República Federativa do Brasil

DIÁRIO

-'
:'
;'' ' \
'iU",=

,-

f:=''''

='1

ANOL-ND 49

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO

-<.,.,

TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1995

BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO
1- ATA DA 25" SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATNA, DA 50" LEGISLA·
TURA, EM 27 DE MARÇO DE 1995.
I - Abertura da Sessão
TI - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Expediente
OFÍCIOS
N° 303/95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Uder do
PMDB, encaminhando o nome dos Deputados do PMDB que
comporão a Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer
ao texto do Protocolo Relativo ao Código Aduaneiro do Mercosul,
concluído em Ouro Preto, Minas Gerais, assinado pelo Brasil em
17-12-94.
ND 300'95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Uder do
PMDB, comunicando que o Deputado Gonzaga Mata passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
N° 307/95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB, comunicando que o Deputado Luiz Henrique passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão de Viação e Transporte.
ND 308195 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Uder do
PMDB, indicando o Deputado Hélio Rosas, para compor a Comissão Especial, destinada a acompanhar e supervisionar a realização
de processo licitat6rio para aquisição de microcomputadores, soft·
wares e demais providências com vistas à informatização dos gabinetes parlamentares.
N° 311/95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Uder do
PMDB, comunicando que a Deputada Tem Bezerra passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Especial "destinada ao
estudo das reformas políticas".
N° 456/95 - Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Líder do
PP, indicando os Deputados Costa Ferreira e Dolores Nunes, na

