constantes do
RI: n. 628, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado WíS EDUARDO 1IAGALIIlM,
enclllllinhando cópia do oUcio n' 45/AIlC/SRC
HRE/POOIH, de 27.07.95, do Hinist:4rio das
RelaçÕfill8 Exteriores , ea envelope lacrado coa
carimbo CONFIDENCIAL, que responde ao. quesito.
constantes do RI n· 629, de 1995, de autoria do
Deputado IVl\Il VALENTIl.

10.08.95, ao Deputado IVl\Il VALBIlTB, encasillhanllo
cópia do Ofício pS/RI n' 1B51, da 10.08.95,
informando ter enviado !L PresidAncia da Claara
dos Deputados a respo.ta do RI ·n' 629, dB 1995.

de 10.08.95, ao Deputado IVAII VALEII'1'E,
enclUllinhando cópia do Oficio MEC/GH/n' 083/95,
de 07.08.95, do Ministério da Iducaçio a do
De.porto, ..olicitando prorrogaçlio de pruo para
respo.ta do RI n' 633, de 1995.

de 10.08.95, ao Deputado !VAlI VALEIlTE,
encasinhando cópia dq Aviso n' 488/GH, d.
011.08.95, do Hinistéril> de A91"icultura, do
Al>a..tecill\llnto e da l1atonuI ÚJriria, OOa

••c1arecimento••obr. os que.itos conetantes cio
RI n' 638, de 1995.

de 10.0B.95, ao Deputado Jost lSGYDIO,
enc...inhando cópia do AViso n' 381/95_, dB
07.08.115, do Ministério de Hina. a En.rqia, coa
esclar.ci....ntos .obre o.. que..Uo. constantea do
lU n· 640, de 1995.

1856/95,

1857/95,

1858/95,

lB59/95,

~860/1l5,

1861/95,

1862/95,

J.a63/95,

1864/115,

1865/95,

1866/95,

lB68/95,

1869/95,

1870/95,

1871/95,

1872/95,

1873/95,

de 10.0B.95, ao Deputado JOst
encaainhando cópia do Avi.o n' 523,
do Mini.tério da Previdência e
8qcial, co. esclareciment:o. sobre
constante. do RI n- 6.49, da 1995.

MAURtCJ;Q,
de 07.0•• 95,
Assi.t4ncia
o. quealitoe
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1874/95,

1175/95,

1175/95,

1877/95,

1178/95,

1179/95,

1110/95,

1112/95,

11'3/95,

1114/95,

1115/95,

'de 17.08.95, ao Deputado ANTONIO JCRGE,
..nc....inhando cópia do AVia0 n' 375/GH/MT, d..
31.07.95, do Ministério dos Transportes, Coa
~:;~r.ciHJlt.o. sobra Zl Indicaç!o n" 71, de

de 17.08.95, 11 Deputad.. IlARISA SI!RRllIIO,
encallinhando cópia do Aviso n' 379/Glf/MT de
31.07.95, do IIiniBtério do. Tran.porte. ' C01l
~;~;~reci_ntos .obra ~ Indicaçio n. SÓ, da

de 17.08.95, ao Deputado COUIlACI SOIl1lIHHO
..ncaainhando cópia do Oficio n' 1045/SE/MTb ~
25.07.95, da Secretaria EXecutiva do Ministério
<10 Trabalho, coa. eac:laracimentoa sobre a
Indicaçlio n' 218, de 1995.

de 17.08.95, 11 Deputada Lton QUINAlf
.ncaainhando cópia do Avi.o n' 539, de 10.08.95:
do Mini.tério da PrevicWncia e As.isténcia
~:g;a~ ~5~.clarecimento.sobre a IndicaçAo n.

d. 17.08.95, ao Deputado JOsl! CARLOS LACERDA
encaainhando cópia do Oficio n' 1045/SE/MTb ~
26.08.95, da Secr.taria Executiva do IIiniat4rio
do Trabalho, coa ••Qlarecbl8ntoa sobre a
Indicaçlio n' 253, de 1995.

de 17.08.95, 11 Ca.a Civil da Pr.sidência da
Rep1lblica, ..nclllltnhando cópia da Indicaçlio n'
263, de 1995, de autoJ:ia do Deputado JOS'
AUGU8TO, que .ug.re ao Poder Executivo por
int.~dio do Mini.tério doe Tran.po~. o
ex..... da oportunidade e conveni6ncia d.. cv.u: a.
~=:o. :r:a:.s ."jllll iluminada. no.

de 17.08.95, 11 Ca.a civil da Preeidt\ncia da
Rep1lblica, .ncaainhando cópia da Indicaçlio n'

, 264, d.. 1995, d.. autoria do Deputado AIDO
RE8ELO, que .ugere ao Poder Executivo por
inte"""dio do Mini.tério de Mina•• Enerqi~, que
sej a denollinada Refinaria Euzébio Rocha a
r.flnari.. da Petrobrlis, de PaUlinia, E.tado de
Slio Paulo, e. ho""'nag<m ao eX-Deputado Euzébio
Rocha.

de 17.08.95, 11 Casa Civil da Pr..eidt\ncis da
Rep1lblica, .ncaminhando cópia da Indicaçlio n'
266, de 1995, de autoria do Deputado lfALOOllIRO
PIORAVAIITE, . que .ug.ra ..o Poder Ex..cutivo por
fnterlládio do IIinistério do E.tado-Haior' das
Porço ArIIada., a adoçlio d.. medid..s r.l..tivas li
conceaslio do beneficio ..lbl..ntaçlio aos
aervidores polblicoe l!UJlicipais • .st..duais
c.didos'lt. Junto de Serviço Militar.

de 17.08.95, ..o Tribunal Regional I!'eder..l - 4'
Regilio, encllllinhando cópia d.. Indic..çlio n' 267
de 1995, de "utori.. do Deputado RIVAIDO MACARI:
que sugere ao Poder Judicilirio, por intel'Jlédio
do Tribunal Regional Ped..ral - 4' Regilio, a

, ..doçlio de providt\nci... visando li 1nstalaçlio d..
UIlll Vara da Justiça P.deral no Municipio de
Lages, E.t..do de Santa C..tarina.

de 17. OS. 95 , lt Ca.a Civil da Presidênci.. da
Rap1lblica, ..ncallinhando cópia da Indicaçlio n'
268, de 1995, de autori.. do Deput..do GONZAGA
PATRIOTA, que .ugere ao Poder Executivo, através
do Ministério d.. Justiç.., o ..x...... da
oportunidade e conveniAncia de ..dotar urgente..
providt\nci..s co. viata. 11 imediata ..plic..çlio da
Lai n' 7.702, da 19S5, que conc"de isonomia
aalarial ...ntre oe policiai. federais e os
policiai. do Oi.trito P"d.ral.

de 17. OS.95, 11 C..... ctvil d.. PreBid6nci.. d..
Rap1lb1ica, .ncaainhando cópi.. d.. Indic..çlio n'

. 269, de 1995, de autoria do Deput..do ZAIR!!:
REZEHDIl, que augere 110 Poder Executivo, atr..""a
do IIini.~i" do Trabalbo, a apr...nt..çlio de
proj.to da ~ei dispondo.'eobre .. ..çli..çlio do
;..~~. de cal:'9oe da PiSClll ,do Trab..lho _ todo o

da 17.08.95, li Caa.. Civil da PreBid6nci.. d..
Rep1lblica ~ encallinhando cópia da Indicllçlio n'
270, de 1995, de autor!'a do Deputado SIRGIO
CARlIIIIRO, que .ugere ao Poder Execut1vo, atr.."".
do Ministério do lleio Ambiente, doa Racur.o.
Hidricos e da _a6nia Legal, providt\ncia.
quanto li OCorrt\nci.. doi. pesca pr.datória no
litoral do htado de !lahi...

de 17. OS. 95, ao Tribun..l Suparior do Trabalho,
encaainhando cópi.. de Indicaçlio n' 2n, de 1995,
de autori.. do Deputado JOS' AUGUSTO, que suger.
..o Poder Judici4rio, o ex...... da oportuniclade ..
convenUncia de in.talaçlio d.. nov... Junta. d.
Concili..çlio • Julq.....nto •• Diadell&, ht..do da
Sio P..ul0.

1887/95,

1888/95,

1890/95,

1891/95,

1892/95,

1893/95,

1894/95,

1895/95,

1896/95,

1897/95,

1898/95,

1899/95,

1900/95,

1901/95,

1902/95,

1903/95,

1904/95,

1905/95,

de 17.08.95, ao Deputado AUGUSTO NARDES,
encaminhando cópia do Oficio n' 115/GAB/llinc, de
11.08.95, do Ministério, da CUltur.. , COtl
euclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n l 195, de 1995.

de 17.08.95, aO,Miniatério do lleio Ambi.nt.. , do.
ReCurSOIS. Hidricos e da AJle.zOnia IAqal,
..nc....inhando cópia do Oficio TSIH' 115/95, da
09.08.95, de autoria da Deputad.. TEUIA' OE SOUZA,
reiterando o RI n l 238, di! ~9~5.

de 17.08.95, ao Deputado mACIO ARRUDA,
encallinhando cópia do Avia0 n' 1014/MJ, de
16.0S.95, do IIinistério da Jua1:iç.. , COll
esclarecimentos sobre oa quesitos constantes do
RI n l 372, da 1995.

de 17.08.95, ..o Deputado PEDRO llILSON,
encaminhando cópia do AVia0 n' 1024/MJ, da
16.08.95, do IIinistério da Justiç.., coa
esclarecimentos sobr. OIS quesitos constanu. do
RI nl 377, de 1995.

de 17.08.95, ao Deput..do SILVERlIANI SAHTOS,
encallinhando cópia do Avia0 n' 1013/MJ, DE
16.0S.95, do IIinistério da Justiç.. , C01l
Baclareci..ntoa sobre os quasitoa constante. do
RI n' 451, de 1995.

de 17.0S.95, 11 Deput..da TEIJIA DE Soou.,
enc...inhando cópia do Avia0 n' 540, de 14.0S.95,
do Mini.tério d.. Previdênci.. e Ae.i.t6ncia
Social, COD esclar'tciuntoa sobra o. queaitoa
constantea do RI n' 452, ,de 1995.

de 17.0S.95, ao DepUtado I!'E1lIIAHDO FURO,
enc....inhando cópi.. do AViso n' 1023/MJ, de
16.08.95, do IIinietério da Justiça, COll
eaclarecimentos sobre 08 qllQsitoa constante. do
RI n' 493, de 1995.

de 17. OS. 95, 11 Deputada CIOIHHA CAMPOS,
enc...inhando cópia do Avia0 n' 1017/MJ, de
16.08.95, do Miniatério da Justiça, co.

lareciuntos sobre os quesit9B . constantes do RI
n l 533, da 1995.

de 17.08.95, ao Deputado CUNHA BUBJfO,
encllllinhando cópia do Avi.o n' 1015/MJ, da
16.08.95, do Ministério da Justiça, COlI
esclarecimentos sobra os quesito. constante. do
RI n' 537, de 1995.

d.. 17.08.95, ao Deput..do CUHHA BUEHO,
encaminhando cópia do Avia0 n' 1007/MJ, de
16.08.95, do IIin:l,atério da Justiça, co.
esclareoi.entos sobre 08 quesitos constantes do
RI n· 595, de 1995.

de 17. OS. 95, ao Deputado PRAHCISCO SILVA,
enc....inhando cópia do Avi.o n' 101S/MJ, da
16.08'95, do Miniatério d.. Justiça, COlI
asclaracinentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 600, de 1995.

de 17.08.95, ao Deputado CUHHA BUmIO,
enc....inhando cópia do Avia0 n' lS02-
SUFAR/C.Civil, de 11.08.95, d.. Ca... Civil de
Presidência d.. Rep1lblic.. COJl e"clar801...,toa
sobra 08 quesitos constantes do RI n. 610, de
1995.

de 17.08.95, ..o Deputado NILSON GIBSOH,
.nc....inh..ndo cópia do Avia0 n' 1016/MJ, da
16.08.95, do Mini.tério d.. Justiça, C01l
.."claraci...ntoa sobre os queaitos constantea do
RI n' 621, de 1995/

d.. 17.0S.95, ..o Deputado IVAlI VALEIlTE,
.nc....inh..ndo cópia do Avia0 n' 1008/MJ, de
16.08.95, do IIiniatério da Justiç.. , co.
esclarecimentos sobra o., quesitos constanta. do
RI n' 631, de J,995.

de 17.08.~5, ..o Deput..do IVAN VALEIl'l'B,
encaminhando cópia do Oficio n' 117/95/GAB/llinc,
d.. 11.0S.95, do IIiniatério de CUltura, 0011
e.clareci_ntoa .obr. o. quesito. con.tante. do
RI n' 634, de 1995.

de 17.0S.95, ..o Deput..do HILTON '1'IlIII!R,
encllllinhando cópia do Avi.o n' 1011/MJ, de
16.08.95, do Mini.tério d.. Justiç.. , coa
..clar.cimento. sobre os que.ito. cOn8tanta. do
RI n' 639, d. 1995.

d.. 17.08.95, ao Deputado CUHHA 1lUI!HO,
.ncallinhando cópia do AVia0 n' 254/l1C, de
16.08.95, do Mini.tério d.." comunic..ç6ea, 00.
esclareci.mtoa sobre OB quesito- constantes do
III n' 645, d. 1995.

d.. 17.0S.95, ..o Deput..do CUHHA BUEHO,
..ncllllinhando cópia do Oficio n' 270/95-GAB/MARIl,
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1906/95,

1907/95,

1900/95,

1909/95,

1910/95,

1911/95,

1912/95,

1915/95,

1916/95,

1917/95,

1915/95,

1919/95,

1920/95,

de 16. OS. 95, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado r com esclarêcimantos
sobre os qusa!tos constantes do RI n 11 671. de
1995.

de 17.OS .. 95, ao Deputado CttNll.!1. BUENO t

encaminhando cópia do Aviso n ll 1021j1iJ I da
16.08.95, do Ministério da Ju&tiça, COl/]
eSlclarecimentos sobre OIS quesitos constantes do
RI n- 693, de 1995.

de 17. OS .. 95, ao Deputado ROBSON TUMA.,
encaminhando c6pia do Avia0 n ll l020jHJ I de
16.00.95, do Ministério da Justiça, com
esclarecimentos sobre os que8itos conBtantes do
RI nll 702, de 1995.

de 17. OS. 95, ao Deputado PEDRO WILSON,
encaminhando cópia de, Aviso n· 226jGM, da
10 .. OS .. 95 I do Minist'rio da Marinha, co..
esclArecimentos sobre os ,quesitos constantos do
RI ,n 11 .721, de 1995 ..

de 17 .. 08 .. 95 I ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do lJficio n' 170/95/GM/llEE,
de 11.00.95, do Ministério das Extraordinário
dos Esportel!, solieitando prazo adicional de
trinta dias para resposta do RI n· 724, de
1995.

de J.7.08.95, ao Deputado CHICO VIGILANTE,
encaminhando c6pia do Aviso n l 389/95/GM, de
14. OS. 95, do Ministério de Minas e Energia, com
esclarecimentos sobre os quesitos constesntes do
RI n· 725, de 1995.

de 17.00.95, ao Deputado IVAN VALllIITE,
encaminhando cópia do Aviso n D 262/GABtMTb, dê
10.0S.95, do Ministério do Trabalho, com
esclare.ci11\8ntos sobre os quesitos constantes do
RI n' 730, de 1995.

de 17.00.95, ao Deputado BETO LllLIS,
enc....inhando cópia do Aviso n' 255/KC, de
16.00.95, do Ministério dali Comunicáções, com
esclarecimantos sobre os quesitos cQnstantel5 do
RI n' 737, de 1995.

de 17.00.95, ao Deputado CANOINllO IlAT'rOS,
encaminhando cópia do Aviso n' 378/GM/llT, de
31.07.95, do Ministério doa Transportes, com
esclarecimentos sobre 09 quasitos constantês do
RI n· 665, de 1995.

de 17.00.95, ao Deputado WOLHEY QUEIROZ,
encaminhando cópia do Aviso n' 249jHC, de
11.08.95, do Ministe:rio, das Comunicações, co.
esclarecimentos sobre 08 quesitos constantes do
RI n' 739, de 1995.

de 17.08.95, à Casa civil da Presidência da
RQptlblica, encaminhando cópia da Indicação n'
265, de 1995, de autoria dos Deputados OSCAR
GOLOONI e SILAB BRASILEIRO, que sug.re ao Poder
Executivo. a i'mplementaçã.o do conc.urso de n~ros

denominado "SUPER SRUA VERDE".

de lS.00.95, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso n' 1.745/SUPAR/C.civil, d..
11.0S.95, da Casa Civil da Presidência da
Repáblica, que envia cópia do Aviso n' "36,d e
20.07.95, do Ministário da Agricultura, do
Ab...'t.ci....nto e da Reforma Agrária, co",
esclllreciuntoB SOb:r:-8 a Indicação n· 53, de
1995.

d. 10.0S.95, ao Deputado F~IRE JúNIOR, encami
nhando cópia do Avieo n' 1.746/SUPAR/C.Civi1, de
11.0S.95, da Casa Civil da Presidllncia da
Repdl:>lica, que .nvia cópia do Aviso n' 765, de
02.08.95, do llinistério da Saúde, com eS
clarsci....ntos sobre a Indicação n' 114, de 2995.

de 10.08.95, ao Deputado PHIr..EMQN RODRIGlIl!S,
encll1Únhllndo cópia do Aviso n'
1.747/SUPAR/C.Civil , de 11.0S.95, da casa civil
da Prasidência da Rapdblica, que envia cópia do
Aviso n' 495, de 20.07.95, do Ministério do Meio
AlIIbi.nt." elos RQCQrSOIl Hidricos e da Allaz6nia
Legal, co. esclarecimentos ao~r. a In~icaçio n·
131, de 1995.

de 18.08.95, ao Deputado :AlOIAJIDO ABtLIO,
encalllinhando cópia do Aviso n'
1749/SUPAIl/C.civil, d. 11.08.95, dll casa Civil
da pr.sidéncia da Repdblica, que .nvia cópill do
Aviso n' 676, de 21.07.95, do llinistário da
Educl'lçAo • do Desporto, C01ll esclarecilHntos
sobre a Indicaçlo n' 15S, de 1995.

d. lS. 00.95, aO Deputado Sl!RGIO AROIlCA,
encaJIinhando cópia do Aviso n'
1. 748-SUP1oR/c.civil, da 11.00.95, da CaSIl civil
da presid'ncia da Repdblica, que envia cópia do
Aviso no 76S, de 02. OS. 95, do Ministério da
Saúde, com esclarecimentos sobra a IndicaçAo n'
169, de 1995.

1921/95,

1922/95,

1923/95,

1924/95,

1925/95,

1926/95,

1927/95,

1928/95,

1929/95,

1930/95,

1931/95,

1932/95,

1933/95,

1934/95,

1935/95,

1936/95,

1937/95,

1938/95,

ds lS.00.95, ao Deputlldo ALIlCNIllIUl CI1lAftQ,
encalftinhando dópia do . Aviso n~

1.750/SUPAR/C.CIVIL, de 11.08.", da casa civil
da presidência da Reptlblica, q", .nvill cópia do
Aviso n" 732, de 26.07.95, do llinlstério da
Saúde, com esclareciment:o. sobra a Ind,lcaçio n.
la3, de 1995.

dGl 18.08.95, ao Deputado ALEXANDRE C~,
","caminhando cópia do Aviso n' 1751/SUPAR
C.CIVIL, que envia cópia do Avia0 n' 7'4, .de
02.00.95, do Ministério da Sal1de, co.
esclarecimentoB sobre a Indidaçllo n' 185, da
1995.

de 18.00.95, ao Deputado JOsl! CAJtLOS LACERIlJl,
encaminhando cópia do Aviso n' 1.752/SUPAR
c.civil, de 11.00.95, da Casa Civil da
Pre&idc!ncia da Reptlblica, que .envia cópia do
Aviso n' 766, de 02.00.95, do Ministério dll
Sadde, com esclarecimento. eobr. a Indicaçio n·
225, de 1995.

de 18.08.95, ao Deputado 1'IlDRO WILSOI/,
encaminhando cópia do Aviso n' 396/GlI/II'l', ele
10.00.95, do Ministério dos TrIUlSport.S, coa
Qsclarecimentos sobre os qu••i'tos const.nte. do
RI nO 477, da 1995.

de 10.08.95, ao DlIputado CUNHA BUENO,
enca.inhando cópia do OUdio I!I!C/GM/lI' 091, de
11. OS. 95, do Ministério da E4ucaçlo • do
Desporto, solicitando prazo adicional para
rasposta do RI n. 706, da 1995.

de 23.00.95, ao Deputado' ,SAIIORO K1lBl!:L,
encaminhando cópia do AviSe> n' 1.837
SUPAR/c.crVIL, de 21.00.95, da CIISIl Civil da
Presidência do. Reptlblica qu<!o envia cópia. do
Aviso n" 800, de 09.08.95, do !linistério da
Saúde, com esclarecimentos BobJ:e a Indicaçi6 n'
179, dG 1995 ..

d.. 23.08.95, li Deputada CIPIIIHA CAKPOlI,
<",caminhando cópia do Avillo n' 731/MF, de
lS.08.95, do llinistério da VUlOIlda. Cclll
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n. 338, de 1995.

de 23.00.95, ao Deputado VALDIR COLATTO,
encaminhllndo cópia do Aviso n' 737/MF, do
Ministário da Fazenda,· com esclareci..ntos &Ohre
os quesitos constante.. do RI n' 463, de 19!1$.

de 23.08.95, ao llt!putado ALlIEIl'rO GQLDKl\JIll,
encaminhando dópill do Aviso n' 70S/MF. do
Ministério da Vaz.nda, com ..clareciaent~ sobre
os quesitos constantes do RI n' 505, da 1!1'5.

de 23.08.95, ao Deputado aICARIlO ~O,
encaminhando cópia do AViso n' 704/MF' do
Ministério da Fazenda, co. esclareciaentoll sobra
os quesitos constantes dOS ReqÚeriaentos da
Informaçlo n's 549 e 685, da 1995.

de 23.08~95, ao Deputado eu.uA IUJMO,
encaminhiuldo cópia do AViso n' 710/1lJ', do
llinistério da Fazenda, co. .sclarowi...ntos sobre
os quesitos dOhstantes. do RI n' 120, da 1"5.

de 23.08.95, ao DlIputaclo lVAlI VALDITI.
encaminhando cópia· do Aviso n' 70/i-B/1lJ', do
~inistérió da Fazenda, co••~clarecl..~~ sobre
os quesitos constantes do RJ: n' f23; da 1!I1l5.

de a3_08 .. 95, ao Daputa<lo CfJlCJIA DOa0,
encaminhando cópia dô Aviso n' 70'/1lJ', do
Hinistéri~ dlI Fazenda, co~ eacl~~nto.·sobre.
os quesitos constantes do R+ n' 64., ~ 11l?5.

de 23. oe. 95, ao Deputado JOlJlt PDlIJlTBL,
enc.~inhando dópia do Avbo n' 70'-A/1lJ', do
Ministéri9.da 'aze~a, co. eaclllrec:;i_to. c9bre
QS quaaitos constantes do RI n' ·613, ele lf,5.

da 23.00.95, ao Deputado BJJl\II 1tIlRAlI,
encUlinhando cópia do.· Avic.. n' 105/1lJ'. cio
llinistério da Fazende, 09. e.cl.~i..nto. fO~re
os quesitos constantell do Rt n' 51•• da 199!!.

ele 23.08.95, ao DlIputado C~IO. CA.7ADO,
enclllllinhando cópill do "vi'o n' 1Q4.A,iIIf, di>
Minilstério da 'aaende, COll 4IlIClanciaentoll Sol>re
os quesitos constlUltes do RI n' "1, da 1'95.

dll 2.~.01l.95, ao Deputado IIA'ftlIllS Sl:I\IIt~,

encaainhando cóli'ia do Avi.on' 7U/1lJ', do
Minbtllrio da fuenclll, COll "sclareciMllteHI .ob~e
os quesitos conatantes do \lI n' "', da 199!!,

da 23.08.95, ao Oaput:ado PAULO 1lOCIIA,
IIncginhando cópia do "viao li' 701~A/lIJ', do
Ministério da J'azllnda, <;lO. eaclanciMl\t:OlJ .obre
os quesitos constantes do RI n' '19. de 1ft,.
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1939/95,

1940/95.

,1941/911.

; .

1946/95.

1947/'5.

1?,41/'5.

'194'9)'95: •

l

, 195o'/!i;;~, "

1951/95, •

'l95Z/!I!Í.

da 23.08. 9~, ao lJepul:adr. l'AULO BERNARDO
encaaính-ando, cópia do Avia0 n l 706-D/HF I ~
Ministério da Fazenda, coa asclarecilUntolS sobra

"Qff qu••itos constantes do RI n l 690, da 1995.

de 23.08.95, ao Deputado CUNHA BUENO.
.ncallinhando cópia do Avimo n' 7l9-A/MF, do

,)linistério da Fazenda, com esclarecimentos sobre
o. que.ito. constantes do RI n- 692, de 1995.

'de 23.08.95, ao Deputado ROBSON 'l'UIa,
enca.lnhando c6pia do Aviso n l 709/HF, do
Ministério da Fazenda, ooa esclar~cimantos sobre
os quesitos constantes do RI n l 699, de 1995.

-de 23 .. 08.95, ao Deputado WCIANO ZICA,
encaminhando cópia do Aviso n fi 706-B/F do
Ministério da Fazenda, C01ll. esclaracill'1entos sobre
Da <.quesitOIS constantes do RI n I 70S, de 1995 ..

de ,23.08.95., aO Deputado FERNANDO DINIZ
••nc....inhando cópia do oficio HEC/GM/094/95,' d~
p.Qà;~ll' do Ministério da Educ;"ç"o e do
De;;;porio, .olici'\:ando prazo adicional para
re..po..ta do RI n' 720, da 1995.

de 2~',0~.95. de autoria do Deputado I?EDRO
llILSOll, encaminhanclo cópia do Avi.o n' 840/GM.
de 21.08.95, do Ministério da Sall<la. COll
~.c~areei"nto. sO~re os quesitos constantes do
RI n' 722, de 1995.

de 23,.08.95, aO Deputado CHICO VIGILANTE.
,ancalli1'l.\lando cópia do "vi.o n' 728-"/MF, , do
Minisi:'i::i9 da l'azenda. cóa ....clareci_nto...obre

.. Os ~~itoe ,?onstantas do RI n' 725, de 1995.

d.' 23'.08'.95. ao Deputado JOSIt AUGUSTO.
encallinhando cópia do Oficio HEC/GM/Og5,. d..
'17.08.95. . do Minist'rio da Educaçio • do
,De.porto. ,sólieitl\ndo. prazo adicional para
r.spO..ta dó, RI n' 727, de 1995.

da ,23.0S.95. ao Deputado JOSIt AUGUSTO,
.ncallinhando cópia do "viso n' 839/GM. de
21.08.95. do Jlini.tél'"io da Sal1de. COll
••clar..,i.....to. sobre ali quesitos con..tante. do
RI'n' 728i'dl' 1995.

'da 23.'01.95, ao DeputadQ JOVAIR 1<RANTES.
'enoallinhando" cópia dd Avi.o n' 725-1l/XP'. do
Ministério da l'azenda, COll esclarecimentos e,o!?r.

, Os qú~'lit'os,c9nstantes,do, RI n' 731, d.1995.

de ~3.0S:95. ao dePutado JOslt IlACllAllO.
enca.inhànda cópia do Aviso n' 725-A/MF. do
Miniritério 11-. l'azenda, COll e.clarecill8ntos so~r.

~ Os q;u~s.lt~ constantes 4i'0 lU n l 740, d~ 1~,9~.,.

'de '24.Q8.95, 11 Dep~tada cmINHA CAMPOS,
enClUlllnhAnao cópia. do'· Aviso n' 841/GM. de

. 23.08~95, . do Ministério da Sa~de, com
••clareciBlantos sobre os quesitos comstantes do
RI n I 587,. ,de 1995.

de 24'.0'8.95, à o.;pUtada CmINHA CAJII?OS,
encaJiinhlll'ldo cópia do' Aviso n' 267jMC, de
23.,Ó8:9"!j, ~o Miniat"ii,? das cOllunicações. COll
••clareci"ntoB sob~. QS quesitos constantes do
RI ~', 6,5~., de 1995.

d<l ~4 :alr :95. ao Deputado AD'lLSON }/O'J;'T".
.ncaminhand<> cópia do' Oficio HEC/Ql!/N' 105. de
U,08,95'.' do Hinistédo da :!lducaçio e do
De.porto I COlI .sclarec!.lItos so~re os quesitoe
constan~" do R:t n' 73~, da 1995.

'dlt 24.08.95. ao Del'utado JAllIl10S LJ:IlA,
sncllJiinlíalt,do CópiA do' bticio HEC/Glf/H' 105. de
21.OI.9'5.: . do Hi\listlrio da Educaçlo • do
DeaportQ,COlI ..claracbentos ao~re os quesitos
c:onatal)~" ?<' R:t n' 734 1 de 1995.

Cle . ~4.Ó•• 95. . ao' 'Iliniatério d. l'azenda.
e""Ulinllilndo cópia do '1lI n' 741. Cle 1995. d.
aqtot'~a ~d'l 'Deputado .101.D FMlSUEx.LA. indagando
s. o 1IlUIco do Bn"i1 adotou A" pl'Ovi~cias

datarlllil\adlls pelo Proc.sso Te-006 .158/94·3.
CODII~itQ~ .11 apartac\Q do TC-013.383/91.4.
.obra a, col;lrança jlldiçial dQtl dé~itos "- J!a
praU:eira IiilnCles J1lnior:,

411 :4.0.....'. ao lUnbt<lrio de Minall a Energia. '
encu!nl\an4o CÓJ'ia c\Q R:t n' 742. Cle autoria c\Q
Deputado ltOeIlI'l'O VALADI.D. lIobre consUllidores da
_rgia .l'trica clandastinQtl, no ZIIpirito
Santo, :aU a data da ~dvatizaçio "- ES,CJlLIIA.

de 24.01.95 ..... Miniatédo de Minu e Energia,
encUlilihando cópia do III n' 743. da 1995. de
\lutoda do Deputad<> , LUC~1llfO ZICI., sobre o
AUlIIlnto ,no preço da cQaeroialbaçio do q<ls
liq\Jefeito de petróleo.

.se 24.01.!l5. ao _ini"tério da l'ase"ds,
etlCllllinhando cópia do III n' 744, Cle 1995. de
aqtoria do DePUtado LUCIAlIo ZICA. so~r" o

1959/95,

1960/95,

1963/95 •

1965/95.

196,6/95,

1967/95 • ,

1968/95,

1!/.69i95"

1970/95,

1971/95.

1972/95,

1973/95,

1974/95,

1975/95.

aUlllento no prÃço de cOll8rcializaçã'il d<> qãs
liquefeito de petróleo.

de 24.08.95. ao Ministério do Meio ~i..."te. dos
RecurtlOS Hidricos • da Amaz6nia Legal,
encallirthando cópia do RI n l 746, da 19915, de
autoria da Deputada ANA JOL1A, acerca da
exist'ncia de laudos, pareceres técnicos do
órqão em relação às sdificações na ilha de
Atalaia, no MUnicipio de salinópolis.

de. 24.08.95, ao Ministério da Fazenda,
encaIlinhando cópia do RI n l 747, de 1995, de
autoria da Deputada ANA JilLIA, solicitando cópia
autenticada do deP9i"l''!tçr, 'pboatado 1"'10 Sr.
Carlos Hari Wurth, no dia 28 de fevereiro de
1995~ •na Delegacia do Banco Central do pará,
acerca' ,de irr~gularidê:lde:s no processo de
exportaçio de café soll1vel brasileiro, • do
parecer do l3anco Central .obre o relato do
depoentl"
de 24.08.95. ao MinisUrio da AdlIi.nistraçio
l'ed~r~ ." Refo~a do Eetado, encallinhando cópia
do RL M 748, d. 1995" de, au:toria do Deputado
JlILTON TEHER, sobre .. compz:" de tick.ts por
P~' dI?' Governo' Federal.

de 24. os!. 95, 'ao Ministério" de Minaa e Energia,
encaminhando c6pia do RI n' 749, de 1995, da
autoria do Deputado AIRTON DII?I?, a raapaito do
aoordo, 8ntre o ara.il e i!:l Bolivi.. 'para
construçiio de gasoduto s, aP~5taci,...nt:o de ql\s
,natur,al.

de ·24.08.95', ,"o ·,lIillist.é#o da Fazenda.
encUlinhando cópia do RI n' 750, de 1995, de
autoria do Deputado AIRTON DII?P. so~re o

,I?roqr...... de Fecha....nto, de AIJ'nciaa •
,Desliga_nto Voluntlirio d<> Banco do Brasil.

• d~, ,:i'~"0~.95; ,ao '~ni~tério da Aeronáutica.
encaainhando cópia do lU n,c, 751, da J.995 , de
autoria do Deputado IlARQUIHHO CHlIDID. sobra a

, lI'atéz:ia il'\titulada "Mimsio .11 Moscou", publica"-
,pela Revista Veja••• ,i4 ,de junho de 1995.

de 24.08.?5. ao Kinistéri,o da Fazenda.
encallinhando cópia do RI n' 752, de 1995, de
autoz:ia do Deputad<> FERllAII1lO IiINIZ. sobra júros
,da J1ivida pllblica interna.
de, 24.08.95.' , ' a9 ' 'H,l.'Ii!l,!<".:J.o da J'a."."d...
encallinhando cópia do III n' ,753. da 1995, de

..aqtÇl'ri!'·, do' !ltI1"utado FERNAII1lO DINIZ. sobre o
Fundo Social da E1Ierg''lcia:

de 24.08.95, ao Minietério do I?lanejllJl89to. e
Qiç'l""''1to'" ehc\llllnh!'ndo' cópia do RI n' 754. de
1995, de autori~ do oaputa'dó FERllAII1lO DINII.
8~bre a execução dos· orç"nto. Fiscal e da
'Segu~i4ad. Social vi~entes.

de 24.08.95, ao M,iniatério do I?lanejalUlnto e
orçamento, encaminhando cópia do RI n' '755~, d8
1995, de ..utoria do Deputado FERNAII1lO DIN:tZ,
acerca ' ,d~!l' d5t~p..s;;as ,da UJ?ii.o coa pessoal e
encargos sociais,

.ae., ,24 08.95, ao' Ministério da Faz.nda.
..nc....lllfllilldO cópia do R~' n' 757. de 1995. de
autoria do Deputado CllllllA. BUEKO, ..obre o
rRlatórJ:o de qestão d. 1994 do Instituto da
RessegUros çl<, Brill"U, ' • ,
de 24.08.95, "O Kiniatério da Fazende.
.ncllllinhando cópia do RI n' 758, ds 1995; da
autoria do Deputado CUKHA BUENO, BObre den\1ncias
de subf..tur.....nto na iloportaçlo de auto..sveis da
.arca J'iat.

de 24.08.95. ao llinisUrio da Fazenda,
eno",-inhando cópia do RI n' 759. de 1995, de
autcria, d<> Deputado CUNHA B11E1IO. ",obra denllnciss
da corrupçiQ nA, liber"9io de carq...
intarnacionai.. no ael'Oporto de CUlIbica. ali Sio
l?aul0.

da 24.08.95, ao MinisUrio da Ed\tcaçio ~ do
Desporto, encallinhandQ cópia elo R:t n' 760, .se
1995. de autoria do Deputado CUJIHA IlUEIIO. aobre
as danllncias • dellissio do S.cretl\rio-~acutivo
d<> Mini..tério,

d. 24.08.95, ao Mini.Urio do Trabalho.
.ncallinhando cópia do III n' 761, de 1995. de
autoria do DcIputado CUJIHA JjUEIIO. sobz:e a
situaçlo do l'und<> da AliPll1'O ao Trabalhador 
r"T.
de 24.08.95. ao Hinist'rio Cle lfdUcaçjo e do
Desporto••ncuinhando cópia do R:t n' 762. da
1995. d. autoria do Deputad<> CUJIHA 1l1lEIlO. sobre
a criação d<> Instituto Nacional de
oasanvolviunto do Desporto - IHDESI?

ds 24.08.95, ao K:.nf ..tério dIIa C02IUJIica~.
enc....inhando cópia do R:t I;l' 763. de 1995. da
autoria do Deputado ClllIIlA 1IllJlII0. sobra ao••1IO I
rede Internet.
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1976/95,

1977/95,

1978/95,

1979/95,

1980/95,

1981/95,

1982/95,

1983/95,

1985/95,

1987/95,

1988/95,

1989/95,

1990/95,

199V95,

1992/95,

d. 24.08.95, ao Mini.Urio da Faz.nda,
encaminhando cópia do RI n- 764, d. 1995, da
autoria do Deputado CllllHA 1l1lEN0, aobr. g..toa
realizados' com verbas oriunda. de tun.doc
vinculados aos minisUrioa.

da 24. OS.95, ao Mini.Urio da. C01lunica",O.a,
enclUlinhando cópia do RI n- 765, d. 1995, da
autoria do Deputado ClJIIIlA 1lt1EIl0, IIObr. pra:luizoa
da Radio}:)rA. - Empresa Brasi1.elra de Te1.avl.a.o.

de 24.08.95, ao MinisUrio da JUstiça,
ancuinhando cópia do RI n- 766, da 1995, da
autoria da Deputada MARIA LAURA, .obra
acollpanhuento a .uparviBio junto ao Hospital da
Criança e do Adolescente e acerca ela
distribuiçio de .ervido.... da antiga Funda",io
Centro BroU.ire para a Infincia • lIdol.sclt\cia
- FeDIA.

d. 24.0S.95, ao Mini.t'rio da JUstiça,
encaminhando cópia do RI n- 767, da :U95, da
autoria da Deputada IIARIA LAURA, .obr. a
revogaçio das portarias que conced.r..
apo••ntadoria a s.rvido.... da extinta Fund&çio
Centro Brasileiro para a Infincia • Adol••c'ncia
e acerca de ..d1d.. adotada. para correyAo'de
falhas decorrentes do proe.dillallto
~~ini.trativo.

de 24.08.95, ao MiniaUrio da Ind1llltria, do
ColOércio • do' TurisllO, .nclUlinhando cópia do RI
n- 768, de 1995, de autoria do Deputado CllllHA
BlIEIlO, sobra dan1lncia d. .UbfaturSllal\to na
illpOrta",io de autolll6veis da IIlIrca l'iat.

dei 24.08.95, ao MinisUrio da JUstiça,
encaminhando cópia do RIn- 769, da 1995, da
autoria do Deputado ClJIIIlA 1lt1EIl0, .obr. dat11lnci..
de, corru1'9io na libera",lio da cargas
internacionais no aeroporto' d. CUJibica,· do
Paulo. ' , , ,

d. '24.08.95, ao MinisUrio d.. C01lUllica",~a,
encllllinhando cópia do RI n- 770, da 1995, da
autoria do Deputado ClJIIIlA 1l1lEN0, aobra a
Callpanha "Criança Eaperan",a".
da 24. OS. 95, ao Miniat4rio doa Transport.a,
encallillhando cópia do RIR ,n- 772, da 1995, da
autoria do Deputado LEOllllL PAVAIr" aobra
andmaento das obra. d. conc,luslio da BR-282, e.
Santa Catarina;, Trecho da BR 116/BR 470 e Trevo
de 8. Miguel do oaate/Rio Papari, divisa co. a
Argentina.

de, ,2~.d8.95; ao Minisi:'rio da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrjria, .ncninhando
cópia do RI n- 773', de 1995, d. autoria da
Deputada CIDINHA CAMPOS, sobre o Proc•••o n.
2.679/89, do sr.Ruy Lourenço Martins.

de 24.08.95, ao MinisUrio da l'azanda,
encaainhando c6pia do RI n. 774, de 1995, d.
autoria do Deputado IIElITOH CARDOSO, aobre
elllpr.BaB .atrangeiraB ,que opar.. no Brasil.

de, 24.08,95, ao MiniaUrio da Pr.vidtncia a
'AasisUncia Social, .ncuinhJqldo cópia do RI n
77~, da 1995, de autoria 110' Deputado JIEWTOH
CARDOSO,. ·sobre· os apo••ntados que recabe.
beneficios supariores eo teto _xillO da daZ
salários IIÍnilllOs.

de 24.08.95, ,ao Mini.Urio da l'azenda,
encBllinhando cópia do RI n- 776, da 1995, da
,eutoria, do Deputado IIElITOH CARDOSO, aob... o
capital .speculativo gu. opera no Braail.

da 24.08.95, ao Mini.Urio da Educa",io e do
Desporto, .ncuinhando cópia do RI n- 777, da
1995, da autoria do Deputado JOACl I'ASSllllELLA,
sobre o crédito educativo.