qualidade de Titular e Suplente, respectivamente, como representantes do Partido Progressista junto à Procuradoria Parlamentar.
ND 461195 - Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Líder do
PP, indicando a Deputada Alcione Athayde, na qualidade de Suplente, como representante junto à Comissão de Seguridade Social
e Família.
N° 181195 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, indicando o Deputado Ênio Bacci, para integrar, na qualidade de membro Titular, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO 7, de 1995, "que
altera o art. 178 da Constituição Federal".
N° 052/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, solicitando o envio dos processos de Mensagens N°s 470/92, 327/92
e 555/92, que ensejaram a iniciativa legislativa das proposições
que relaciona.
N° 024/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Patriota, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando a prejudicialidade da Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei
n° 3.231-A/89.
ND 016/95 - Do Senhor Deputado Marquínho Chedíd, indícando-o, no processo licitatório para aquisição de microcomputadores, softwares e demais providências com vistas à informatiza:
ção dos gabinetes parlamentares.
REQUERIMENTOS
- Do Senhor Deputado José Carlos Coutinho, requerendo o
desarquivamento do Projeto de Decreto Legislativo n° 231193
- Do Senhor Deputado Mauri Sérgio, requerendo o desar_
quivamento do Projeto de Lei nO 3.83§193.
PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITU1ÇAO
Proposta de Emenda à Constilllição n° 10, de 1995 (Do Sr.
Adhemar de Barros Filho e Outros) - Modifica o art. 4S da Cons-
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tituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo.
Proposta de Emenda à Constituição n° 12, de 1995 (Do Sr:'
Adylson Motta e Outros) - Veda o voto simbólico e o de liderança.
Proposta de Emenda à Constituição nO 13, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e Outros) - Extingue as Medidas Provisórias.
Proposta de Emenda à Constituição nO 14, de 1995 (Do Sr.
Adylson Motta e Outros) - Dispõe sobre o penodo de funcionamento do Congresso Nacional.
Proposta de Emenda à Constituição nO 15, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e Outros) - Dispõe sobre as sessões conjuntas.
Proposta de Emenda à Constituição n° 16, de 1995 (Do Sr.
Adylson Motta e Outros) - Revoga o poder terminativo das Comissões ao apreciarem projeto de lei.
Proposta de Emenda à Constituição nO 20, de 1995 (Do Sr.
Eduardo ~orge e Outros) - Estabelece o Parlamentarismo.
Proposta de Emenda à Constituição nO 21, de 1995 (Do Poder Executivo) - Mensagem n° 306/95 - Modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
providências.
IV - Pequeno Expediente
IVO MAINARDI - Eleição e posse do professor e odontólogo Henrique Teitelbaum na Presidência da Associação Brasileira de Odontologia - ABO. Realização do VI Congresso Internacional de Odontologia sob o tema ''Prevenção, Implante
esta Idéia", em Brasília, Distrito Federal. Promoção, pelo Ministério da Saúde, de cimpanha de prevenção à cárie dentária
em escolas públicas.
VALDIR COLATIO - Tramitação, no Senado Federal,
de projeto de decreto legislativo sobre sustação da Taxa Referencial - TR, nos financiamentos agncolas. Regulamentação do
dispositivo constitucional que fixa as taxas de juros em 12% ao
ano.
Cumprimento, pelo Governo Federal, da política de preços '
mínimos na aquisição da safra agrlcola.
JOFRAN FREJAT - Desvio, pelo Governo Federal, de recursos da Constituição para o Financiamento da Seguridade Social '
- COFINS, para o setor exportador. Contrariedade à iniciativa,do
Governo do Distrito Federal de apoiar caravanas de representantes
de movimentos populares reunidos em Brasília.
,
LEÔNIDAS CRISTINO - Implantação do Projeto de
Transposição de Águas do Rio São Francisco. Concessão, pelo
Governador Tasso Jereissati, do Estado do Ceará, da medaJPa
"José de Alencar" ao poeta popular nordestino Patativa do Assaré.
UBIRATAN AGUIAR - Instalação, pelo Governador Tasso Jereissati, do Estado do Ceará, de Conselhos de Desenvolvimento Regional compostos por representantes dos diversos segmentos da sociedade cearense. Municipalização da educação no
Estado.
JOSÉ CARLOS VIEIRA - Manutenção da proposta governamental sobre realização de exame fmal na conclusão de cursos
universitários.
MARIA LAURA - Apoio à iniciativa do Governador Cristovam Buarque, do Distrito Federal, de assegurar alojamento aos
integrantes das caravanas de representantes de movimentos populares presentes em Brasília.
ROGÉRIO SlLVA - Anúncio de apreséntação de proposituras dispondo sobre flXação do preço de venda do produto na
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nota fIscal do fabricante e de recolhimento direto do imposto devido na fonte de comercialização.
PAULO BERNARDO - Anúncio, pelo Governo Federal,
de cortes no Orçamento Geral da União de 1995. Denúncia de irregularidades nas contas do Orçamento de 1994.
NAN SOUZA - Desencontros da equipe de Governo do
Presidente Fernand~ Henrique Cardoso.
GIOVANNI QUEIROZ (Como Líder) - Cortes no Orçamento Geral da União de 1995. Especulação financeira no País.
OSÓRIO ADRIANO (Como Lider) - Queda dos índices de
aprovação pop'ular do Governo do Distrito Federal. Contrariedade
à iniciativa do Governo do Distrito Federal de apoiar caravanas de
representantes de movimentos populares, reunidos em Brasília.
TIIEODORICO FERRAÇO (Como Líder) - Participação
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, nas tratativas ,para o reequilíbrio fmanceiro de empreendimento patrocinado pela Silocaf do Brasil SIA, para implantação
de unidade industrial para processamento de café verde no Estado
do Espmto Santo.
,
. CONFúero 'MOURA - Suspensão, pela Delegacia da
Receita Federal de Rondônia, de autorização para tráfego de
veículos 'utilitários fora do Estado. Regulamentação do art. 39
do Decreto-Lei nO 288, de 1967, para atribuição ao Secretário
dà Receita Federalcie competência pará fIXação do tempo máXinlo de ausênçia d~sses yeículos ,dos Estados da AmazÔma LegaL"
EULERRIBEIRO.(Como Líder) - Contrariedade à proposta do Ministro Nelson Jobim, da Justiça., de des~açãope dro,
,
gas no Pais.
,
AlÚ1JUR VIROÍLÍÓ NErO- Elevados índices de analfabetismo no Brasil. ,
Agravamento do problema em Município do Estado do
Amazonas.
, 'WIGBERTO TARTUCE' (pela ordem) - Encarriinhamento
à Mesa Diretora da Casa de requerimentos dirigidos ao Ministro
Raimundo de Brito" das Minas e Energia,. e à Direção da. Rede
Bandeirantes de Televisão., , ,
.
HUGO LAGRANHA(pela'ordem)- Anúnciode'apresen-'
tação de requerimento de informações ao Ministério'da Previdência Social.
. '
SALATIEL CARVALHO (Cbtno Líder) - DenúnCia veiculada no jornal Folha de S. Paulo, sobre aquisição, pela Central
de Medicamentos - CEME, de soro fisiológico por preços superfaturados.
NELSON MARCHEZAN - Transcurso do aniversário de
fundaÇão ,do Múnicípio, de Porto Alegre, Estado daRia Grande'do
Sul- 27 de lll<IXÇo.
,
LUlZ MAlNARDI - Instituição de campanha de combate à
ave caturrita, responsável por perdas na lavoura de milho na região
da Campanha e 'rla Fronteira Oeste, Estado do Rio Grande do Sul.
PAULO PAIM- Apresentação, pelas Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Seguridade Social e
Família, de substitutivo comum ao projeto de lei do Governo Federal que aumenta o valor do salário mínimo e dispõe sobre a Pre'
vidência Social.
JACKSON PEREIRA - Descaso do Poder Público no atendimento aos aposentados e pensionistas. Insatisfação de l1lncolas
apósentados de Icó, Estado do Ceará, diante dos descontos incidentes sobre seus proventos. Conseqüências da falta de política
habitacional.
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UBALDO CORRÊA - Irregularidades no l,lumento, por
agentes do Sistema Financeiro de habitação; dos índices de reajuste aplicados nas prestações dos contratos de equivalência salarial. Suspensão, pelo Banco Central do Brasil, da Resolução
nO 2.059, que determina repasse da inflação para prestações da
casa própria.
V - Grande Expediente
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CORIOLANO SALES - Prejuízos causados pela seca no
Estado da Bahia. Reivindicações de Prefeitos Municipais para a
adoção de medidas governamentais de combate aos efeitos da estiagem no Estado.
Resgate das atividades do Prohidro. Fortalecimento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, do
Banco do Nordeste do Brasil SIA, do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.
Importância da atuação da imprensa baiana no tocante à
questão da seca do Estado.