da 24.08.95, ao MiniaUrio da Pazenda,
.ncuinhando cópia do RI n- 778, da 1995, da
autoria do Deputado JOst· 1'0RTllllA'rI, acerca de
quo~s,da consórcios.

de 24.08.95, ao Mini.Urio da l'azenda,
encBllinhando cópia do RI n- 779, de 1995, da
autoria do Deputado J08J1: l'ORTIIIlA'rI, IIObra
...didaa adotadaB pala dir.çio do Banco do Br••i~,
S.A. no B.ntido d. cobrar oa inadiJllll.nt.. -::
pasBoaa fisicaB, j uridicBS a 'laaouro Macional ~

COIl a inatituiçAo.

d. 24.08.95, ao Minist'rio da Ind1llltria, do
ColOércio e do 'rUrillllO, .nclUlinhando cópia do RI
n- 780, d. 1995, de autoria do Deputado J08J1:
1!'0RTllllATI, Bobre o sistaaa SESI/8E11Al.

de 24.08.95, ao MinisUrio da l'azenda,
encaminhando cópia do RI n- 781, da 1995, da
autoria do DepUtado JOSJI: l'ORTIIIlA'rI, IIObra o
Plano de Demissões VoluntAria. do Banco do
Brasil 5.1.••

1993/95,

1994/95,

1995/95,

1996/95,

1997/95,

1998/95,

1999/95,

2000/95,

:1001/95,

2002/95,

200U95,

2005/95,

2006/95,

2007/95,

2008/'5,

2009/95,

da 24.08.95, ao MinisUrio do Pl.n.:l_to •
Qr9ll1l&nto, encaminhando cópia do RI n' 78:1, da
1995, de autoria do Deputado MIRO 'l'EIDlRA,
.obre o Progrua Hacional da De•••tatizaçio ~
PIID.

de 24.08.95, ao MinisUrio da Aaroniut.ica_
.ncuinhando cópia do RI n- 783, da l't15, d4l
autoria do Deputado ClJIIIlA llIJDO, sobra danllncias
d. corrupçlio na libera9lio da cart1U
internacionaiB no Aaroporto da CuIlbica, •• Sio
Paulo.

da 24.08.95, ao Mini.Urio da Indtlatria, cIu
Co_reio • do TurisllO, ancaainhando c6pia do U
n - 784, d. 1995, da autoria do Deputado JIlLIo
REDECDR, .obr. as aug••~. anclUlinhBdas pala
Dir.toria da COlOércio Bxtarior da I'IUi' a
r.apeito do financiaaanto das lIXportaQ6aB.

d. 25.08.95, lt. Deputada, CIDI\IIIA' éMsPos.
encllllinhando cópia do Avi.o n- 564, da 24.08.95,
do Minist6rio da Pr.vidtncia a Aa.istlncia
Social, solicitando prazo adicional para
r ••posta do RI n- 95, de 1995.

d. 25.08.95, ao Deputado AUllU8'1'O 1lUUlE8,
enclUlinhando cópia do AvillO 1)- 275/GAll/ll'ftl, da
22.08.95, do Mini.Urio do Trabalho, COII
eaclar.ciaento. Bobra o. quesito. con.tanta. do
RI n- 202, da 1995.

da 25.08.95, ao Deputado PAULO ROCHA,
encllllinhando cópia do Avi.O' n - 566, d. 24.08.'5,
do MinisUrio da ,Pravidtncia a As.i.tlncia
Social, .01icitando prazo adicional para
r.apoata do RI n- 541, da 1995.

da 25.08.95, ao Deputado UCARDO JmUcr.xo_
.nclUlinhando cópia do Aviso n- 745/11I', da
23 •08.95, do MiniaUrio da l'az.nda, COll
e.clar.ci_ntos sobre o. qu.aitos conatanta. do
RI n- 550, da 1995.

d. 25.08.95, ao, Deputado IVAIr V~,

enclUlinhando cópia do OUcio MIC'l'/n- 430, da
23.08.95, do Mini.t'rio da Ci'"cia e TecnolO<1ia_

C01l esclarecillBntos sobr. os quesitoa conatultaa
do RI n- 636, de 1995.

da 25.08.95, ao DÍoPU1:ado SI!RGIO CARIlURO,
encuinhando cópia do Avi.o 'n- 562, da 24.01.t5,
do Mini.t'rio da Pr.vidtncia e As.i.tlncia
Social, 'solicitando ,prazo adicional da trinta
diaa para ....~ata do RI n - 647, cS8 1llt5.

d. 25.08.95, ao Deputado ciLSO RU880HAK1l0,
.nclUlinhando cópia do Avi.o n- 746/11I'. d.
23.08.95, do Miniat6rio da FuZanda, COll
e.clareciaantos .obra os quesito. con.tanta. do
RI n- 652, d. 1995.

da 25.08.95, ao Deputado lWGtJlITO IlARIIES,
enclUlinhando cópia do Aviso n- 561, da 24.01.95,
do Mini.Urio da Previdtncia • Assi.t6ncia
Social, .olicitendo prazo .dicional para
reaposta do RI n- 703, ,!Se 1'95.

de 25.08.95, ao DepUtado 1080M ElEQUIIL,
ancninhando cópia do Ayi.o n- 565, da 24.08.,95,
do Mini.t'rio da Pruyidtncia • As.i.tlncia
social,' lloUcitando prazo adicional da quinaa
di.. para respo.ta do RI n' 704, da 1995.

d. 25.08.95, ao blipiltado JAIll IOARElI,
.ncuinb'l'ldo cópia do AvillO n - 563, da 24.08.95,
do Miniat'rio da Pravid'ncia • As.i.Uncia
Social, co. ..claracillallto. IIObra os quesitoIJ
con.tan~s,do RI n- 713, cIIi 1995.,

da 25.08:'95, ao Deputado CILSO RUlIlOIIAIlJlO,
enc..inha!ldo cópia 40 .Avi.o n. 7501Jf', ,de
24.08.95, ,do Mini.tério da l'as_, co.
••clareci....to. coIIP1._ntares .obra os quesito.
con.tantas' do RI n - ~5,2" da 1995.

da 28.08:95, ao i1ini.t4rio da Educaçio a do
Desporto, .nclUlinhando oóp!a do Ofio!o
0I!'IZA/035/95, d. 24.!,~.?5,· cS8 autoria do
Deputado J08J1: AUGUSTO, informando ao"", .Iia
anutncia, na dilataçio do prazo IIOlicitada
atrav'" ,do OUcio MEC/0911/911, da 17.01.t5,
r.f.r.nte ao RI n- 727/95.

de 30.08.95, ao Deputado EDI80If AJIIlRIIlO,
.ncninhando cópia do Oficio n- 133/'5..cJC, da
24.08.95 do Cons.lb,o da JUatiça P.der.l. COII
e.clar.cl...nto. aobra a Xndio.~o n- 121, cS8
1995';" ", .,

de 30.08.95, ao Deputado SI!JlGIO CAlUlII:IRO,
encBllinhando oópia do Avia0 n- 421/GIf/Il'1', da
23.08.95, do Ifiniat'rio dos Transporto, CfIIl
••clar.ci_ntoa sobra a Indicaçio n- 131, da
1995.
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2010/95,

2011/95,

2012/95,

2013/95,

2014/95,

2015/95,

'2017/95,

, 2018/95,

2019/95,

2020/95,

2021/95, '

2022/95,

2023/95,

2024/95,

2025/95,

de 30.08.95, ao Deputado Sl\IIDRO IlAIlEL,
encallinhando cópia do Aviso na 1839-
SOPAR/C.CIVIL, de 21.08.95, da Ca.a civil da
Preaid4ncia da ReP1lblica, que envia cópia do
Avia0 na 802, d. 09.0a.95, do IIini.t4irio da
Sal1de, coa .ec1arecb.nto. sobre a Indicaç6.o na
laO, da 1995.

de 30. Da. 95, ao Deputado ALl!XAIIDRB CllRAIITO,
enc_ini2ando cópia do Avi.o na 1840
SUP~C.CIVIL, de 21.0a.95, da ca.ZL civil da
PreaidAncia da Repllblica, que envia cópia do
AViso na 801, de 09.08.95, do IIinist4irio da
saóde, coa esclareci_ntos .obre a IndicaçAo n·
ia~, de 1995.

de 30.oa. 95 , ao Deputado ALl!XAIIDRB CIIRAIlTO,
encllllini2andD cópia do Aviso na 427/11'l', de
23.08.95, do IIinist4irio dos Transportes, co.
esc1arecillentos .obre ZL IndicZLç60 na 185, de
~995.

da 30.0a.95, ao Deputado IWIIIHO 1l1lA'OJO,
enclminhando cópia do oficio na 1229f!IJ, de
22. Da. 95, do Chefe de Gabinete do IIini.t4irio da
Justiça, coa ••c1areci....nto. sobre a IndicZLçilo
n· 217, de 1995.

'de' 30.'08.95, /lO Deputado GOIfZAGA PATRIOTA,
"""lllÚnhando cópia do Aviso na 1941
SOP1IRiC.CIVIL, de 21.08.95, da CasZL civil dZL
PreaidAncia dZL ReP1lb1ica que envia CÓpiZL do
Avi.o na 247, de 24.07.95, do llini.t4irio do
Tral2ZL1ho, co.. e.c1areei.ntoe sobre a IOOicaç40

• na 22a, de 1995.

de '30. bB. 95, ao Deputado CA1IDIIIHO XATTOS,
encuinl2ando cópia do Avi.o na 421/GM/II'l', de
23.0S.95, do IIinist4irio do. Tran.portes, co.

".scl.recimentoa !lObr8 a 'IndicaçAo n· 230, da
1995.

de '30.0S.'95, ao p*putado RICARDO IZAR,
encllllini2andó cópia do Aviso na 1843-

'SOP1IR/C.CIVIL, de 21.li8.95, da Casa civil dZL
Pre.id6ncia da llepllb1ica que envia CÓpiZL do
Avi.o na 974, de 09.08.95, do Hinist4ir1o da
Justiça, com esclaraciMntoll 80bre a indicaçio
n· 242, da 1995.

<la '30.0S.65, ao Deputado JOsl! AUGUSTO,
encllllini2àn<ld cópia do Oficio TST na 429/95, de
24. OS. 95, ' do' TribunZL1 superior do Tral2ZL1ho, co.
escl2trecimen1:os sobre' a IndicaçAo n· 271. da
1995.

de 30.08.95, 'lO Del'Utado PEDRO -CO_,
encllllin!land<>, CÓpiZL do Aviso na lS44
SUPAR/C. civil , de 21.011.95, da Casa Civil da
PUsidAncia' da ReP1lblica que envia cópia do
Aviso na 798, de 09.08.95, do Hinist4irio da
Salldts, co. IIsclareciMnt08 aobre a Indicaçio n.
344, de 1993.

de 30.08.95, ao Deputado lIDA0 PRItTrO,
enc...ini2ando cópia do Avi.o na 527/95, de
25.08.95, do IIinist6rio da Agricu1turZL, do
Abastecilllento • da 'RefOrlll& Agrária", co.
esclareci..ntos sobre os quesitos conlltant:.all do
RI na 356, de 1995.

de 30.08.95, ao Deputado CUIIHA Bl1EllO,
enclllllini2ando cópia do Aviso na 420/GM/II'l', de
23.08.9!5, do Minis:téJ'io dos Transportes, coa
esclar.ci"'ntos sobre o. quesitos constante. do
RI na 619, de 1995.

de 30.0~.95, ao Deputado IVAII VALll!l'I'E,
enc&llinhllndO cópia do t,vi.o na 671, de 25.08.95,
do kini.Urio do Planaj_nto • Orç_to, CO>l
esc1ZLrecillentos sobre o. quesitos con.tant... do
RI na 624, d. 1995.

de 30.08.95, ao Deputado JOIlIVAL LUCAS,
enclllllinhando cópia do Aviso na 756/IU, de
28.08.95, do Kinist4irio da FazendZL, COIl
e.c1areciaentos sobre os que.ito. constantes do
RI na 679, <le 1995.

de 30.0p.95, ao DePUtado JOIUVAL LUCAS,
enclllllinl2&ndo cópia do Avi.o na 754/11?, de
2B.OB.95, do IIinist4irio da Faz.nd", COIl
esc1arecill.ntos sobr. OS que.itos con.tantes do
RI na 680, da 1995.

d. 30.08.95, ao Deputado PAULO ROCHA,
encllllinl2ando cópia do Oficio na 615f1!l1A/GAll, de
25 •OB. 95, do llinist6rio do lIeio A:abients, doa
Recursos Hidricos • da AJlazónia Leqll1, CO>l
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 68S, de 1995.

de 30.08.95, ao Deputado CUIIHA ll1IEIlO
enclllllini2ando cópia do Avi.o n' 757/li? ~
28.0S.95, do Kin1st4irio da Fazenda,' co.
~c~:r:~~~~~9:~raos quesitos constantes do

2026/95,

2027/95,

2028/95,

2029(95,

.2030/95,

2031/95,

2033/95,

2035/95,

2036/95,

2037/95,

2038/95,

de 30.08.95, ao Deputado PADRE ROQIlI!,
encaminhando cópia do Aviso n· !528/95 de
25.08.95, do IIinist6rio da Agricultura' do
Abasteci..nto e da Reforaa Aqr'ria, co.
eBclarecilUntoB sobre os quesitoa constante. do
RI n. 705, da 1995.

da 30.0B.95, ao Deputado JAIR BOLsOHARQ
anc..inbando cópia do' Aviso n' 064/GM-7/427, ~
22.0B.95, do Ministério da Aeronáutica, CDlll
eBclareciaentos sobre oa quesitos constante. do
RI na 716, de 1995.

de 30.08.95, ao Deputado FIlRllAllDO DIIlIZ,
enc..ini2ando cópia do' Aviso na 753/11?, de
28.08.95, do Ministério. da Faz.nda, co.
esclarecimentos 8.abre os qu..itos constante. do
RI n· 719, de 3.995.

d. 30.08.95, ao Deputado JOI.D KEllDIIS
encaainbando cópia do Aviso na 422/GK/Ifl', d~
23.08.9!!" do IIini.t6rio dos Transporte., coa
~c~~r;~~~~;Ci9:~~r~1'. qlle"itos con.tantes do

de - ,30:PS.95, ,ao DePUt~do BETO LIlLIS,
.nclUlini2ando cópia do Avia0 na 755/11? do
Ministério da-Fazenda, co. esclarecimentos ~9bra
os quel5it~s constantes do RI n· 736, da 1995.

de 30.0B.95, à Ca.a civil da PreaidAnciZL da
Repllblica .nclUlinbando cópia dZL IndicZLção na
272, de. 1995,. de autoria do Deputado Jost
CARLOS LACERDA, - qÚ", sugere ao Poder Executivo,
por intsrm6dio do lIinistério da AdllIinistraçio
Fadaral e R8~orma do Estado, o exame da
,oportun~d,,~ " conve'1iêl)cia de i ..p1antaçllo de
proqraJIa de .d....issAo ,vo~untária d. servidores
Jil'lblico••

de 30.08;95, à 'rasa civil !ia Pre.id6nciZL da
ReptlbJ.ica, enc...inI2ando. cópia, da IndiCZLÇilo na
27~ '. ,de 1995, de autoria do Dtlputado GOIfZAGA
PATRIOTA!, qqe, sQqera. '.0, P~r Executi\tO, por
intst1lléd1o do Kini.tério do. Tran.porte. o
e~ame,da oportunidade e conveniência de ,qua;, na
conatruçio de _rodoviaB no Políqono das secas, ••
ponte. sej.. subetituidas por Parraqen••
de 30.0B~95" à, Casa civil da Presidência da
.Reptlblica, enCaJl;inhando cópia da Indiaaçlo n.
,277, de 3.995, de autoriZL do Deputado llBALDIHO
J1lIlIOR, '<'le .ugare ao Po<ler Executivo por
inte;r:méd10 do' !lJ.nistério do P1anej....,,;to "
OX'çMlento, o I exM:íe dá" oportunidade e
conVeniência d.. imp1antaçio de proj"to da
sane~n~_ ,básico no Xunicipio de Carav.ia.
Estado da Bâhia, ' '

'de 30.08.95, li Casa Civil' da Presidência da
Reptlblicll,; el"'...lhl1ando CÓpiZL da Indicaçilo na
278, de 1995, de autoria do' Deputado UBA.:.DINO
JONIOR, que sugere ao Poder Executivo, por
interllédio do Hinist6rio do PlanajllMnto •
orçamento, , o exame da oportunidade •
conveniAncia de ilIp1antaçilo de projeto de
.an.....nto básico no Municipio de Teixeira de
.FrAita,., Estado da Bahia.

d<Í 30.08.95, à c\l.a 'Civil, .da I?residilncia da
R.pllblir::a, enc..:lnhando cópia da Indicação na
279, d., 1995, d. autoriZL do Deputado llBALDIIfO
Jtllf:rOR, que sugére ao Poder Executivo por
intermédio do Hini.t6rio do P1anej.to •
O"ça'mento, o ex.... da oportunidade e
conveniência' da imp3.antaçilo de proj.to d.
:~:~~;oBahbf:~cO no Municipio de ltabela,

de 30.08.95, à Casa civil da Pre.idência da
Repllblica, enClUllnbando cópia da Indicação n'
280, de 1995, da autoria do Deputado llBALDIKO
JliNrOR, quo sugere _ao Poder Executivo por
intermédio do Hinistério do P1anej""";to "
Orçamento, o eXl!M; da oportunidade 8
con-:eni6ncia de implantação de projeto de
.ane_nto !lisico no l!unicipio d. santa Cruz
Cabrália, Estado da Bahia.

de 30.08.95, à Casa civil da pr.aidência da
Repllblica, enc..ini2ando cópia da Indicaçio na
281, de J.995 , da autoria do Deputado .llBALDIIlO
JIlNIOR, que auqere ao Podar Executivo por
intermAdio do Mini.tério de P1aneja~to •
Orç/llJlllnto, o ex.... da oportunidade e
convantincia ~ implantação de projeto de

:~:~~~;oB~i~~ono l!unicipio de K&deiros Neto,

d. 30.08.95, à Casa civil da Presid'ncia da
RepllbJ.ica, enc&llinhando CÓpiZL da IndicZLção na
282, de 1995, d. autoria do Deputado UBALOIHO

JONIOR, que sugAre ao poder .Executivo, ~')r

interllédio do Ministério do P1an.j .....nto a
OrçZlD8l1to, o exame da Qpprtunidade •
conveniência de illlplantação de projeto da

::n~~~~~B~:~~~ no Município de Porto Segura,
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2039/95,

2040/95,

2041/95,

2042/95,

2047/95,

204~/95,

2049/95,

2050/95,

de 30.0~.95, lt casa civil da Presidência da 2051/95,
ReplU>lica, ..ncallinhlllldo cópia da 1ndicaçio n"
2~3, de 1995, de autoria do Deputado UBALD1NO
JmlIOR, que .uge~ ao Poder Executivo, o axa-e
da oportunidade e conveni'ncia de construç40 da
casas populares no Municipio de Lo'Dllllto J1lnior,
:estado da Bahia.

de 30.0~.95, lt Casa Civil da Presid'ncia da
Repo1b1ica, encaainhando cópia da Xndicaç40 n" 2052/95.
2~4, de 1995, de autoria do Deputado UBALD1HO

=~i~da e~::id'''.:'ciaPe~~r c~~~ut~~6..rc;
Fédéral,', o eXlllllB da oportunidade e conveniência

'de conetruç40 de caea popularee no Municipio de
Teixeira d.. Fr..i tae, :ee1;ado da Bahia.

d.. 30.0S.95, li: Casa Civil da Pr"sidên<;,ia, da
Repllblica, "ncaainhlllldo' cópia da 1ndicaçAo n"

, 2S5, d.. 1995, de liutol;'ia do Deputado UBALD1HO
JOllIOR, que eugere ao Poder Executivo, por 2053/95,
intermédio da Pr..Bid'ncia da Caixa Econ6IÚca
Federal, o ex_ da ollOrtunidade e convenilncia
de conetruçAo de caea popularee no Municipio da
ÉUftápoUe, Eebdo ~ ~~a: ' ,

de 30.0S.95' li: , Caaa .. civil da Presid6ncia da
ReplU>1ica, enc....inhlllldo c..spia da 1ndicaçio n"
2S6, d.. 1995, de autoria do Deputado UBALD1IIO
J1lJlIOR, que eugere ao Pod..r Ex..cutivo, por 2054/95,
intermédio 'da Pr..sid4ncia da Caixa :Econ6lÚca
Pederal~ o exame da oportunidade e conv..niência
da construç40' de casa popularell no Municipio da
1tapeti!,ga, ,E~b~o da Bàhia.'

de 30.0S.95, li: Casa civil da civil da
Presidência' da Rep1lblic.... _úcaainhando cópia da
Indicllç40 n" 2S7, de 1995, de autoria do
Deputado UBALDINO J1lJlIOR, que sugere ao P9d"r 2055/95,
Executivo, por interJádio da Presidincia da
Caixa Econ6mica 'F~er,,'l;,o ..x...... da oportunidada
" convêni&ncià de construç40 d.. casae popularee
no Ílunicipio d.. Med..iros Nete;" Eetado da Bahia.

'de' 30.0S.95, A Casa civii da Presidência da
Repllblica, enc....inhlllldo cópia d.. 1ndicaçAo n"
28S. de 1995, d.. autoria do Deputado UBALDIIIO
'J1lJl1óR, que 'sugere ao Poder Executivo, atrav'e 2056/95,
da Presidência' da Caixa Bcon611ica Federal, o
eXBIIB" 'da ,'opoFtunidade, .. e conveniência da
cpn;,1!ruç40, d. casa POPulares no MunicSpio da
Perto Seguro, Eetado da Bahia.

de, '30;qS.95, ,li:' ,Can 'civil' da Pr..eidência da
Repllblica, enc....inhlllldo cópia da IndicaçAo n"
2S9, de 1995, de autoria' do Deputado UBALDINO
JtlIiIOR, que sugere ao Podar Executivo, atravle 2~51/95"
da, P~eeil1ên"ia da Caixa Econ61lica Fedaral, o
exllll8 da oportunidade e convenilncia de
conetrução de caea POPulares' no Municipio de
xtabela, :eet,ado 'da Bahia.

'de 30.0S.95, li: Casa Civil da Prellidência da
ReplU>lica, encBliinjlando, ,cópia da 1ndicaçAo n"
290', de' ,199,5, de autoria do Deputado UBALDINO
J'ONIOR, que sugere ao Poder Executivo, atravú
da Presidência da Caixa Econ611ica F..derlll" oex_ da oportunidàde' .. ,conveniêneia de 2058(95.
construção' ,de 'casa poPularee no Município de
Vitória da Conquista. Eetado da' Bahia.

de 30.0S;95. li: Casa Civil ,da Preeidência da
ReplU>lica, encaainhando cópia da Indicaç40 n"

,291, de 1995, de autoria do' Deputado UBALDIHO
JtmIOR, que suqeX'e ao Poder Executivo, atraw.
da Secr..taria do Programa COlllWlidade Solidària, 2059/95,
o exa... da oportunidade e conveniência de eere.
instalada. creches ela Teixeira de Preitas,
Eetado da Bahia.

de 30.0s.95, li: Casa civil da Preeid4ftcia da
Repllblica, enc....inhando cópia, da 1ndicaçlo n'
292, ,de ,1995, de autoria do Deputado UBALDINO
JOHtOR, quo suqere ao Poder Executivo, atrav••
da Secretaria do ProqrallB COllUnidada Solidária, 2060/95.
o exame da oportunidade e convani'ncia de ••r_
inataladas crechea elO Eunápolis, Estado da
Bahia.

da 30.0S.95, li: Caea civil da Preeidência de
Repl1blica, encaainhando cópia da 1ndicaç40 n'
293, de 1995, de autoria do Deputado UBALDIHO
JtlIiIOR, qu.. lIugere ao Peder Executivo, atravêe
da S..cretaria do Proqra_ co.unidade Solid6ria, 2061/95,
o eXBlla da oportunidade .. conveniência da eere.
inetaladae creches em Madeiroe Neto, Estado da
Bahia.

de 3O. OS •95, à Caea civil da Preeidência da
R..pl1blica, enc....inhando cópia da Indicaçlo n" 2062/95,
300, de 1995, d.. autoria do Deputedo MARcaMI

b,~~,hoqu~a s::~d&~~i:c~r c:1~;uti:~6.rc~
Federal, o retorno do "Programa c••••
Bcon6IÚ.cas" .

d.. 30.0S.95, li: Casa Civil da Preeidincia da
ReplU>lica, encuinhando cópia da 1ndicaç40 n"
301, d.. 1995, d.. autoria do Deputado IlARCONX
PERILLO. quAl suqera ao Podar Executivo. por
intermédio do Ministério doe Transport..e, a
inclusão do trecho Aruan4-Aragarçae COIlO
prioritário no proceeeo d.. licitaç40 da hidrovia
do Araquaia.

d.. 30.08.95, lt Casa Civil da Preeidência da
ReplU>lica, enc....inhando cópia da :tndicaçio n"
302, de 1995, de autoria do Deputado IlARCONI
PERILLO, que eugere ao PodIir Executivo, por
intermédio do Minietério doe Traneportee, a
adoç40 de providências visando à melhoria do
eietella viário na SR-153, tr..vo parque dae
Laranjeirae - Viaduto Poeto santo Antonio, na
divisa doe Kunicipioe de Gai4nia a Aparecida de
GaiAnia, Eatado da Gaiás.

da 30. OS.95, li: Casa civil da Pr..sid6ncia da
Repllblica, encaminhando cópia da 1ndiç'lçio n'
304, de 1995, da l\utoria dQ Deputado GONZAGA
PATRIOTA, ,que eugere ao Podar Executivo, por
intera6diQ do Minietério da EducaçiQ e do
Deeporto, o GXllII8 da oportunidad.. e conveni&ncia
d.. transferência da Univereidade !'ederal Rural
de Pernllllbuco para o Município, d.. Garanh~:

da 30.0S.95, A casa civil da Preeid4ncia da
Repllblica, encaainhando.. cópia da Xndicaç40 n"
305, de 1995, de autoria da Deputada VAIII!SSA
FELIPE, qu.. eugar.. ao Poder Ex..cutivo, por
intermédio do Minietério da Sallda, a criaçio de
centroe Eapecializadoe de KllJloqrafia, noe
hoepitaie p1Iblicoe, COIlO ..todo da pr-vepçip do
cAncer de JIlUlB. ~ ~. ,

de 30.08.95, li: Caea Civil da Pr..eid4ncia da
Repllblica, encaminhando cópia' da 1ndicaç40 n'
306, de 1995, da autoria da Deputada VAIII!SSA
FIlLIPE, que eugar.. ao Poder Executivo, por
interlllldio do llinietério da Educaç40,", do
Deeporto, a inet&1a,çlO" e oferta da cureos
auperiQre. .. tr•.s turnos nlUl univoraidad8s
p1Iblicli••

de 30.0S,.95, Il. Casa Civil da Pr..sid&ncia da
ReolU>lica. enc&llinhando cóoia da 1ndicaç40 n"
301, da 1995, de autoria 'do Deputado Jost CARLOS
LACERDA,: que suq.ra ~ ao Pod8~ Executivo, p'r
interJllél1io ,doe Minietérioe da Justiça a da
sallde, •o eXBll8 da oportunidade a conveni4ncia da
que os internoe e.,ee~~~eci,..ntosprisionaie,
portador.. do vírus HIV, ••j aJa tratado. por
peesoal especializado.
de 30.0S>95, li: Casa Civil da Pr..eidincia ,da
Rep1lblica, encuinhando cópia da 1ndicaçllo n"
30S, de, 1995, de autoria' do Deputado CARLOS
CAllD~NAL,l que auge]:'. aô. Poder Executivo, por
interlllldio doe llinietérios, da Ilducaç40 e do

,Deeporto.a da Previdência e bei.tlncia Social,
o ex..... da oportunidade .. conveni6ncia de
aangurar ao. profes.or•• a contag•• do tempo de
eerviço, .xercido COIlO' Secretário d.. Educaç40dos
Eabdoe ou Municípi..-.

da 30 ;OS. 95, li: Casa. Civil, da Preeid4ncia da
ReplIblica, ..nc&llinhando' cópia da :tndicaç40 n"
309, de 1995, da 'llutoria do Deputado CAND1NHO
MA'1"1'OS, que auqere ao Poder EXecutivo, por
interll6dio do Kini"tério doe Transportee; o
ex..... da, oportunidada .. e conv..niência d.. eer
conetruída paeearela para pedaetres na rodovia
do Contorno, ..11 IIagã, Estado do Rio do Jan..iro.

d.. 30.0B.95, li: Caaa civil da Presidência da
ReplU>lica, encuinhando cópia da 1ndicaçio n'
314, de' 1.995, de autoria' do Depubdo DOKIHGOS
OOTRA, que auqere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da llqricultura, do
Abaeteci.nto .. da Reforma llqr6ria, a realizaç~o
da l ..vant.....nto fundiário nae Zonas 1 e 2 do
:Estado de Rond6nia., ,
de 30.011'.95, li: Casa civil da Presid&ncia da
ReplU>lica; encuinhando cópia da Indicaçio n'
323, de '1995', da autéJ:'ia do Deputado CAIIIlINHO
MATTOS, que sugere ao Poder EXecutivo, por
interJádio da s..cr..taria do Proqrlllla COllUftidada
solidária', o ..x..... da oportunidade' e
cQnvaniêneia de conc..eeliC> da auxilio financeiro
à APAE dã Niterói, :esbdo do Rio de Janeiro.

da 30.0S.95, ao Minietério da Xndllatria, do
co"rciQ a do TuriallO, encuinhando cópia do RI
n" 756, de 1995, de autoria do oeputado CUIlIIA
BUEIIO, eobra irregularidad..e noa peaoe e ...didae
da produtos dieponiv..ie no ...rcado.

da 30.0S.95, ao Minietlrio da J\IIItiça,
enc8Jlinhand~ cópia do RI n" 7S5, de 1995, de
autoria', do Deputado COIfl"OC10 MOURA, eobra a
eituaç40 "ea que .a ..ncontra a da..rcaçio dae
terrae da 6rea indígena doe Kequene, no
:::~~~r;~ de Alto Alegre doe Parecis, Eetado da
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ao Ministério da Minas e Energia,
cópia do RI n' 796, de 1995, de
Deputado Jost DE ABREU, ..obra

e cOll8rcializaçlio do Alcool
pela PETROBRÁS, no periodo que

2063/95,

2064/95,

2065/95,

2066/95,

2067/95,

2068/95,

2069/95 ,

2070/95,

2071195,

2072/95,

2073195,

2074/95,

2075/95,

2076/95 ,

2077195,

2078/95,

2079/95,

de 30.08.95, MinisUrio das COllUllicações,
encaJllinhando cópia do RI n' 786, de autoria do
Deputado LIIIDBERG FARIAS, sobre contratos na
ordall de Ulll bilhão de dólares, se.. licitaç6es.

da 30.08.95, ao Ministério doa Transportes,
enc....inhando cópia do RI n' 787, de 1995, da
autoria da Deputada LAURA CARllEIRO, a respeito
da situaçlio financeira, patrillOnial e
operacional da Collpanhia Lloyd Brasileiro.

da 30.08.95, ao lIinisUrio das COllUllicaç6es,
enc....inhando cópia do RI n' 788, da 1995, de
autoria do Deputado Jost EGYDIO, solicitando
relaçlio da pagUl8ntos feitos pela TELI!RJ, dirata
ou lndiratUl8ftte, através da agancia da
publicidade·V.S Escala, referentes a prollOÇões,
patrocinios e da publicidades da qualquar
nat.uraza.

de 30.08.95, ao Ministério das COIIUIlicaçõas,
ancSllinhando cópia do RI n' 789, da 1995, da
autoria do Deputado JOslt EGYDIO, sobre os
contratos firJISdos entre a TELI!RJ a a Rometel
TelecOllunicações.

de 30.08.95, ao lIinisUrio das Collunicações,
encaainhando c6pia do RI. n· 790, de 1995, de
autoria do Deputado Joslt EGYDIO, solicitando
cópia do contrato firmado entre a TELERJ e a
Telelistas Editora.

da 30.08.95, ao Ministério do PlanejSllento e
orçall8nto, encSllinhllndo cópia do RI n' 791, da
1995, da autoria do Deputado IfILTON TEIIllR, sobre
o processo e estágio da andividSllomto das
eJlpresail estatais ..

cie 30.08.95" ao Ministério do lIeio Ambiente, do..
Recursos Hidrico.. e da Amaz6nia Legal,
encallinhando cópia do RI n' 792, da 1995, da
autoria do Deputado PAULO ROCHA, sobre a relaçlio
das empresas 8 pessoas físicas multadas, no
Estado do Pará, pelo IBAJ[A ..

da 30.08.95, ao MinisUrio da Sadde,
encaminhando cópia do RI n' 793, da 1995, da

autoria do Deputado CllNIIA BUENO, ..obre
interdiçAo de laboratórios.

de 30.08.95, ao Mini..tério do.. Transportes,
encallinhando cópia do RI n' 794, de 1995, de
autoria do Deputado CllNIIA BUENO, sobra
dQ,seIlbarque de !lal no porto de Santos ..

de 30.08.95, à Casa civil da PrssidAncia da
RQpllblica, ancaminhando cópia do RI n' 795, de
1995, da autoria do Deputado NELSON IlARQUEZELLI,
sob:r:e nomeações da pessoas corruptas listadas
pelo Exmo. Sr. sena~or Antônio carlos MagalhAea
- PFL IBA.

de 30.08.95,
encaminhand.o
autoria do
distribuiçlio
combustivel
menciona.

de 30.08.95, ao Ministário do Exército,
ancaminhando cópia do RI n' 797, de 1995, de
autoria do Deputado FERNAIIDO GABBIRA, sobra
eventual de.via ilegal da lotes de armamento,
contratados para exportação ao governo l:íhio.

de 30.08.95, ao MinisUrio de Minas e Enerqia,
enc....inhando cópia do RI n' 798, de 1995, da
autoria do Deputado PAlIDERNEY AVELINO, sobra a
renúncia fiscal .m todo o pais.

de 30.08.95, ao Ministério da l!'azenda,
encaminhando cópia do RI n- 799 t de 1995, da
autoria do Deputado CHICO VIGlIAIITE, sobre
terrenos da União em todo o território nacional.

de 30.08.95, ao MinisUrio da l!'azenda,
encaminhando cópia do ro: n· 800, de 1995, de
autoria do Deputado CORIOLANO SALES, acerca da
distribuição do crédito e custeio e inve..ti....nto
nos anos de 1992, 1993 • 1994 e du provid'nciaa
para empreendar uma distribuição de crédito ..sis
justa no pais.

de 30.08.95, ao Ministério da Fazende,
encaminhando cópia do RI n' 801, de 1995, de
autoria dos Deputados LUIZ GUSHInN e IIJ:DSON
MICHELETI, sobre IlaUrla publicada no Jornal "O
Globo", relativa a. rapass8, pela Caixa BconOnca
Federal, 'de recursos provenientes do Banco
central ao Banco Ecol1&rlco.

de 30.08.95, ao Ministério do Planejamento a
orçamento, encaminhando cópia do RI n· 802, de
1995, de autoria do Deputado VICElITE AllDRl!
GOMES, sobre a inclusAo I no Proqrlllla Nacional da
DeIJestatizaçAo I da C'lIB8r, de outras 8apres.a
hidroDlétricas e da COllpanhia vale do Rio Doce.

2080/95,

2081/95,

2082/95,

2083/95,

2084/95,

2085/95,

2086195,

2087/95,

2088195,

2089195,

2090/95,

2091195,

2092/95,

2093/95,

2094/95,

da 30.08.95, ao MinisUrio da Fasenda,
encaminhando cópia do RI n l 803, da 1995,·da
autoria do cOlfIssAo DE DE8ENVOLVIIIEIl'lO llRBAIIO ·E
INTERIOR, ..obre percentuais rea'tivadoa da todas
aa obras elos Proqraaall PADI, PEP, PROHAB,
COOPERATIVAS e SBPE, l1li todo o território
nacional.

da 30.08.95, ·ao MinisUrio da Agricultura, do
Abasteci_nto e da Reforlllll Agrliria, enc..-inbando
cópia do RI n' 804, da 1995, da autoria do
Deputado Jost PRIAIITE, sobre p n60 CUJlPri.....to
das lIBta. da aasenta.-ntoa de colono. _ terraa
astilladas pelo Govarno para o Estado do par'.

de 30.08.95, ao Ministério de Justiça,
ancSllinhando cópia do RI n' 804, de 1995, de
autoria do Deputado Joslt PRIANTE, sobre o nio
cumpriuento dali -.atas de aaaentllllento. da
colono.. sem terras estill8das pelo Govarno para o
Estado do ParA.

de 30.08.95, ao Ministério do Plsnaj.-nto e
Orçamento, encSllinhando cópia do RI n' 804, de
1995, de autoria do Deputado Joslt PRIANTE, sobre
o nlio cumprilUlnto das _tas da assentallentoa de
colonos SQIl terras QstiJmd1l8 pelo GoVerno para O
Estado do ParA.

de 30.08.95, ao MinisUrio da Fazenda,
encallinhando cópia do RI n' 805, de 1995, da
autoria do Deputado FERNAIIDO 1'ERIlO, sobre
instituições financeiras que recorrer... ao
instituto de redascento.

da 30.08.95, ao MinisUrio .dos Trsnaportes,
encSllinhando cópia do RI n' P08, da 1995, da
autoria do Deputado GI!NtSIO BEllli'AllDIIfO, sobre a
situaçAo de tratamento dasigual que estaria
Bando concedido ao Sr. Galena Barbosa de
:Freita.. , aposentado no cargo de Chefe de EstaçAo
Especial da Estrade de Ferro Lsopoldina,
pertencente à Rede Ferrovi6ria l!'adaral S.A••

de 30.08.95, ao Ministério da Fazende,
encaJllinhando cópia do RI n' S07, de 1995, de
autoria da Deputad,a lUlA JtILIA, solicitando
inforllações, por interalldio da. l"edarsçAo
Nacional das EJlpr••as de Seguro. ~ivado. • de
Capitalizaçlio FBlfASEG, sobre' ag6ncias
assaltadas no.. lInos de 1994 a 1995, no Estado do
Pará, que receber.. seguro pela ocDrr'ncia elo.
sinistros e o valor das mea~••

de 30.08.95, DO MinisUrio de Fazenda,
encSllinhando cópia da RI n' 815, da 1995, de
autoria do Deputado JAQUES WAGNER e outros,
sobre intervençAo do Banco Central do Broil no
Banco Econômico S.A••

de 30.08.95, ao Mini..Urio da Fazanda,
ancallinhando cópia do RI n' 8ll;, da 1995, da
autoria do Deputado JOst PINOTTI, ..obre valores
pagos a titulo de juros e parealas da
SllDrtizsçlio . por parta do Mini..tério ou por
órglios vinculados.

de 30.08.95, ao Ministério das Comunicações,
encallinhando cópia do RI n' 812, de 1995, da
autoria do Deputado MILTON MENDES, sobre ~raude.

aleitoreis.

de 30.08.95, à Cass civil da PresidAncia da
Rapllblica, encSllinhando cópia do RI n' S13, da
1995, de autoria dos Deputados SANDRA STARLIIlG e
JAQUES WAGNER, "obre consulta feita à Secretaria
de As..untos E..tratégicos raferante à exportaçAo
de armamentos para os governos da Libia e
Honduras, no período de 1981 a 1985.

de 30.08.95, ao Ministério des Ralaç6u
Exteriore.. , enc..-inhando cópia do RI n' 814, da
1995, de autoria do.. Deputados SAllDRA STARLING e
JAQUES WAGNER, sobra o Departamento de ProllOÇlo
comercial do Itusarati e sua atuaçAo concarnan1:e
a pedidos de exportaçAo de arIIlZlUJ1to.

de 30.08.95, ao MinisUrio de Sadde,
encSllinhando cópia do RI n' 818 , de 1995, de
autoria do Deputada JAIR BOLSOHARO, sobre
conv6nio entra a uniAo e a l!'lIndaçlio CUltural e
Ecológica Anjos do Asfalto.

de 30.08.95, ao MinisUrio de Fazenda,
encSllinhando cópia do RI n' 817, de 1995, da
autoria do Deputado AUGUSTO NAllDES, solicitando
relaçAo de bens illÓVeis rurais expropriados pelo
Banco do Brasil, no.. dlt11lOS cinco exercicios
:financeiros, em proce.so judicial de axecuçao
por inadimplellltlnto de pag.....nto de divida

agrícola ou e. proc••so extrajudicial de
cobrança _diante daçlio e. pag8ll8ftto.

da 30.08.95, ao Mini..Urio da Fazenda,
encallinhando cópia do RI n' 818,· da 1995, da
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2095/95

2096/95,

2097/95,

2098/95,

2099/95,

2100/95,

2101/95,

2102/95,

2103/95,

'autoria do Deputado 'AUGUSTO NARDSS, aolicitando'
ralaQlo doa proprietários rurais qua contrair....
""Présti_ rurais e ..sUo inadbplent:es ColI o
Banco do Brasil, nOIl 111tillOs cinco exerc1cios
financeiros, e nAo aplicaraJI 011 recursos
conforJlO as c14ustila. contratuais, beJa 001110 AS
provid'ncias toaadaa pela InatituiQ!o financeira
para rasponsabilizar oS infratores.

da 30.08.95, ao HinisUrio do Planej!llllento ..
DrçllMnto, encaminhando c6pia do RI n. 821, de
199!5, da autoria do Deputado HILTON TEMER, sobre
a privatizaça.o de COPEHE Companhia
Petroquimica do Nordeste.

de 30.08.95, ao Hiniatério daa ComunicaQ6es,
8nQillainhando cópia do R! n' 822, d.. 1995, de
autoria do Deputado FRl\IlCISCO SILVA, sobre
contratos de telefonia calular efetuados por
EJ>pr..... do sistell1Zl TJ:LEBRÁS.

de 30.08.95, ao Ministério de Hinas e Energia,
encaminhando cópia do R! n' 823, de 1995, de
autoria do Deputado FRl\IlCISCO SILVA, sobr..
r ••,.arci~t.o de trates.

de 30.08.95, ao Hinistério do Planej!lllBnto ..
OrQ....nto, encaainhando cópia do R! n' 824, de
1995, d. autoria do Deputado JoAo FASSARELLA,
sobra crit6rios adotados pelo BHDES para
aplicaQ!o da recursoa do FAT dastinados ao
tinanciaaento de atividtAdas produtiv....

de 30.08.95, ao lUnisUrio da Fazenda,
,encaainhando cópia do R! n' 825, da 1995, de
autoria do Deputado DOMINGOS LEONELLI, sobra a
eatatizaQ60 do Banco Econ6mico S/A pelo Governo
do I!stado da Bahia.