AUGUSTO CARVALHO - Participação da iniciativa privada no gerenciamento dos fundos de pensão. Cumprimento, pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI, dos objetivos definidos na sua criação.
VI - Comunicações Parlamentares
EDINHO BEZ - Perfil parlamentar do orador. Reafmnação
CHICO VlGlLANIE - Justeza do comportamento do Godos compromissos assumidos para defesa dos interesses maiores
vernador Cristovam Buarque, do Distrito Federal, no episódio dás
da coletividade e do País.
manifestações populares contra as reformas encaminhadas pelo
UBALDlNO JUNIOR - Degradação do Sistema Único de
Governo Federal.
Saúde - SUS. Redução de investimentos governamentais no setor
Herança do Governo Joaquim Roriz. Compromisso do Gode saúde pública.
verno do Distrito Federal na recuperação de Brasília para os brasiIrregularidades levantadas pela Comissão Parlamentar de
lienses.
Inquérito do INAMPS. Criação do Sistema Nacional de Audi- '
AGNELO QUEIROZ - Solidariedade ao Governador Çristoria.
tovam Buarque, do Distrito Federal, diante das cóticaspelo. apoio'
GILNEY VIANA (Como Líder) - Assinatura, pelo Presi- a movimentos populares na Capitalda República. .
.,
dente Fernando Henrique Cardoso, de decretos de desapropriação
vnEncerramento
de terras para assentamento de trabalhadores mrais. Ocorrência de
conflitos em Municípios do Estado de Mato Grosso diante das di2-ATOS DO PRESIDENTE
ficuldades criadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e
a) Exoneração: Alexandre Navarro Garcia, Ana' Clara de
do Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária - IN~
Castro
Varella, Carmen Silvja de Mantova, EmaDi Gurgel de .
CRA, para o efetivo assentamento de famílias.
Lima, Evandro Lepletier Guimarães, Iolanda Davi Machado, João
ARTIIDR VIRGÍLIO NErO (Como Líder) - Cumprimen- Leitão Neto, Kleber Maciel Lage, Lia Viana de Queiroz,'Luciano'
to, pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, do compromisso Pedra Fonseca, Luiz de Oliveira Pinto, Marco Aurélio Stmtullo,
assumido na campanha eleitoraL Comportamento aético do Gover- Maria Lúcia Andrade Santos, Maria Sá Botelho, Rodrigo Pena .
nador Cristovam BU8JXlUe, do Distrito Federal, na aplicação do di- Barbosa, Rosalina Roberta Cordeiro de Moura, Vanice de Oliveira
nheiro público.
Gonçalves, WIamir Leandro Motta Campos.
PAULO GOUVEA..- Adoção do sistema eleitoral misto,
b) Nomeação (Tornar sem efeito): Sérgio Luiz Pereira da
proporcional e distrital majoritário para eleição de Deputados Fe- Silva.
'
derais e Estaduais.
c) Dispensa: Tercília Maria M. Xavier:
Aplicação do princípio da representação proporcional das
d) Nomeação: Alexandre Navarro Garci~' Ana Gata de
Unidades da Federação na Câmara dos Deputados. Extinção do seCastro
Varel1a, Angélica Maria El1e.ty Lustosada Costa, Ârige~ .
gundo turno nas eleições para Govemadores de Estado e Prefeitos
lo Tavares Santos, Christiane Ambrósio da Fonseca, Edriewton
de Município com mais de 200 mil eleitores. Coincidência geral
Viana Araújo, Jarbas Leite Santana, Jussara LoPes Fortes, Kle~
das eleições.
ber Maciel Lage, Leônidas Ehrick Péreira Júnior, Leopoldo
Fidelidade partidária. Fim das coligações na votação pro- Gonçalves Júnior, Lourival David dos Santos Filho, Luiz de
porcional.
Oliveira Pinto, Márcia Rodrigues Bahia, Marco Antônio Freitas
Criação da chamada "cláusula de barreira", com fIxação de de Queiroz Maurício, Marco Aurélio Santullo, Pedro Antônio
percentual mínimo do total de votos computados.
Prado, Rodrigo Pena Barbosa, Rosalina Roberta Cordeiro de'
RIVALDO MACARI - DifIculdades causadas pelas carac- Moura, Sigefredn Nogueira de Vasconcelos, Vanice de Oliveira
teósticas arquitetônicas da Câmara dos Deputados aos parlamenta- Gonçalves.
reS portadores de deficiência f1sica. Discriminação do defIciente
d) Designação (por acesso): Marcia Ferreira Rosa de Anfísico no Brasil.
drade, Vital Lopes Cordeiro.
Ineficácia das reformas política, econômica e das áreas pree) Designação: Carlos André França Laquintinie, Cláudio
videnciária e fiscal diante da atual crise de valores na sociedade Francisco Espíndola, Fernando Luiz Lopes Montenegro e José Cabrasileira. Precariedade do Ministério Público brasileiro.
lazans Monteiro de Moura, José Meriderval Ribeiro Xavier e Célia
PRESIDENIE (philemon Rodrigues) - Reconhecimento, Macêdo Rocha Gomes, Rosângela Maria da Cunha.
pela Mesa, da necessidade de se dar ao deficiente f1sico maior par3 - REQUERlMENTOS DE lNFORMAÇÃO NOS 129 a
ticipação no contexto da sociedade brasileira.
135195, com pareceres e despachos.
HUMBERTO COSTA - Reflexos negativos da política
4-DIVERSOS
neoliberal na economia mundial. Problemática social brasileira.
a) Centro de Documentação e Infonnação, Edital nO 1, de
Oportunidade da realização de amplo debate entre o Governo e
a sociedade brasileira com vistas à reforma da Constituição Fe- 23-3-95.
b) Departamento. de Finanças, Prestação de Contas Analítideral.
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ca do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, relativa ao mês
de janeiro de 1995.

5 - DISTRmUIçÃO DE P.ROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, n° 4/95, em
27-3-95.
b) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nOs 13
e 14195, em 27-3-95.
c) Comissão de Traballio, de Administração e Serviço PÚ-
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blico, nOs 5 e 6/95, em 27-3-95.

6 - REDISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Traballio, de Administração e Serviço Públicono 1195, em 27-3-95.

7-MESA
8 -LIDERES E VICE-LIDERES
9 - COMISSÕES

Ata da 25a Sessão, em 27 de março de 1995
Presidência dos Srs.: Benedito Domingos, Philemon Rodrigues, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Beto Mansur

Múcio Monteiro - Bloro'PFL; Mendonça Fillio - Bloro'PFL; Roberto Magalhães - Bloro'PFL; Severino Cavalcanti - Bloro'PFL.

Bahia
Roraima

Elton Rohnelt - BlocoIPSC.

Coriolano Sales - PDT; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano
Alves - PDT; Ubaldino Junior - 81oco/PSB.

Minas Gerais

Amapá
Gervasio Oliveira - 81ocoIPSB;
Valdenor Guedes - PP

Pará
Antonio Brasil - PMDB; Giovani Queiroz - PDT; Olavio
Rocha - PMDB.

Eliseu Resende - BlocdPFL; Ode1mo Leão - PP; Philemon
Rodrigues - BlocdPfB; Tilden Santiago - PT; Zaíre Rezende PMDB.

Espírito Santo
Feu Rosa- PSDB.

Amazonas

Rio de Janeiro

Alzira Ewerton - PPR; Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila
Lins - 81oco'PFL; Euler Ribeiro - PMDB; Pauderney AvelinoPPR.

Cidinha Campos - PDT; Fernando Gonçaves - BlocoIPTB;
Fernando Lopes - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Cmneiro PP.

Rondônia

São Paulo

Confúcio Moura - PMDB; Silvernani Santos - PP.

Aldo Rebelo - PCdoB; Michel Temer - PMDB.

Mato Grosso

Acre
Célia Mendes - PPR; Chicão BIÍgido - PMDB; Zila Bezerra-PMDB.

Tocantins
Antônio Jorge - PPR; João Ribeiro - 81oco/PFL; Osvaldo
Reis-PP.

Maranhão
Antônio Joaquim Araújo - Bloco/PFL; Nan Souza - PP;
Remi Trinta - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
Gonzaga Mata - PMDB; Jackson Pereira - PSDB; Leônidas Cristino - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauí
Ari Magalliães - PPR; B. Sá - PP. Felipe Mendes - PPR.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - 81ocolPFL; Iberê Ferreira - 810co'PFL; Laíre Rosado - PMDB.

Paraíba
Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir- PMDB; José
Luiz-clerot- PMDB; Roberto Paulino- PMDB.

Pernambuco
Gonzaga Patriota - 81ocdPSB; José Jorge - 81ocdPFL; José

Rodrigues Palma -

Bloco~;

Rogério Silva - PPR.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvallio - PPS; Benedito Domingos - PP; Jofran Frejat- PP; Maria Laura Pf; Osório
Adriano - 81ocoIPFL; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás
João Natal- PMDB; Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PMDB; Flávio Derzi - PP; Nelson Trad81oco'PfB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná
Dilceu Sperafico - PP; Hermes Parcianello - PMDB; Maurício Requião - PMDB; Paulo Bernardo - PT; Renato JohnssonPP.