'da ,:l0.,OIl.95, ao MinisUrio daa cOllunicaç6as,
.nc;aainhando cópia doR! n' 826, da 1995, de
autoria do Deputado VAIDEMAR COSTA NETO" sol;>re a
6raa da inforJl6tica \la ElIIpr..a Brasileirada
corraios • Telégrafos - EOT.

de 30.08.95, ao Miniatério da Administraç!o
Federt,l • Reforll1Zl do Estado, encallinhando cópia
l1o'9ticio n', 0:16/95, da 29.08.95, da sutoria do
p.,pútado IVAN VALEIITE, solicitando reit:eraç!o do
RI n. 625, de 1995, encurlnhado a ell••
Hiniatério atravéa do Oficio PS/RI n' ],442, da
30;06.95.

da 30.08.95, ao Ministério do Haia AlIbient., dos
Racuraoa H:!dricos • da A1Ilaz6nia Legal,

, ..nQll!Ú,n!tando cópia do Oficio n' 026/95, da
29.08.95, d., autoria do Deputado IVAN VALEIITE,
aolicitando reiteraç!o do RI n' 632, de,1995.

d. ,,30.08.95, ao MinisUrio da Educaç!o e do
Desporto, .nc....inhando cópia do, Oficio n'
026/95, de 29.08.95, de autoria do Deputll\lo IVAN
vAIPTI!, solicitando reiteraç60 do R! n' 633, de
1995.

BlSJj)mA na ÇOlQlISPOJmjIfCtA RlClBXDA ULA~

A .'Q'P"R'prgm DI :rJlOBIIACIO I ;nmWeC'o

Oficio n' 647/MPO,

Oficio n' 648/J1PO,

Oficio n' 1092f1!J,

Avia0 n' 48/DEOP/DOI/DPR
SRC/DOP-I-MIlE-PFRO IRAQ
TllRQ,

Aviso n ll 693/HF,

Aviso n ll 694/HF,

Aviso n ll 695/MP,

,Aviso n· 697/MF,

Aviso n' 698/MF,

Aviso n', 699/MF,

Aviso n' 700/MF,

d. 02.08.95, do Ministérl0 QU

plan..jamento e Orçamento, pr.stando
Qsclarllcimentos sobre 08 que.!toa
constantes do RI n li 676, da 1995, de
autoria do Deputado ClJIlIlA BUENO.

de 02. OS. 95, do Hinietério do
Planajamante a orçaJl8nto, prestando
esclarecimentos .obre os que.!to.
constantes do R! n' 662, d.1995, de
autoria do Deputado JOsl! PIMEIITI!L.

de 03.08.95, da Ch..fia de Gabinete do
Ministério da Justiça, pr.stando

e.clareci.entoa sobre a Indicaç60 n ll 26,
de 1995, de autoria do Depu1;ado AIRTON
DIPP.

de 04. Oll. 95, do Ministério das Relaç6.s
Exteriores, prc:Ultando aaclareciJlentoa
sobre 08 quesitoa con8tante~ do lU n li

61.4, de 1995, de. autoria do Deputado ALDO
REBELO.

de 04.08.95, do Ministério, da Faz.nda,
prestando esclarecimentos sobra o.
qUesitos constantes do RI n· 682, de
1995, de autoria do Deputado AGNALDO
TIIlóTso.

de 04.08.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentqs,. sçbr~ o.
qu.esitos constante. do lU n· .529 , de
1995, de autoria do Deputado CUIlIIA BUENO.

de 04.08.95, do Ministério da Fazenda,
prestando . esclarecimentos sobre o.
quesitos constantes do RI n· 684, d.
1995, de /lutoria do Deputado GIOVAHHI
QUEIROZ. "

d.. 04.08.95, do Ministério da, Faz.nda,
prestando esclareci1l8J1tqs.. sqbre ,o.
qUesitos constantes do RI n· 695, d.
1995, de autoria do Deputado PAULO PAIM.

de 04.08.95, do Ministério da 'Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constante. do RI n· 666, de
1995, de autoria do Deputado IfiIJrON
TEIIER.

:~ee~~~~'95,es~~ar~~f:..~:t:',d~o~::..nd~~
quesitos constantes do RI n. 538, de
1995, de autoria do Deputado ClJIlIlA BUENO.'

d.. 04.01l.95, do Hiniatério da Faz..nda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 527, da
1995, de autoria do Deputado' ClJIlIlA BUENO.

de 04.OS.95, do Hinistério ,da Faz.nda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constante. do RI n. 646, de
1995. d. autoria do Deputado" =
LOlIAHTO.

MO!I'I,'0195

Aviso n' 1721-stlPAR/
c.Civil,

AVia0 n' 1722-SUPAR/ .
c.civil,

Aviso n' 1723-SUPAR/
c.civil,

Avia0 Jl' ,232fMC,

Oficio n' 646/J1PO,

de 01.08.95, da Casa Civil da Preaiçl'ncia
da Rep1lblica, pr..stando esclarecimentos
.obre os que.itoa constantes do RI n li

603, de 1995, da autoria do Deputado LUIZ
, MAIHARDI.

,da 01.08.95, da Casa civil da Preaidéncia
da Repllblica, preatando esclar..cim.ntos
sobra os quesitos constantes do RI n ll

707, da 1995 I de autoria do Deputado
MILTON Ml!llDES.

de 01.08.95, da Casa Civil da Preaid'ncia
da Rep1lblica, prestando esclarecillGntos

, . sobra 08 que.itos constantes do .RI n li

606, de 1995, d.. autoria do Deputado
MURILO PIIlllEIRO.

da 02.08.95, do Ministério das
cOJlUDicaçõe. I prestando ••clarecimentos
sobra oa quesitos constante. do RI n ll

594, d. 1995, de autoria do Deputado
CUIlIIA BUElfO.

,de 02.01l.95, do MinisUrio do
Plan.j....nto • orçamento, prestando
••clarect-ntoa sobre oa qu.sito.
constantes do !lI n' 664, d. 1995, d.
autoria do Deputsdo IHACIO ARRUDA.

Aviso n 11 701/MP,

Aviso n ll 704jMF,

Aviso n' 770/GM,

Av.iso n' 7U/GM,

Aviso n' 772/GM,

Aviso n' 705jMF,

d.. 04.08.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre o.
qu.sitcs constantes do RI o· 650, de
1995, de autoria do Deputado ELIAS, 1lUR1ID.

de 04.00.95, do Minist'rio da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre o.
quesitoa constantes dOB Requerimento. de
Infor:maçio n·s 549 e 685, d. 1995, de
autoria do Deputado RICARDO HERl.CLIO.

de 04.08.95, do Hinistério da, Sal1de,
prestando esclarecimentos sobre oa
quesitos constantes do RI n· 580, de
1995, de autoria do Deputado AGNALDO
TIMóTEo.

de 04.01l.95, do Ministério da Sal1d.,
prestando esclarecimentos sobre o.
quesitos constantes do RI n· 700, de 195,
de autoria do Deputado ROBSON TtlMA.

de 04.08.95, do Miniatério da Sal1d.,
prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos conlltantes do R! n' 657, d.
autoria do Deputado UBAIDIHO J"ÓllIOR.

d.. 04.01l.95, do Ministério da Sal1de,
prestando Asclarecimento. sobra os
qu.sitos constante. do RI n· 406, de
1995, de autoria do Deputado ClJIlIlA BUENO.

d. 06.08.95, do Ministério da Fazenda,
prestando ••clarecimentoll ,.obr. os
quasitos constant.s do RI n' 674, d.
1995, d. autoria do Deputado BLIAS 1lUR1ID.
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Ãviao n l 706jla,

Avia0 n l 7015-A/IIF,

oficio IIEC/n' OS2,

Oficio IIEc/n' OS3,

Oficio IIEc/n' OS6,

Oficio IIEC/n' OS7,

Oficio DC/n' OSB,

Aviso n l 379/GH,

Aviso n l 380/GH,

Aviso n' 3S1/GII,

.
Avia0 n l 382/GH,

Aviso n' 3S3/GII,

Aviso n l 385/GH,

Aviso n l 522,

Aviso n' 523,

Avia0 n l 524,

Aviso n' 704-A/H!',

Aviso n' 706-1l/H!',

d. 06.0B.95, do !linisUrio da Fazenda,
prestando ••clarecimentos sobre os
quesitos conatilntes do RI n l 644, de
1995, de autoria do Deputado C1INIlA BUENO.

d. 06.0B.95, do !linisUrio da Faz.nda,
prestando e.clarecimentos sobre o.
quesitos constante_ do RI n l 663, de
1995, de autoria do Deputado JOSll
PIIlEll'.rl!:L.

d. 07. OS. 95, do IIinisUrio da Educaçl!o •
do Desporto I prestando ••clarecimentos
sobre oa quesitos constantes do RI n l

46S, d. 1995, d. autoria do Deputado
PEDRO WILSON.

d. 07.0S.95, do Minist~rio da Educaçl!o e
do Desporto, pr.stando ••clarecimentos
sobre os que_ito. constantes do RI n'
633, de 1995, d. autoria de do Deputado
IVAN VALEIl'l'I!.

d. 07. OS. 95, do MinisUrio da Educaçiio e
do Desporto, prestando ellclarecimentos
sobra 08 quesitos constantes do RI nl
697, d. 1995, de autoria da Deputada
IlARISA SI!RRAIlO. .

de 07. OS. 95, do IIinistério da Educaçl!o •
do Desporto, prestando .s=lareci....ntos
..obre 011 quesitos constantes do RI n l

360, de 1995, da autoria da Deputada
CIDIIIHA CAMPOS.

de 07. OS. 95, do MinisUrio da Educaçl!o e
dQ Desporto, prestando ••clarecimentos

·.obre, os queaitoa constantes d.o lU n l

404, de 1995, d. autoria da Deputada ANA
.roLIA.

de 07. OS. 95, do Ministério de Minas •
Energia., prestando esclarecimentos sobre
o. que.ito. constante. do RI n l 642, de
1995, de autoria do Deputado FRANCISCO
Ss:LVA.

d. 07.0S.95, do MinisUrio de Minas e
Energia, prestado e.clareci..ntóa~ 'sobre
OS quedtos constantes do RI n' 641, de
1995. de autoria do Deputado FRANCISCO

'SlLV.l.·

d. 07. OS. 95, do Minist~rio de Minas •
Energia, prestando esclarecimentOs sobre
os quesitos constantes do RI n l 640, de
'199'5, d. autoria do Deputado JOst EGYDIO.

de 07.0S.95, do Ministério d. !linas e
'Energia, prestando eaclar.cimentos sobre
ós quedtos constantes do RI n' 67B, de

. 1995, de autoria do Deputado C1INIlA BUE!lO.

d. 07. OS. 95, do MinisUrio de Minas •
Energia, prestando a.clarecimentos sobre
o. quesitos constantes do RI n l "729,' ae
1995, d. autoria dos Deputados IVAN
VALIlIlTE e ANA Jm.IA.

de '07 .OS.95, do MinisUrio de !linas e
Energia, pr••tando esclarecimentos sobra
os que.itos constantes do RI n l 723, .de
1995" d. autoria do Deputado PEDRO
WILSON.

d. 07. OS. 95, do MinisUrio da previd'ncia
e Assiatlnc!a Soci~l, prestando
esclarecllUntoa sobre os quesitos
constantes do RI: n l 452, da 1995,' de
auto~ia da Deputada TEUIA DE SOUZA.

de 07. O,. 95, do MinisUrio da Pr.vid'ncia
• Assist4ncia sccial, preatando
esclaracimentos sobre oa quesitos
constantes do RI n l 549, da 1995, de
autoria do Depl:.tado JOst 1IA000CIO.

d. 07.0S.95, do llinisUrio da Pr.vid'ncia
• Assist4ncia social, prestando
esclareci..ntos sobre os quesitos
cQnstantas do RI n l 427, de 1995, da
autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

d. 07. OB. 95, do JlinisUrio da Fazenda,
prestando .sclarsci..ntos sobre os
qu.dto. constantes do RI n' 6S1, d.
1995, de autoria do Deputado CtADDIO
CAJADO.

d. 07.0&.95. do IIinistério da Fazenda,
prestando ••clareci..nto. sobre o.
qu.sitos constantes do RI n' 70S, de
1995. d••utoria ,do Deputado LUCIANO ZICA

de 07.08.15, do IIinisUrio da Fazenda,
pre"tando .sclareci..nto. sobre os

Aviso n I 706-DjMF,

Aviso n' 706-E/H!',

Avia0 n' 236/MC.

Aviso n l 237/MC,

Avi1lo n l 70SjM!' ,

Aviso' n l 709/H!' ,

Aviso n l 7l0/H!'.

Avia0 n l 7l1/H!',

Aviso n l 4S7/GII,

~vill'O n' 4BS/GII,·

Aviso n l · 528,

Aviso n l ' 226/HM,

Aviso 'n l 262/HTbi

Aviso n l 396/JIT,

Aviso P' 719-AjM!',

Oficio IIEC/n' 091,

Ofício n' 115/Minc,

quesitos constantes do RI n l 689, de
1995, de autoria do Deputado PAULO ROCHA. l

d. 07.08.95, 'do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os'
quesitos constantes do RI n l 690, de
1995, de. autoria do Deputado PAULO
BERH~, "I

de 07.08.95:1' do Hinisterio da Fazenda,
prestando t' ~.clar.cimentos sobre os
quesitos constantes do RI' n l 623, de
1995, d.' autoria do Deputado IVAN
VALEIlTII.

de OS.OB.%', do Minist~rio das
comunicações r.' prestando esclarecimentos

.obre os qu••i tos constante. do RI n I

616, 1995, de autoria do Deputado LUIZ
GUSHIUN.

d. OS. 08.95. do Ministério das
cOJlunicaçõ••,,· prestando esclareciMntoa
sobre os quesitos constantes do RI n l

654, de 199.5, de autoria da Deputada
CIDIIIHA CAMPOS.

d. OS.OS.95, .do IIinist~rio da Faz.nda ,
prest~do ,eaclaraciDmltoB sobra O~l
quesitc. •col'lstantas do RI n l 505, da
1995, de autoria do Deputado ALBERTO
GOLDI!AIIH•

de OS.08.9~" do MinisUrio da F....nda,
prestando ••clareci_nto. sobre OB
quesitos constantes do RI 699, de 199,5,
de autoria do Deputado ROBSON TUIIA.

d. OB.OS.95, do !linist~rio da Fazenda,
pre.tando ..clareci..nto. sobre os

· qu.sitos cortatantes do RI n l 620, da
.1995, de autorJ.a do Deputado C1INIlA BUE!lO.

de 08.08.9.5, do Ministério da Pazenda,
,pr••tando esclareciaento. sobre os

· qu.sitoa constantes do RI n l 686, de
'1995, de e ..toria do Deputado, IIATllEUS
SCIlMIDT.

d. 09. OS. 95, do MinisUrio da
Agricultura, do Abast.ci_nto • da
Refor.aa Agr'ri.,prestando ••elarecimentos
sobre oa quesitos constantes do RI n l

659, de 1995, de autoria do Deputado
JAQUES lIAGIlD.

de 09.08.95, do Minist~rio da
Agricultura, 'do Abasteci_nto e da
Refo..... Agrária , prestando .sclarecillUltos

.sobre os que.i1:0. constantes do RI n I

638, da 199.5, de autoria do Deputado IVAN'
,VALllIlTE.

d. 09.08.95, .do MinisUrío da Pr.vid'ncia
• Aasiat'ncia Social, prestando
escl.reci~to. sobre os quesitos
constantes do RI n l 137, da 1995, da
autoria da Deputada CIDIIIHA CAI!POS.

,de 10.0S.95" ·do Ministério da Marinha,
prestando . esclaraci.ento. sobre oa

quesitos con~tantes do RI n l 721, de
1995, de autoria do Deputado PEDRO
WILSON. •

d. lO. OS. 95, do IIinistério do. Trabalho,
prestando - esclarecimentos sobre os
quesito. constantes do RI n l 730, de
1995, d. autoria dos Deputados IVAN

· VALIlll'l!E e ANA ~.

da 10. OS; 95; do Minist~rio dos
Transporta., pre.tando .sclareci..ntos
sobra oa quesitos constante. do RI n l

477, de 1995, d. autoria do DeP)1tado
PEORO IIILSON.

d. 10. OS. 95, ,~ Ministério da Pr.vid'ncia
• Assist4nc~a Social, pr.stando
eaclareeiMntos sobre a IndicaçJ.o n l 240,
d. 1995, d. autoria da Deputada LtDU
QUIKAN. .'

d. 10.08.95" do MinisUrio da Faz.nda,
prestando ••clareci..ntoc sobre os

'quesitos constantes do RI n' 692, d.
1995, de autoria do Deputado CIllIHA J!1IUo.

d. 11.0S.95, do JlinisUrio de Educaçio •
do Desporto, prestando e.clar.ci_nto.
sobre o. que.itos constantes do RI n I

706, de 1995, d. autoria do Deputado
CIllIHA BUEIIO.

de 11.08.95, do Minist~rio d. cultura,
pr.stando .sclar.ci..ntos sobre os
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de 15.08.95, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.
645, de 1995, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

da Justiça,
sobra O"

nO 537, da
CUIlHA BUEIIO.

de 15.08,.95., do Ministério'
prestandQ, esclarecimentos

- quesitos conatantes do RI
1995, de autoria do Deputado

de 15.0a.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 125, de
1995, de autoria do Deputado CHICO
VIGILAllTE.

de 15.08.95,. do Ministério da Justit;la,
prestando esclarecimentos sobre 0&
quesitos constantes do Rr n l ' 702, de
1995, d.. auto,ria do'Deputado ROBSON TUMA

d.. 16.08.95, do Ministério da Justiça,
prestando 'esclarecimentos sobre 08
quesitos con'stantes do RI nO 693, dA
1.995, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

d.. 15.08.95, do Ministério da <Justiça,
prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constant98 do RI n I 493 , de
1995, de autoria do Deputado FERIlAllDO
FERRO. '

de 15.00.95, do Ministério da Justit;la,
preatandQ esclarecimentos sobre oa
quecitos constantes do RI nO 451, de
1995, de autoria do Deputado SILVERllAIII
SAIITOS.

de 15.00:95, .'do Ministério da Justiça,
prestando. esclarecimentos sobre oa
quesitos qons.tantes do RI nO 372, de
1995, de, .autoria do Deputado INAcIO
lIRRUDA.

de 15.08.95, do Ministério da Justiça
prestando esclarecimentos sobre o~
quesitos conetantes do RI nO 371, de
~~ÓII. de autoria. do Daputado PEDRO

de 11. Da. 95, do Ministério da Educat;lão ..
do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n I

~i~Íz.de autoria do Deputado FERIlAllDO

de 16.08.95, do Ministério das
Comunicações', prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.
ii~Ís~e 1995, de autoria do Deputado BETa

de 16.08.• 95, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do
Estado, prestando esclarecimentolJ sobre
os quesitos constantes do RI n. 677, de
1995, de autoria do Da~~tado CUNHA BUENO.

de 15.08.95, do Ministério das
ComunicaçiJes l prestando esclarecimentos
sobre 08 quesitos constantes do RI na
595, de 1995, de autoria do Deputado
CUIlHA BUEIIO.

de 15.08.95,. do Ministério a Justiça,
prestando ~ esclarecimentos sobre oa
quesitos constantes do RI na 631, de
1995, de autoria do Deputado IVAII
VALEIITE.

de 15.08.95, .do Ministéri;' d" Justit;la,
pre.stando , esclarecillentos sobra os
quesitos constantes do RI n. 639, de
1995, dOl' autoria do Deputado MILTOII
TElIER.

,de 15.08.95" do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre 0&
,queBito~ c.onB.tantes do RI n. 621, de
1.995, de autoria do Deputado NXLSON
GIBSON.

de 15.0S;95, do Ministério da Justiça,
prestando -esclarecimentos sobre os
quesitos ,c.olJstantes do RI nO 533, de
1995, de autoria da Deputada CIOIIlIlA
CAMPOS. '

~e 15.08;95, do Ministolrio da Justit;la,
prestando -esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes do RI n· 600, de
1995, de autoria do Deputado P'RAIICISCO
SILVA.

Aviso n' 254jJ1C,

Aviso n' 1008/IIJ,

Aviso n l 72S-AjMF,

Aviso n' 1011/IIJ,

Avia0 n- 255/HC,

Oficio n' 270/MARll,

llv~so n' .1013/IIJ,

Aviso n' 1024/IIJ,

Aviso n' 1014/IIJ,

Oficio DC/n' 094

Aviso. no 1015/IIJ,

Avis~ n' 1021/IIJ,

Aviso n' 1017@, •. _

Avise; ..". 101S/IIJ,

Aviso n' 1020/IIJ,

, Aviso n I 1007/HJ,

de 11.08.915, da Casa civil da Presidência
da 'R8pliblica, prestando esclareci.....ntos
sobre a IndIcação n. 225, de 1995, de
a,utoria do Depu;t:ado ~OSI! _CARLOS LACERDA.

à'; 11. 08 •95, da Casa civil da Preaidência
da Rep11blica, prestando esclareciJnentos
l'0b,a a Indicação n' 503, de 1994, de
,autoria do Deputado JoAo FAUSTINO.

de 11.00.95, da Casa Civil da" Presidência
da Rept1blica, pratltando esclarecimentos
sobre a Indicação n R 114, de 1992, de
autoria do Deputado FREIRE JtlNIOR.

de 1.1.08.95, da Casa Civil da Pre..idência
da Repl1blica, prestando esclarecimentos

· sobre a Indicação n. 169, de 1995, de
autoria do Deplltado sl!RGIO AROUCA.

de 11. 00.95, da Casa civil da Presidência
da. Reptlblica, prestando esclarecimentos
-Bobre . a IndicaçAo n' 63, dê 1995, de

'autoria da Deputada AlIA JtlLIA.

,de 11.08.95, da Casa civil da Presidência
da' Rep1lblica, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n' 158, de 1995, de
a~t~ria do Deputado ARIIAlIDO ABíLIO.

de 1.1.08.95, da Casã Civil da Presidência
da Rep1lbllca., .Prestando esclarecimentos
sobre, a Indicação n ll 183, de 1995, de
autoria do Deputado ALEXllNDRI!l CERAlI'l'O.

de 11.00.95, do Ministério Extraordinário
dos Esportas, prestando esclarecimentos
sobre os quasitoa constantes do RI n'
'724, 'de 1995, de autoria do Deputado
CUllHA .BUEIIO.

de I 11.00.95, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos
sobre 08 que8itos constantes do lU no.

739, de 1995, de autoria do Deputado
· 1I0LllEY QUEIROZ.

de 14.08.95, do Ministério da Fa~enda,

prestando esclarecimentos sobre os
qu.sitos constantes do RI n l 731, de
1995, de autoria do Deputado JOVAIR
ARAIITI!lS.

dé 11.00.95, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 534, de
1995, de autoria do Deputado IVAII
VALEIITE.

quesitos eon.tanto. do RI n' 19!5, de
1995, de autoria do Deputado AUGUSTO
IIARDES.

,..
de 11.00.95, da Casa civil da Presidência
da Repliblica, prestal'do esclareci....ntos
sobre a IndicaçAo n ll 185, de 1995, de
autoria do Deputado ALEXANDRE CERAlI'l'O.

· de 3.1.08.95, da Casa Civil da Presidência
da Rapt1blica, prestando esclarecimentos

'.obre a IndiaaçAo n' 131, de 1995, de
autoria do. Deputado PHlLEIION RODRIGUES.

,dà ,i;L.08.95, da, Casa Civil da Presidilnc:ia
da República, prestando esclarecimentns
lIIobre os quesitos constantes do RI n·
510, de 1995, da Autoria do Deputado

'CUIlHA BUENO.

de 14.08.95, do Ministério de Minas e
Energia I prestando ABclarecillentos sobre

· os quesitos constantes do RI n ll 725, de
1995, de autoria do Deputado CHICO
VJ;G;J:J,ANTI!l.

d'e 14.08.95, do Ministério da previdência
e Assist'ncia Social, prestando
~sclar8ci..nto. sobre os quesitos
ccmstantes do lU na 452, de. 1.995, de
autoria da Deputada ~U!A DE SOUZA.

de 14.08.95, do Mil1'istério da Fa~enda,

prestando esclarecimentos sobra os
quesitos constantes do Ri n 11 740, de
.1995, de autoria do Deputado Josl!
IIACHADO.

Oficio n' 170/llEE,

AvillO n' 249jJIC,

Oficio n' 117jJ1inC,

Aviso n' 725-B/I!F,

Aviso n' 1745-SUPAR/
C.Civil,

Avia0 n' 1745-SOPAR/
C.Civil,

Aviso n' 1747-SUPAR/
C.Civil,

Aviso n' 1740-SUPAR/
c.civil,

Avia0 n' 1749-SOPAR/
c.Civil,

Avia0 n' 1750-SOPAR/
c.Civil,

Aviso n' 1751-SOPAR/
c.Civil,

Aviso n' 1752-SUPAR/
c.Civil ,

Aviso n' 1753-SOPAR/
c.civil,

Avia0 n' 1002-SOPAR/
c. civil ,

Aviso n' 309/GX,

Aviso n' 540,
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Avbo n' 736/H7,

Avbo n' 737/IU,

Oficio 1lIlC/II' 105,

Avbo n' 839/GII,

Avia0 n' 1837~SUPAR/

c.civil,

Avbo n' 1839-SUPAR/
C.civil,

Avbo n' 1840-SUPAR/
c.Civil,

Avia0 n' lBU-SUPAR/
c.Civil ,

Avbo n' lB43-SUAPR/
c.civil,

Avia0 n' lB44-SUAPR/
c.civil,

Oficio n' 1229/IU,

AvbQ n' 421f11'1',

da 17.08.95, do IIiniatério da Educaçio a
do Deaporto, praatando eaclaracilllelltoa oa
quesito. constantes do RI n- 727, da
1995, da autoria do Deputado Jost
AUGUSTO.

d.. 18.08.95, do IIiniatério da Fazenda,
pr••tando uclarecill8ntos sobra oa
quaaitoa conatantea do lU n', 338, da
1995, da autoria da Deputada CIDINHA
CAllPOS.

da 18.08'95, do Mini..tério da Fazanda,
pr••tando ••clar.ci..n~ sobra oa
qu..aito.. conatante.. do lU n' 463, da
1995, da autoria do Deputado VAIDIR'
COLATTO.

da 21.08.95, do Mini..tério da Educaçio a
do De.po~, pr••tando ••claracill8nto.

sobra -pa quesito. constante. do RI n l

734, ,d.. 1995, d.. autoria do Deputado
JARIlAS LIIIA.

da 21.08.95, do Miniatério da Sal1d.. ,
prestando esclarecimentos sobra os
qu••U:oa constante. do RI n l 728, da
1995, da autoria do Deputado JOsJI
AUGUSTO.

da '21,.08.95, do IIini..tério da Sal1da,
pr••tando eaclaraci..ntos sobra os
quesitos constant•• do RI n l 722, de
1995, da autoria do Deputado PEDRO WILSOIl

da 2'1.0S.95, da Ca..a civil da PraaidAncia
da Repóblica, prestando ••clarecillentoll
..obr;.,. ,'Indicaçio n' 179, da 1995, ,d.. ,
autoria do Deputado SAIlDRO HABEL.

da 21'08,95, da Caaa civil da Pr....id'ncia
da 1tepl1blic., pre.tando ••clarecimentos
sobra a l:ndicaçlo n· _ J.80, da 1995 I de
autoria do Deputado SAIlDRO HABEL.

da 21.0B.95, da Cua civil da Pre..id'ncia
da RaPlblica, prestando ••clareci_nto.
sobr..-.·. Indicaçio n l 184, da 1995,' de
autoria do Deputado ALl$XAlIDRl! CIlRAIlTO"

da 21.08.95, da Caaa civil da Pr..ai~ncia
da Rep11blica, prest.ando esclareci_nt.o.
sobre ia, Indicaçio n l "228, de 1995" ~ de,
autoJ"~a 'dO Deputado GOIlZAGA PATRIOTA: ,

da 2,-,0ll'.95, da casa civil da presid'noia
da Rapl1blica, preatando esclareei_ntoa
aobre a Indicaçio n' 242, de 1995, d..,
autorià do Deputado RICARDO IZAR.

,', do "'D..,!~ ....~

d.. 2i:08.'95, da Ca..a ~.ivil da Pr..aid'ncia
da Ílepdblica, prllatando esclareci.nto..
sobra a indicaçio n l 3.... , de 1993, aa
autoria do Deputado PEDRO coll1ltA.

da ; 22.0B.95, do Miniatério da'
Aeronáut.ica, prestando esclarecimento.
sobra o.. quesitos constantes do RI n l

716, da 1995, da autoria do Deputado ,JAIR
BOLBOIlARO.

da 22.0B.95, do IIiniatério do Trabalho,
pr••t.'antSb e.claracu.nto. sobre 08
quaaitoa constantea, do lU n' 202, de
1995, ,.da autoria do Deputado AUGUSTO
IlARDES.

de 22'.OB.95, do Hiniatério da Justiça,
pra.tando a.elllreai.-nto. sobra a
Ind~caçio n l 217, da 1995, da autoria do
Deputado BDIIIHO ARAÚJO.

da 23.0B.95, do Miniatério daa
coaunicaç6a., prestando ••clareciunto.
sobre os qua.itos constanta. do RI n l

653, da 1995, da autoria da Deputada
CIDIIlHl\ CAIIPOS.

da 23.08.95, do Miniatério dos
Transporta., pr.st.ando e.clareciBento~
aobra oa quasitoa conatantas do lU n
619, da 1995, da autoria do Deputado
CUNHA SUEIlO.

da 23. os. 95, do" Hini..tério doa
Tranaportaa, praatando .aclarecimantoa
sobre a Indicaçio ", 230, da 1995, da
autoria do Deputado CAIlDIIIHO IlATTOS.

Avia0 n l 422/IIT,

Aviso n I 427/!1a,

Avia0 n' 428/IIT,

Oficio HCT/n' 430

Aviso n l 745/10',

Avia0 n,l 746/K1',

Avia0 n' 8U/GII,

Oficio n' 133/CJ!',

Oticio TST/GP/n' 429,

Avia0 n l 561,

Avia6 'Di 1562,

Aviso n l 563,

Avia0 n l , 564,

Avia0 hi 565,

Avia0 n l 566,

Avia0 n l 750/Hl,

Avia0 n' 1092/IU,

Avillo n l 527,

de 23.08.95; I ' do ,Ministério (1oa
Transporte., prestando esclareci..ntos
sobra oa quellitos constantes do RI n l

733, d.. 1995, de autoria do Deputado JoAo
IlEllDES.

d. 23.08.95, do Ministério doa
Transportas, prestando esclarecill8ntoa
sobra a Indieaçio n' lB5, de 1995, da
autoria do Depl,ltado ALl!XAIIIlRl! CIlRAIlTO.

da 23.08.95, do Ministério doa
Transporta., prestando esclareci..nto.
sobre a Indlcaçio n l 1315, da 1995, de
autoria do Deputado SI!RGIO CA1lIlJllRO.

de 23.08.95, do IIiniaUrio da CiAnci. e
Tecnoloqia, prestando e.clareciaento.
sobre 015 quell:f,.tQ. constante. do RI n I

636, da 1995, de autoria do Deputado IVAK
VALSIITl!.

de 23.08.95, do Xiniat4rio da Fazanda,
prestando esclarecimento. .obra oa
quesito. constantes do RI n l 550, da
1995, d.. autoria do Deputado IUCARDO
HER1CLIO.

,d," 23.0B.95, .do, Mini..tério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobra os
quesitos constant.es do RI n l 652, de
1995, d.. autoria do Deputado CELSO
ROSSOlIANJIo.

d. 23. OB. 95, do Hini..tério da Sal1da,
prest.ando ellelarecilMntos sobra oa
que.itos cons:tantes do RI n l 587, de
1995, de autoria da Deputada CIDINHA
CAHPOS.

d.. 24.08.95, do Conaalho da Juatiça
Federal, prestando eaclarecimentos sobra
a IndicaçAo n I 126, de 1995, de autoria

, do. Deputado EDlpqN AIlDRINO.

de 24.08.95, do Tribunal Superior do
Trabalho, prestando e.clarecimentos sobra
a Indicaçf,o n' 271, de 1995, d.. autQria
do Deputado Jost AUGUSTO.

de 24. OB. ~5, do MinisUrio da Pr..vidAncia
e Asalst'ncta Social, prestando
ellclaraci.entos sobra oa que.itoa
const.antes do RI n l 703, da 1995, de
autoria do Deputado AUGUSTO IlARDES.

de 24. OB. 95, do Hini..tério da Previd6ncia
e Asslatana,ia " Social, prestando

~ ••clar.cianto. .. sobre os quesitos
constantes do RI n l 647, de 1995, de
autoria do Deputado SIIRGIO CARIlElRO.

de 24.08,.95, do Kiniatério da Pravid6ncia
.. Aeai..tAncia Social, preatando

.aaclareciJlentQa sobre OB quaaitoa
constantes do RI n l 713, da 1995, de
autoria do Deputado JAIR SOARES.

da 24.08.95, do Hini..tério da Previ~ia
• As_ist4neia Social, prestando
••clar.cimento. sobre oa quasitos
const.antes do RI n l 95, de 199!5, da
autoria da Deputada CIDINHA CAHPOS.

da 24.08.95, do Mini..tério da PrevidAncia
e AeaiaUncia Social. pr....tando
allclarecimentos sobra oa queaito.
constant.e. do RI n l 704, da 1995, da
'autoria do Deputado EDSOIl EZEQUIEL.

d.. 24.08.95, do Hini..t'rio da Pravid'ncia
a AesiatAncia Social, preatando
.sclarecill8ntoa sobra oa queaitos
constante. do Ri n l 541, de 1995, de
autoria do Deputado PAULO ROCHA.

,da 24.08.95, do 'Hiniatério da Fazenda,
prestando esclarecimento. sobre o.
quesitos constantes do RI n l 6!52, da
1995, da autOria do Deputado CELSO
RUSSOIlAllllO. I

de 24.08.95, do Hini..tério da Juatiça,
prestando aaclarecillantpa aobre OIJ
quaaitoa constantea do lU n' 145, da
1995, da autoria do Deputado PEDRO lIILSOIl

da 24.08.95, do Kiniatério da Juatiçe,
prestando eacláraci..ntos sobre o.
quesitos constantes do RI n l 565, da
1995, da autoria do Deputado !'EllIiAllDO
GABEIRA.

de 25.0B.95,· do IIinistério da,
Agricultura, do' Abastecimento e da
Reforaa Agrária,prastando ..aolar..ciwantoa
sobra 011 qu••itos con.tant:es do RI n l

356, da 1995, da autoria do Deputado ADAo
PRl!TTO.



Janeiro de 1996

Aviso n" 528,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

de 25.08.95, do Ministério da
Agricultura, do Abasteci..nto e da
Retorma Aqrária,prestando e.clareci..ntos
sobre o. que.ito.· con.tante. do RI n"
705, de 1995, de autoria do Deputado
PADRE ROQUE. .

Sábado 27 02693

oficio n" 615/MMA,

Aviso n" 671,

Aviso n" 753/MF,

Aviso n" 754/MF,

de 25.08.95, do Ministlirio do Meio
A:mbiente, dos Recursos Hídricos e da
AlIIazOnia Leqal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI 'n I

688, de 1995, de autoria do Deputado
PAULO ROCHA. . ,

de 25.08.95, do Ministliriodo
Planejamento e Orçamento, prestandô
esclarecimentos' sobre os quesitos
constantes do 'RI n" 624, de 1995, ,d~.
autoria do Deputado IVAN vALENTE. .

de 28.08.95, do Ministério !ia FazeÍ\da,
prestando esclarecimentos sob~e o~

quesitos constantes do RI n" 719, di
1995, de autoria do Deputado FERN~
DIll:+Z. . '

de 28.08.95, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre o.
quesitos constantes do .~I n" 680; _< , d.
1995, de autoria do Deputado JONIVAl
LUCAS. ," ,

, Aviso n" 755/MF, de 28.08.95,' do Ministério
prestando esclarecimento.
quesitos constantes do RI
1995, de autoria do Deputado

da Fazenda,
sobre' o~

n" 736,. de
BETa LELIS.

Aviso n" 756-/MF,

Ayiso n" 442/MT,

'Ofíéio n" 139jCJP,

'Ofí~io n" 311jSEPRI,

Aviso n" 327jMEx,

Avi.o n" 443/MT,

otício n" 713jMPO,

de 28.08.95,' do, Ministérip da pazeni1A,
prestando esclarecimentos ~bre 0&
quesitos constante. do RI n l ' 679," de
1995; de autoria do Deputado JONIVAl
LUCAS. ,_/

• ' If -.. , r ~.

de 28.08.95,' do: ,Mintstérió da Fazenda,
prestando esclareci-.nto. sobre ôs
quesitos constantes do RI n" 694, de
1995-,' de autoria' do Deputado CUNHA BUENO.

de 29.08.95, do Minl..t4rio dos
Transporte., prestando esclareci-.ntos
sobre os quesito. constan.tes do RI ,n"

. 604, de 1995,' .de autoria ".do Deput;~d.o
ROBERTO PESSOA.

de 30.08.95" do Conselho de Justiça
Fecleral, prelltando esclarecimentos sol:lJ:e
a Indicaçio n I '171, de 1995, de autoria
do Deputado CORIOLANO SALES.

de 30.08.95, da Secretari,\ ,de Politiclls
Reqi,onais, , pre.tando e.clareci..nto.
sobre os quesitos constante. do RI ·n"
457, de 1995, de autoria do' Deputado LUIZ
MAINARDI.

, .
de, 30.08.95, do MinistériC/:do Exército,
prestando .sclareci_nto~'. sobre ~..
quesito. constantes do RI n" 717, de
1995, de autoria do Deputado JAIR
BOLSONARO. .

de 30.08.95, do Ministério do.
Transportes, prestando el!clarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n I

418, de 1995, de autoria do Deputadc
DOMINGOS DUTRA.

de 31.08.95, do Ministério de
Planej lllHInto e orça..nto, prestande
esclarecimentos sobre o. quesito.
constantes do RI n" 671, de 1995, di
autoria do Deputado ALCIDES MODESTO.



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUfs EDUARDO - PFL-BA

1º- Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2º- Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

1º- Secretário: Suplentes de Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE 12. ROBSON TUMA - PSL-SP
2º- Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG 22. VANESSA FEUPPE - PSDB-RJ
~Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF 32. LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE
4º- Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI 42. WILSON BRAGA - PDT-PB

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

PMDB
Lrder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Lrder: INOC~NCIO OLIVEIRA

PSDB
Uder: JOSÉ ANfBAL

Maria Laura
Milton Temer

Paulo Bernardo
Paulo Rocha

Sandra Starling
Tilden Santiago

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

SnvioAbreu
Wolney Queiroz

Feu Rosa
Salvador Zimbaldi

Zulaiê Cobra
Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Antônio Feijão

Roberto Santos
Sebastião Madeira

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Luciano Castro
Moacir Andrade

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano

Alexandre Cardoso

BLOCO (PSB/PMN)
Uder: FERNANDO LYRA

Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anízio
Paulo Bauer
Roberto Balestra
Valdomiro Meger

PDT
Uder: MIRO TEIXEIRA

Vlce-Uderes:
José Carlos Sabóia (12 Vice)
Ubaldinho Júnior

PT
Lrder: JAQUES WAGNER

Vlce-Uderes:
Arlindo Chinaglia
Adão Pretto
GilneyViana
Jair Meneguelli
José Machado
Luiz Gushiken
Marcelo Deda

Vlce-Uderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Yeda Crusius
Adroaldo Streck
Ayrton Xerez
Arthur Virgflio
Carlos Mosconi .
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
Antônio Aureliano

Vlce-Uderes:
Giovanni Queiroz (1 2 Vice)
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Euripedes Miranda

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

João Mendes
José Borba

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
VilmarRocha

Werner Wanderer

Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Edinho Araújo

Fernando Diniz
Jurandyr Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darcfsio Perondi

Maria Elvira
Calios Apolinário

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Fátima Pelaes
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (12. Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasflioVillani

Vlce-Uderes:
Geddel Vieira Uma (1!~. Vice)
André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brfgido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Uma



BLOCO (PLlPSD/PSC)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlee-Uderes:
Marquinho Chedid (1 2 Vice) Pedro Canedo
Elton Rohnelt Luiz Buaiz
Eujácio Simões

PCdaB
Uder: ALDO REBELO

Vlce-Uderes:
Haroldo Uma Aldo Arantes
Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 42, ART. 91 RI

PPS
PSL
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlee-Uderes:
Almino Affonso Benito Gama
AmaldõMadeira Elton Rohnelt



Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PedoB

PSB/PMN

PUPSD/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Adelson Salvador
Beto Lelis

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

r------------- COMISSOES PERMANENTES -----------,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfTlCA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (pn
1Q Vice-Presidente: José Fritsch (pn
2Q Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
3Q Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares

PFUPTB Nelson Meurer (PPB) 1 vaga

Abelardo Lupion Albérico Cordeiro PPS
Adauto Pereira Antônio Ueno Odílio Balbinotti Augusto Carvalho
CartosMelles Benedito de Ura Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
José Borba João Ribeiro Telefones: 318-6978/6979/6981
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
Mendonça Filho Lael Varella COMUNICAÇÃO E INFORMAT1CA
Nelson Marquezelli Luiz Braga Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães 1Q Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues 2Q Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)

PMDB 3Q Vice-Presidente: Ivan Valente (pn
Andre Puccinelli Dilso Sperafico

Titulares SuplentesAnibal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano PFUPTB
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso

Antônio Geraldo Aracely de PaulaJosé Aldemir Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves Pedro lrujo Antônio Joaquim Araújo Bonifácio de Andrada

Raul Belém (PFL) Udson Bandeira Arolde de Oliveira Carlos Alberto

Roberto Paulino Wilson Branco João Iensen César Bandeira

Silas Brasileiro Wilson Cignachi José Jorge Heráclito Fortes

Teté Bezerra 2 vagas José Mendonça Bezerra Leur Lomanto

Valdir Colatto Luiz Moreira Luciano Pizzatto

PPB
Maluly Netto Mauro Fecury
Paulo Bornhausen Mendonça. Filho

Anivaldo Vale Célia Mendes Paulo Cordeiro Pedro Correa
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB) Paulo Heslander Vilson Santini
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro Vic Pires Franco 1 vaga
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB) PMDBHugo Biehl Marconi Perilfo (PSDB)
Roberto Balestra Maria Valadão Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Romel Anizio Mário Cavalfazzi Cartos Apolinário Edinho Araújo
1 vaga Telmo Kirst Cássio Cunha Uma Euler Ribeiro

PSDB Hélio Rosas Gedclel Vieira Uma

Antônio Aureliano Amon Bezerra João Almeida Henrique Eduardo Alves

Elias Murad Augusto Nardes (PPB) Marcelo Barbieri Jorge Tadeu Mudalen

Ezidio Pinheiro Carlos Mosconi Pedro Irujo Laire Rosado

Ivo Mainardi (PMDB) Herculano Anghinetti Pinheiro Landim Maurício Requião
Roberto Rocha Zaire RezendeOsvaldo Coelho (PFL) Salvador Zimbaldi Roberto Valadão 2 vagas1 Vaga Saulo Queiroz (PFL) Wagner Rossi

PT
Adão Pretto Fernando Ferro PPB
Alcides Modesto João Coser Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Domingos Dutra Luiz Mainardi Alzira Ewerton Cunha Bueno
José Fritsch Paulo Rocha Edson Queiroz Gerson Peres
Padre Roque Waldomiro Fioravante José Janene Itamar Serpa

PDT Raimundo Santos (PFL) Laprovita Vieira
Luiz Durão Airton Dipp Roberto Campos Nelson Marchezan (S/P)
Oscar Goldoni (PMDB) Carlos Cardinal Ubaldo Corrêa (PMDB) Sérgio Naya
1 vaga Giovanni Queiroz Welson Gasparini (PSDB) Silvermani Santos



Aroldo Cedraz

Milton Temer
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga

Haroldo Uma

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Femando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
ndemar Kussler

. , .:: Rommel Feijó

Eurlpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

PT

PPS

POT

PPB
Adhemar qe Barros Rlho

Alcione Athayde
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PSOB

PedoB

Elton Rohnelt
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

PUPSO/PSC

Darci Coelho

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

Coriolano Sales
Enio Bacci
Matheus SChmidt

De Velasco
José Egydio

Hélio Bicudo
José Genolno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente' Arruda
Zulaiê Cobra

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
19. Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

2º- Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
3º- Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Adylson Mptta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Maluly Netto

Mauricio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

Ricardo Barros

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Chico F~rramenta

Esther Grossi
Jair Meneguelli

Paulo Uma (PFL)
Pedro Wilson

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB) .

Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgllio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioArns

PT

PDT

PSOB

PMOB
Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

João CoIaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto
PSB/PMN

Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra

PUPSO/PSC
Augusto Farias (PPB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Ana Júlia
Ivan Valente ..
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó .
Salvador Zimbaldi

Eurlpedes Miranda
Itamar~rpa (PSDB)
Wolney Queiroz

PedoB
Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivone do. Esplrito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
19. Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
SQ Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares SUplentes

PFUPTB



PSB/PMN

Sérgio Cameiro Itamar Serpa (PSDB)
PL/PSD/PSC ' ,

Àobson Tuma (PSL) Elto,n.BQh.nelt
, . • 1 'L"I

"".

PFUPTB <-,'
Álvaro GaudêncioNeto" ,Antônio Geraldo
Benedito de Ura Jair Siqueira
Fátima Pelaes José Rocha
Marilu Guimarães ,i Severino Cavalcanti
Theodorico FerraçO 2 vagas '
Vilmar Rocha

CidinhaCampôs
Sérgio Cameiro

Domingos Dutra
Pedro WilsOn

~vagas

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tliga Allgerami

Fernando Ferro' (PT)
Maria Valadão

Marta Suplioy,(PT)
, Valdomiro Meger
Wigberlo Tartuce

Affonso Camargo (PFL)
Alzita Ewertoh

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Luís Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
2 vagas

Antônio Kahdir
Domingos Leonelli

d , Carlos da Carbrás
'; Carlos Melles
, .. Félix Mendonça

Hugo Aodrigues da Cunha
. Jaime Martins

Roberto Brant (PSDB)
Roberto Pessoa

PPS

PSDB

PMDB'

PT

PPB

POT

PSDB

Roberto Valadão

Fernando Lopes
José Carlos Coutillho (S/P)

PUPSD/PSC;
Robson Tuma (PSL)

Edson Soares
IIdemar Kusser

Antônio dO Valle
Dilsp Sperafico
Enivaldo Ribeiro. (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Aitzel

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Mócio Monteiro
I,;uiz Braga
Roberto Fontes .... ,
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Cunha Uma.
Nelson Otoch

Hélio Bicudo ,
Nilmário Mirall~

Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson
Renató Johnsson

,Fernando Gabeira (PV)
Francisca Silva
Lauta Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSO)
1vaga

. . ~

Ubaldino Júnior ..' , Adelson Salvador
Seoretâria: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Lqcal: Sala 8, Anexo" .
Telefones: 318-6887·

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Paudêrhey Avelilío (PPB)
1g Vice-Presidente: Mário Cavãllazzi (PPB) ,

Titulares I I , Suplentes

PFUPTB'

PSB/PMN
• EX!?édito Júnior' ,

João Golaço

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta,§uplicy

Nelson Otooh
Robarto'França

ZulaiêCobra

Ê~ricó Mitanda
Francisco Silva,
Jair Bolsonáro

José Carlos Lacerda
Valdenór Guedes

José CâHos Aleluià
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souzà (PT)

Chicão Brigida
Ináoio Arruda (POdoS)

Marcos Uma
,reté Bezerra
Valdir Colatto'

PMDB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosao

PT

PSDB

Luciano'Pizzatto
Raquel Càpiberibe (PSS)
Salomão cruz
SameYHlho
Vilson Santini

PMDB,

PDT

Celso Russomanno
Pimentel Gomes'
Vanessa Felippe

B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Albérico Filho
Freire Jónior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdol3)
Wilson Branco

PPB
Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneira
Maria VaJadão
Silvemani Santos,

Elcione Barbalho '
Gilvân Freire
Paes de Andrade
r-litaCamaía

Gervásio Oliveira

Seoretârio: Aurenilton Araruna de P;lmeida
Reunião: quartas-feiras -10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

,COMISSÃO 'DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1º- Vice-Presidente: Hélio Bicudo'(PT)
2º- Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)'

Titulares Suplentes



PRP

Adhemarde Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reuni~:,qU"arta-feira-l0h

Local: Plenário, Sala 112...,. Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PT

Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PL/PSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO'

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) .
12 Vice-Presidente: Mussa Dames (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3º Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

PT

PCdoB

PSB/PMN

Aldo Rebelo

Vittorio Mediolli

Ricardo 'Heráclio

Francisco Horta

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner ~Iustiano (PPB)

POT

.Edson Silva ; Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) \(icente André Gomes

PUPSO/PSC!

PPB

Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (SIP) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSOB

COMlssAo DE EDUCAÇAO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vic9:'~~idente: Fe,mando Zuppo (PDT)
2º Vice-Presidente: MarISS. Serrano (PMDB)
32 Vice-Presidente: Pavio Uma (PFL)

Titulares SuplentéS

PFUPTB

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMOB

Femando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Uma

José Luiz Clerot
Rita Camata

Simara Ellery

Osmãnio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveiros . Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
FelixMendonça . Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manoel Castro João Mendes
Mussa Demes . . Mauro Lopes
Osório Adriano •Roberto Magalhães
Roberto Brant (PSDB) Wilson Cunha

PMOB

EdlrthoBez Anibal Gomes
Gecldel Vieira Uma Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida.
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Pareianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB

BasllioVillani Anivaldo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Domelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya Waldir Dias

PSOB

Antônio Kandir Antonio Feijão
Mareio Fortes Arnaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro
Silvio Torres Jorge Anders
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)



. Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genoíno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli

Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

ZilaBezerra
2 vagas

PMOB

Maurício Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB'

Giovanni Queiroz
2 vagas

Antonio Balhmann
Amaldo Madeira
Arthur Virgílio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PSOB

José Carlos Sabóia

PT

PUPSO/PSC

P~T

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo litan
Rivaldo Macari
1 vaga

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira -1Oh
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMIsSÃO DE MíNÂ$ E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1l1. Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3!!. Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

PFUPTB ..

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcello.s
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro ..

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
MussaDemes

. Ney Lopes
Osório,Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

2 vagas

Eujácio Simões
João Golaço (PSB)

José Chaves (SIP)

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Gonfúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

Mãrcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)

PUPSO/PSC

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

PCdoB
Jurandyr Paixão (P.~DB)

PV

João Pizzolatti (~PB) JpséCarlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unçfa Magalhães
Reunião: quartas~feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-696q/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uma Netto (PFL) ,
2l1. Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
32 Vice-Presidente: Mãrcio Reinaldo Moreira (PPB)

Tltular8$ Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudênck) Neto
Augusto CarvaihÓ (PPS)
Efraim Morais

.Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Mãrcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasílioVillani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

1 Vaga
PSOB

Rrmo de Castro



PT
Chico Ferramenta Adão Pretto
Fernando Ferro Milton Mendes

POT
Airton Dipp Antonio Joaquim
José Maurfcio Edson Silva

PL/PSO/PSC
Elton Rohnelt Zé Gomes da Rocha

PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES
Presidente: Franco Montoro (PSDB)
19. Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
29. Vice-Presidente: Canos Cardinal (PDn
39. Vice-Presidente: Haroldo Uma (PedoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Elias Murad
Ezfdio Pinheiro

Feu Rosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
1 Vaga

Ricardo Heráclio

André Puccinelli
Armando Abmo
Armando Costa

.. Confúcio Moura
Darcfsio Perondi

José Aldemir
Udia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Agnaldo Tim6teo
Eurico Miranda
Laura Cameiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anfzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

PSB/PMN

Amon Bezerra
Canos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Ushitaro Kamia

Alcioné Atha:.rde
Amaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Ohicão Brfgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lafre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alexandre Ceranto
Canos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PCdoB
Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
39. Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dumo Pisaneschi

Femando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (pn

Vilmar Rocha
1 vaga

Márcio Fortes
Marinha Raupp

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Benito Gama
Paulo Cordeir.>
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto.Fontes

Theodorico Ferraço

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Airton Dipp
José Maurfcio

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)'
PT

POT

PPB

PSOB

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)

AryKara
Freire Junior

Rubens Cosac
1 vaga

Luciano Zica (pn
Sylvio Lopes

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

Canos Cardinal
Renan Kurtz

Costa Ferreira
Cunha Bueno
José Teles
Pedro Valadares

Genésio Bemardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Luiz Gushiken
Sandra Staning

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

1 Vaga
PL/PSO/PSC

De Velasco

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚB~ICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
39. Vice-Presidente: lila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SflvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

OIavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB

PUPSO/PSC

Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Wilson Braga
1 vaga

Fernando Lyra

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Antônio Jorge _
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Titulares

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1ºVice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

Femando luppo
Wilson Braga

1 vaga

POT

Inocêncio Oliveira Jair Siqueira
João Mellão Neto Luiz Moreira
José Carlos Aleluia Manoel Castro
José Pimentel (PT) Osvaldo Biolchi
Paulo Paim (PT) Sergio Barcellos
Paulo Rocha (PT) 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz NonO
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
lila Bezerra 1 vaga

PPB

Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
'N,igberto Tartude 1 vaga

PSOB

IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT

Chibo Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bemardo
Maria Laura 1 vaga

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

-PUPSD/PSC

Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN

Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

" .'



Mario Negromonte
Paulo Feij6 .
1 Vaga

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genofno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PUPSO/PSC
José Car10s Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
1 Vaga Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PedoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

Car10s Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Femando Zuppo
Matheus Schmidt
Serafim Venzon

Antônio Joaquim Airton Dipp
Eurfpedes Miranda Matheus Schmidt

PUPSO/PSC
Maurfcio Campos Expedito Júnior

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Car10s Airton (PPB)
22 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
39. Vice-Presidente: Nedson Micheleti (pn

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurfcio Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (pn
32 Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Albérico Cordeiro
Car10s da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

PMOB

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

Femando Lopes

Car1as Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

PT

POT

PPB

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Célia Mendes
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Armando AbOio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Car10s Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Suplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PSOB

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Titulares

PPB

PMOB

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

Antônio Feijão
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Rrmo de Castro Welinton Fagundes

PUPSO/PSC

1 vaga



Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMlssAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORRaNCIA DE

POSS(VEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇAo DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3/95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1º- Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
2R Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator. Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

PDT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PUPSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN

PSB/PMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 17
T~e~e:318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇAO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposlçio: REQ-2195 prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCcloB)
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDn
32. Vice-Presidente: Padre Roque (pn
Relator. Eurico Miranda (PPB)

Titulares SUplentes

PFUPTB
4 vagas 4 vagas

PMDB

3 vagas 3 vagas
PPB

Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSDB
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Carios Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT
Vicente André Gomes Severiano Alves

PUPSD/PSC

Marquinho Chedid Roland lavigne
PedoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVIDaNCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator. Freire Júnior (PMDB)

Ayres da Cunha
Femando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anlbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brlgido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basllio Villani
Célia Mendes



João Paulo
Eduardo Jorge Paulo Delgado

Humberto Costa Sandra Starling

Waldir Dias

Elias Murad
Jovair Arantes

Arlindo Chinaglia
José Augusto

PSOB

PT

Jofran Frejat

Rommel Feij6
Tuga Angerami

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
Paulo Feij6
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PSB/PMN

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLiTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOEs NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12. Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22. Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32. Vice-Presidente: AlziraEwerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB

PMOB

PSOB

José Carlos Sabóia

POT

Coriolano Sales ~nio Bacoi
Matheus Schmidt Eurlpedes Miranda

PL/PSO/PSC

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSB/PMN

PedoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Nelson atoch (PSDB)
32. Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

Fernando Lyra

Iberê Ferreira
PFUPTBPaes Landim

Pedrinho Abrão Albérico Cordeiro Adauto Pereira
Ricardo Barros Aracely de Paula Alceste Almeida

Roberto Pessoa Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Rodrigues Palma Ciro Nogueira Carlos da Carbrás

VilmarRocha Cláudio Cajado Hilário Coimbra
José Rezende Mauro Fecury
Paulo Uma 1 vaga

Barbosa Neto
Chicão Brlgido PMOB

Marisa Serrano Canc:linho Mattos Anfbal Gomes
Mauricio Requião Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen

Tetê Bezerra Ivo Mainardi José Aldemir
Wilson Branco Maria Elvira Noel de Oliveira

Sandro Mabel Pinheiro Landim
Arnaldo Faria de Sá Silas Brasileiro Wilson Cignachi

Cunha Bueno PPB
José Unhares Agnaldo Tim6teo Eurico Miranda
Osvaldo Reis

Ricardo Izar
Efraim Morais (PFL) José Carlos Lacerda
Gerson Peres Marcos Medrado
Ricardo Izar Nelson Metlrer

Cipriano Correia Silvemani Santos Wagner Salustiano

POT

José Egydio

Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSO/PSC

Pedro Canedo

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anlzio

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de VasconCellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Jayme Santana

Serafim Venzon



PSDB
Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgflio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PDT
Fernando Lopes Ênio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PL/PSD/PSC
Marquinho Chedid Pedro Canedo

PSB/PMN

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PedoB

Antônio do Valle
Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMDB

Benito Gama
Félix Mendonça
Vi/mar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

EdinhoBez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira

Laprovita Vieira Marconi Perillo
Renato Johnsson VadãoGomes
Pauderney Avelino 1 Vaga

PSDB
Antônio Kandir Fernando Torres
Firmo de Castro Mário Fortes
Luiz Carlos Hauly Roberto Brant
Veda Crusius Silvio Torres

PT
Celsó Daniel José Fritsch
Conceição Tavares José Machado
José Fortunati Paulo Bernardo

PDT
Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

PL/PSDIPSC .
Francisco Horta Eujãcio Simões

PSB/PMN
Sérgio Guerra Ubaldino Júnior

PedoB

Haroldo Uma Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRAMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
~Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

Antônio Brasil
EdinhoBez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano

PPB

PMDB

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-6874f706617067

COMISSAO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO Nº-175-A, DE
1995, QUE "ALTERA OCAP(TULO DO

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"
Proposição: PEC-or75196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3Q Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Francisco Dornelles
João Pizzolatti

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro

, Paulo Uma
Rubem Medina



Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11-Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DA OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL J12 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
19. Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
29. Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
39. Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasOio Villani Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdomiro Meger Roberto Campos

PSOB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes
Luiz Canos Hauly Marconi Perillo

PT
José Fortunati Ana Júlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PUPSO/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB

Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB
Ibr~im Abi-Ackel Adhemar de Barros Rlho
Jarbas Uma Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSOB
Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT
Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Staning Waldomiro Fioravante

POT

Euripedes Miranda Fernando Lopes
PUPSO/P$C

DeVe/asco Francisco Rodrigues

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-e1135-e
-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMísSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
. N24.591, DE 1994, E SEUSA'PENSADOS,

QUE DISPOEM SOBRE A POL[TICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL~4.~1194 Autor: Senado Federal
PreSidente: Lalre Rosado (PMDB)·· .
1~Vice·Presidente: Elias Murad (PSDB)
2~ Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
39. Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares SUplentes

PFUPTB
Antônio Geraldo

Arolde de Oliveira
Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Puccinelli
Luiz Fernando (PSDB)

Nicias Ribeiro
3 vagas

PMOB
Chicão Brigido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lalre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PMOB PPB
Dilso Sperafico Fernando Diniz Antonio Jorge Carlos Airton



Laura Carneiro Carlos Camurça Felipe Mendes Moacyr Andrade
Maria Valadão Felipe Mendes Sérgio Naya 2 vagas
Valdenor Guedes Rogério Silva 1 vaga
Wagner Salustiano : Valdomiro Meger

PSDB
PSDB

EliaS Murad B. Sá Amon Bezerra Antônio Aureliano

Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas João Leão Robério Araújo

Tuga Angerami Jovair Arantes PT
Vanessa Felippe 1 Vaga

Ivan Valente Alcides Modesto
PT Domingos Dutra José Pimentel

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia POT
Esther Grossi GilneyViana Sílvio Abreu Luiz Durão
Marta Suplicy Humberto Costa

• POT PL/PSO/PSC

Antônio Joaquim 2 vagas Augusto Farias Elton Rohnelt
Eurfpedes Miranda PSB/PMN

PUPSD/PSC
Beto Lélis Bosto França

Roland Lavigne José Egydío
Secretária: Ana Clara Serejo

PSD/PMN L.ooaI: Serv. Q:>m. Esp. -Ane'ID II-Sâas 131-G'135-C-Pav.~.

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe Telefones: 706317066

POdaB
COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
Undberg Farias 1liaga DO DESEMPREGO
Secretário: Mário Drausio Coutinho Presidente: Miro Teixeira (PDl)
Local: Servo Com. Esp; - Anexo li-Saias 131...c1135...c- 12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMDB)
Ala Nova 22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
Te1efones:318-7065flQ66rT052 32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

COMISSÃO ES~ECIAL .. Titulares Suplentes
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS

PFUPTBPÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇAOE
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR· Benito Gama Álvaro Gaudêncio Neto

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, Canos Alberto Canos Magno
NO SENnDO DE VIABILIZAR A José Tude Félix Mendonça

EXECUÇÃO DOS MESMOS Manoel Castro Júlio César

Présidente: José Rocha (PFL) PMDB
12 Vioe-Presidente: Júlio César (PFL) Albérico Filho Mauri Sérgio22 Vioe-Presidente: João Leão (PSDB) Sandro Mabel Wilson Branco32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB) 1 vaga 1 vagaRelator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes PPB

PFUPTB Célia Mendes Cleonâncio Fonseca
José Rezende Laura Carneiro

José Rocha Betinho Rosado Maria Valadão 1 vaga
José Tude Cláudio Cajado PSOBJúlio César Luiz Braga
Roberto Pessoa Pedrinho Abrão José Anlbal Antônio Balhmann

PMOB Márcio Fortes Roberto Brant

André Puccinelli Freire Júnior PT

Cássio Cunha Uma Marcelo Teixeira Conceição Tavares Canos Santana
Nicias Ribeiro Pinheiro Landim Miguel Rossetto Jair Meneguelli

PPB por
Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo I Miro Tl3ixei~a F6iriV:liJdcl



PSB/PMN
UbaJdino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
local: Anexo 11- Salas 131-et13S-e - Ala Nova
Telefone: 318-7066 .

Ciro Nogueira Carlos Albérto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini.

PMDB
José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSDB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Femando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

por
LeonelPavan José MaurIcio

PUPSDIPSC
Eujácio Simões 1 vaga

PSB1PMN

Gonzaga Patriota José ca.1os Sabóia

3ecretaria: Maria do Amparo
local: Serv. Com. Esp. -Anexo li-SaIas 131.o1135/C
AlaNava
Telefones: 318-70671706611052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DES1lNADA AI

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENOA À CONSnTUlçÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARÃGRAFO ÚNICO AO

ART. 180 DA~S11TUlÇÃO FEDERAL".
ONCENTlVO AO TURISMO)

Proposlçlo: PEc-9195 ' Autor: Ricardo Herécllo
e Outros

Presidente; ,$andro Mab:e'{PMOB)
12 Vic&-PJ'fSidente;~~Idemir (PMPB)
22 Vicé-PretidentB:~.Otooh (PSOB)
32 Vice-Pjesi~nte; Mtônjb.Jorge (P~
Relator: Riéardo~'('*U " "o

T~U.NS Sup~"

PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOEs, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 12 DO ARnOO 53 DA

CONSnTUlçÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposlçlo: PEe-0156'93 Autora: Clclnha Campos
Presidente: Vicente Cascione (PTB)

I 19. Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
i 29. Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

39. Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

T~umNS Sup~ntes

BLOCO PFUPTB

De Vcl2.8co

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Ezldio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

PT

PDT

PPB
Adylson Motta

Mário de Oliveira
Robérto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PMDB

BLOCO PUPSDIPSC

Francisco Rodrigues

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
lvandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

; Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Pedro Canedo

PUPSDIPSC

Ronivon Santiago



BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis

PCdoB

Adelson Salvador
Elton Rohnelt

PUPSD/PSC
Expedito Júnior

Suplentes

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
32. Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Gervásio Oliveira

Alexandre Ceranto
Dullio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

·PSB/PMN
Raquel Capiberibe

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- sala 120-8- Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~ 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTlTUIÇÁO FEDERAL,

E PREVê RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A NfvEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNIClplOS
PARA ~ANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEe-0169193 Autores: Eduardó Jorge

. e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
19. Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
29. Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
32. Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcrsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares

. JalroAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Haroldo Uma

Autor: Nlclas RibeiroProposição: PEe-0133192

Aldo Arantes

Secretária: Ângela Máh'cuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-681417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO~

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÁO DAS TERRAS INDfGENAS)

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Armando Abllio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

PSDB

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anfbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Ceci Cunha

Giovanni Queiroz Jovair Arantes

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo



Osmânio Pereira Sebastião Madeira POT

PT Wolney Queiroz Wilson Braga

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 120-B-Ala
Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº-84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
12. Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32. Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

POT

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PPB

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

PT

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-7066f7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!.46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ· MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposiçao: PEe-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12. Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
22. Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
32. Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Pedro Canedo

Aécio Neves
Roberto França

Ubaldino Júnior

Adão Pretto
Alcides Modesto

Arlindo Chinaglia PL/PSO/PSC
José Fritsch Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

Marta Suplicy PSB/PMN

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

PT

PPB

PSOB

PMOB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Ana Júlia
Paulo Rocha

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
Paulo Titan

PSB/PMN

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC

Eduardo Jorge
.Humberto Costa
José Àugusto



POT Zulaiê Cobra

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PL/PSO/PSC Luiz Mainardi

De Velasco José Egydio
Marcelo Deda
Milton Mendes

PSB/PMN

Gonzaga Patriota Adelson Salvador

PBdoB
~nio Bacci
Silvio Abreu

Edson Su2<!'es

PT

Nedson Micheleti
Pedro Wilson

POT

Coriolano Sales·
Matheus Schmidt

PFUPTB
Darci Coelho Jonival Lucas
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMDB
Ary Kara Rita Camata
Elcione Sarbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-C/135-C -Ala Nova
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº-188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6º- E 7º- AO ARTIGO S! DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEC-188/94 Autor: zalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
iº- Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131
C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº- 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEe-96192 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
iº- Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Cláudio Cajado Átila Lins
Corauci Sobrinho Benedito de Lira
Jair Siqueira João Iensen
Jairo Carneiro Leur Lomanto
Maurfcio Najar Philemon Rodrigues
Vicente Cascione 1 vaga

PMOB

AryKara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Femando (PSDB)

. Roberto Valadão Marcos Uma

. Wagner Rossi 2 vagas

PPB

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Nelson Marchezan
Ibrah im Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSOB

Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas

De Velasco

José Carlos Sabóia

PUPSD/PSC

Francisco Rodrigues

PSB/PMN

Gonzaga Patriota
PCdoB



PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

POT
Eurípedes Miranda Cidínha Campos
1 vaga 1 vaga

PUPSD/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo-

PSB/PMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

Proposiçao: PEC-163195 Autor: Poder Executivo
Presidente: Pedro Novais (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel(PMDB)
22-Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL) .

Titulares Suplentes

PFUPTB

PedoB

Jandira Feghali AgneJo Queiroz
Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo l1-8ala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTU~ÇÃO N2 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº-1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"

Expedito Júnior

PT
Inácio Arruda (PCdoB)

Pedro Wilson

Silvio Abreu
POT

PSB/PMN

PUPSO/PSC

GilneyViana
José Pimentel

Eujácio Simões

Eurfpedes Miranda

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala
flk:>va
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9.33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIRCA
O SISTEMA DE PREVlD~NCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DA OUTRAS PROVID~NCIAS".

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder Executivo
Presidente: Jair Soares (PFL)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribei~o (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alvaro Gaudêrl<::io Neto
~ Dumo Pis.aneschi
.Fernando Gonçalves
, José Carlos Vieira

Roberto Fontes
Vic Pires Franco

.1.vaga

Augusto.Viveiros
CéSar Bandeira
Jair Soares
Laura Cameiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB

Euler Ribeiro
José Aldemir
UdiaQuinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anlzio (PPB)

Arnaldo Faria de Sá
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Aníbal GOmes
Darclsio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSDB

Carlos Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

Célia Mendes (PFL)
Paulo Paim

Pedro Valadares (PSB)
Valdenor Guedes

1 vaga

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

VilmarRocha

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan



Flávio Derzi
Jarbas Uma
, 2 vagas

Moreira Franco
1 vaga

PP8

PSDB

José Luiz Clerot
Pedro Novais

Adylson Motta

I Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

I 1 v8.ga
I
I

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
8. Sá Cleonâncio Fonseca (PSD8)

PT

Filmo c/e Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

PT

PSDB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcia Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

Padre Roque
Paulo Bernardo
Teima de Souza

Hélio Bicudo
João Fassatella Milton Temer
José Machado

Sandra Starling Coriolano Sales
POT

Marcelo Déda
Sandra Starfing

Ênio Bacoi
POT PL/PSD/PSC.

Eujácio Simões Expedito Júnior
Fernando Zuppo Airton Dipp
Renan Kurtz . Fernando Lópes

.PL/PSO/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

PS8/PMN .

Alexandre Cardoso Sérgio Guerra

PCdo8

Inácio Arruc:lc:l Sérgio Miranda

Secretária: Rejane S, Marques '. . .
Local: Serv. Com, Esp,:.Anexo \1- Salas .131-Cl135-C- Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052 ' '

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO
W 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇA'o

AO ARTIGO 62 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISÓRIA) .'

Proposição: PEe-2/95 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1Q Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2Q Vice-Presidente: 8. Sá (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

PFlJPT8

PS8/PMN
José Carlos Sabóia .. Alexandre' Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-C
Ala Nova

\ Telefone: 318-7067/7066f7052
I

GOMISSif,o E~~iP~í:;!Al

DESTINADA A, NO PRAZO ori 40 (QUARENT~,)

SESSOESs PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 25-A,.DE 1995,

'QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO
ART. 59- DA CONSTITUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
'INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

.,.,,~. DESDE A SUA CONCEPçAO) .
Proposição: PEe-25/95 Autor: Sevirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
19. Vice-Presidente: Alvaro Gaudêncio Neto (PFL)
2Q Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDe)
SQ Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
Relator. Armando Abílio (PMDB)

Titulares Suplentes

Átila.Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira

PM08

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

Armando Costa

! Álvaro Gaudênio 1\\e10
Marilu Guimaraes
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti

Armando Abílio
Edinho Bez
Nilton Baiano

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valadão

PFUPTS

lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa

Osmir Uma

PMDB

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lídia Quinan

PP8

Dolores Nunes (PSDB)
Laura Carneiro

Welson Gasparini (PSDB)



PSDB
Salvador Zimbaldi Márcia Marinho
Zulaiê Cobra Osmânio Ferreira

PT
Hélio BiCudo Ana Júlia
Marta Suplicy Padre Roque

POT
Serafim Venzon Giovanni Queiroz

PUPSD/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Matheus Schmidt
Silvio Abreu

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

PT
Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante
POT

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

PSB/PMN
Nilson Gibson

PL/PSO/PSC
Maurício Campos

PSB/PMN
Raquel Capiberibe Adefson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE"
EMENDA À CONStiTUiÇÃO N!l173195, QUE

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO,
PÚBLICA, ACRE~CENTA NORMAS As

DISPOSIÇOEs CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELEcr N'c>RMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEC-173~5 . AutOr: Poder ExecuilV~.'
Presidente: João Mellãó"Neto (PFL)

.1 2 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio .Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão'Gomes (PPB)
Relator: rv10reira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

. ,

Chico Ferramenta

Arthur Virgrlio
Eauardo Barbosa

JE'yme Santana
Roberto Santos

Ivandro Cunha Uma
.Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Suplentes

,. . Cartos Malles
Hl,IgQ l39drigues da Cunha

• j José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

PPB

PSOB

PMOB

PFLJPTB.

Titulares

Celso Daniel

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

ChiGão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

BasRioBillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

PCdoB'
Agnelo Queiroz Aldo Arantes

CóMlSSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO 'PARÁGRAFO 4!! DO

ART. 18 DA'CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Nicias Rib~jro (PMDB),' .• '
1.Q. Vice-Presidente:.Oscar Goldolli ,(PMDB)
2.Q. Vicé-Presidente: Luiz Fernando.(PSDB)
3~ Vic~Presidente: Nelson'Meure'r (PPB)
Relator: AntônioGeràk;lO (PFL)

Antônio Geraldo
. Ayres da Cunha

César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz BarbOsa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carlos Nelson.
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Zila Bezerra
1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro'Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Fer'ra~

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

PPB

PSDB

PMDB

. PFLJPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes'Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régisde Oliveira
Vicente Cascione .

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes



João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser Luiz Fernando
João Fassarella PT

1 Vaga

Coriolano Sales
1 vaga. Edson Ezequiel

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

POT

PL/PSO/PSC

PSB/PMN

Renan Kurtz
1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

POT

PSB/PMN

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali .,

COMISSÁq ESPEÇIA~
DESTINADA A,PROFERIR 'PARECER À . " ,

PROPOSTA DE'E~ENDA À CoNSTITUiçÃo W.
41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA,R~DAÇÃOAO

PARAGRAFQ,~DO ART•. 18 DA . .
CONSTITUiÇÃO,FEDERAL." '(RESTRING.E '

A CRIAÇÃO DE MUNIClpIOS'NA '.ÉPOCADA8.
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEc-41/91 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22. Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32. Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

. PFUPTB

PCdoB
Socorro Gomes Jandira 'Feghali

Sec~tário: José Maria Aguiar Càstfo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S.1S1-c1135-C
Telefunes: 318-706517061/7052 ,""

C~ISSÃO E~P"E~IAL
DE;STINADA A PROMOVER E DEBATE E O

EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE
FESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ

Titulares Suplentes

PFUPTB
Abelardo Lupion Célia Mendes
Carlos Melles José Borba
Chico da Princesa Mauro Lopes
José Rocha Nelson Marquezelli
Maluly Netto Vilmar Rocha
Raul Belém Wemer Wanderer
Theodorico Ferraço 1 vaga

PMOB
Dilso Sperafico André Puccinelli
Silas Brasileiro Nair Xavier Lobo
Simara Ellery Wilson Cignachi
Tetê Bezerra 3 vagas
Valdir Colatto
1 vaga

PPB
Cleonàncio Fonseca Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico Herculano Anghinetti
José Rezende 3 vagas
Nelson Meurer
VadãoGomes

Ubaldino Júnior

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luis Barbosa (PPB)
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brigido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Basilio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst·

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms

Sérgio Guerra

Carlos Melles "
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PMOB
Ivandro Cunha Uma

Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PPB
Cleonâncio Fonseca

Felipe Mendes
Hugo Biehl

Salatiel Carvalho
Talvane Albuquerque

PSOB
Arthur Virgflio

Jayme Santana
Roberto Santos

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

Antônio Aureliano
Danilo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

PL/PSO/P$C

PSOB

PT

Sérgio Gúerra

1 vaga

Carlos Mosconi
Elias Murad

Welson Gasparini
1 vaga

Milton Mendes
Nedson Micheleti

Tilden Santiago



Luiz Durão
Renan Kurtz

POT PSB/PMN

Airton Dipp José Carlos Sabóia
Carlos Cardinal PL/PSO/PSO .

Nilson Gibson

I,

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausío Coutinho
Local: Anexo li-saias 131-C1135-C .
Telefone: 318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l57, DE 1995,
QUE "DA NOYA REDAÇÃO AO ARTIGO 14,

PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO E ACRESCENTA INCISO"

(VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC-57195 . Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
3!!. Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes .

PFUPTB

PSB/PMN

Adelson salvador Ushitaro Kamia (PPB)

PL/PSO/PSC

Francisco Horta Marquinho Chedid

POdoB

Ricardo Domyde 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo
Local: Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135-C
Telefones: 318-7066 e 318-7052

C~ISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇAO N!l17195, QUE ALTERA
PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(FIXANDO EM NO MINIMO 5 E NO MAxlMO:47

O NÚMERO DE DEPUTADOS EM CADA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17/95 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvea (PFL)
1º- Vice-Presidente: Francisco Diogenes (PFL)
2º- Vice-Presidente: Cunha Lima (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Genésio Bemardino (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Antônio Joaquim
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo lagranha

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PMOB

PPB

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Candinho Mattos
Darclsio Perondi

1 vaga

Aroldo Cedraz.
José Mendonça Bezerra

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvea

Genésio Bernardino
Olavo Calheiros
Udson Bandeira

PMDB

Alzira Ewerton
Benedito Guimarães
Gerson Peres

JoSé de Abreu
Antônio Brasil 1 vaga

Carlos Apolinário
1 Vaga

PSOB

PT

Darci Coelho
Telmo Kirst

1 vaga

Celso Russomanno
Vicente Arruda

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima
Roberto Brant

PPB

Antônio Jorge
Carlos Airton

Pedro Valadares (PSB)
PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

José Carlos Sabóia

POT

PSB/PMN

Ana Júlia
João Paulo

Coriolano Sales

Gervásio Oliveira

João Paulo
José Fritsch

Antônio Joaquim

PT

POT

Carlos Santana
Domingos Dutra

Airton Dipp

PL/PSD/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

Secretario: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70661706717052



PCdoB'

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo (( Sala 131.-C
Telefone: 318-7555/7563

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS 13EI:.AilVOS À

DEMARCAÇAo DAS TERRAS IND.IGJ:N~S E
AS QUESTOES Df:CORRENTES,·.

DESTE PROCESSO'
Berí~ito Guimarães '(PPB)
CarlQs' Airton (PPB)
Gilhey, Viana (PT) .. •
Sebà5tião Madeira (t:'SDB)
Nan SOuza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
S~I11~Y ,Filho (PFL)
SUas Brasileiro (PMDB) .

Secretária: Edfa Bispo
Serviço de Comissõe~Especiais: Anexo" - Salá 131-C
-Ala Nova . '
Telefones: 318~706617065/7052

COMisSAO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FE,DERAL
,~:.;.< . ,.

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernando Ferro (pn
Aroldo Cec!raz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo" - Salas 131
C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-A195, QUE Ir,

MODIFICA O ART. 34 E O CAPiTULO 111,
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSiTÓRIAS·.··

,(EPUCAÇÃO)
Proposição: PEC-233/96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abràhão (PMDB) .
12 Vice-Presidentf;l:' ~ri,s;a Serrano (PMOB)
22 Vice-President~; ~pir;a'an Aguiar (PSDB) .
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: Jos~ Jorge (PF.L)

Titulares ,Suplentes

PFUPTB

José Jorge Augusto Viveiros
Maria Valadão Ferrit:índo GonçalveS
Osvaldo Biolchi .Paulo Bornhausen
Paulo Bauer (s/part.) Ricardo Barros
3 vagas 3 vagas

I PMOB

Elias AbraMo . Simara Hery
Maria Elvira UdiaQúinan
Marisa Serrano Ivandro Cunha, Lima
Maurfcio Requião Eliseu Padilha
Rita Camata 2 vagas
Ubaldo Correa

PPB

Augusto Nardes Eurico Miranda
Cleonâncio Fonseca José Unhares
Darci Coelho Mário de Oliveira
Ibrah im Abi~Ackel 2 vagas
JairSiqueira

PSOB

Alexandre Santos AávioArns
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda Welson Gasparini

PT

Esther Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro. Wilson Sandra Sfariing

Severiano Alves
1 vaga

Ubaldino Júnior

Welinton Fagundes

POT

PSB/PMN

PL/PSO/PSC

Fernando Zuppo
1vága

Gervásio Oliveira

Pedro Canedo



EDIÇÃO DE HOJE: 128 PÁGINAS