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB; Hugo Biehl- PPR; João Pizzolatti PPR; José Carlos Vieira - 81oco'PFL; Mílton Mendes - Pf; Paulo
Gouveia - BlocoIPFL; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul
Airton Dipp - PDT; Carlos Cardinal- PDT; Esther Grossi
- Pf; Hugo Lagranha - BlocolPTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jarbas Lima - PPR; Luiz Mainardi - PT; Renan Kurtz - PDT; Wil-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Março de 1995
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OF/GABII/N° 307
Bt'asília, 22 de março de 1995

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A lista de
presença registra o comparecimento de 98 Senhores Deputados;
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

áor.
11 - LEITURA DA ATA
O SR. LEONIDAS CRISTINO, servindo como 2° Secretádo, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se à
leitura do expediente.
O SR. IVO MAINARDI, servindo como 1° Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, nos
seguintes termos:
OF/GABII/N° 303
Brasília, 22 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM nO 120, encaminho a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, que comporão a Comissão Especial destinada
a apreciar e dar parecer ao texto do Protocolo Relativo ao Código
Aduaneiro do Mercosu~ concluído em Ouro Preto, Minas Gerais, assinado pelo Brasil em 17-12-94, observado o disposto no § 1° do art.
34 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.
Titulares
Suplentes
Paulo Rítze1

Armando Costà

Valdir Colatto

Edinho Bez

Zaire Rezende
Ivo Mainardi
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB.
OF/GABIUN° 306
Brasília, 22 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado GONZAGA
MOTA, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, passa a integrar, na qualidade de SUPLENIE, a Comissão
de Economia Indústria e Comércio, em vaga existente.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado LUIZ HENRIQUE, do Partido do' Movimento Democrático Brasileiro PMDB, passa a integrar, na qualidade de SUPLENIE, a Comissão
de Viação e Transportes, em vaga existente.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.
OF/GAB/IIN° 308
Brasília, 22 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGMIP nO 213/95, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado HÉLIO ROSAS, para compor a Comissão Especial, destinada a acompanhar e supervisionar a realização de processo licitat6rio para aquisição de microcomputadores,
softwares e demais providências com vistas à informatização dos
gabinetes parlamentares.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB.
OF/GABII/N° 311
Brasília, 22 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada TETÊ BEZERRA passa a integrar, na qualidade de SUPLENTE, a Comissão Especial "destinada ao estudo das reformas políticas", em
substituição ao Deputado ALBERTO GOLDMAN.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. - DepuÚ!do Michel Temer, Líder do PMDB.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PP, nos seguintes termos:
Of. Lid. PP n° 456/95
Brasília, 17 de março de 1995
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência pata
indicar o Deputado COSTA FERREIRA, na qualidade de Titular, e a
Deputada DOLORES NUNES, na qualidade de Suplente, como representantes do Partido Progressista junto à Procuradoria Parlamentar.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Líder do Partido Progressista - PP.
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OfLid.PP nO 461195
Brasília. 22 de março de 1995
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar, como representante do Partido Progressista junto à
Comissão de Seguridade Social e Família, a Deputada ALCIONE
A TIIAYDE, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado TALVANE ALBUQUERQUE.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, lider do
Partido Progressista - PP.
Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, nos seguintes termos:
Ofício nO 181/95
Brasília, 16 de março de 1995
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Sr.
Deputado ÊNIO BACCI, para integrar, na qualidade de membro
Titular, em substituição ao Sr. Deputado WILSON BRAGA, a C0missão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n° 7, de 1995, "que altera o artigo 178 da Constituição Federal".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside"
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Comi~o de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes
termos:
Of. n° P-052/95-CCJR
Brasília, 15 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
SenhQr Presidente,
Venho, por meio deste, em resposta à interpelação do nobre
Deputado Alexandre Cardoso, expressada no requerimento em
anexo, solicitar a Vossa Excelência qUe determine as providências
necessárias para o envio a esta Comissão, com a maior celeridade
possível, dos procesSos de mensagens nOs 470/92, 327/92 e
555192, acompanhados de toda a documentação remetida ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, os-quais ensejaram a iniciativa legislativa das seguintes proposições:
- Projeto de Decreto Legislativo nO 354, de 1993
- Projeto de Decreto Legislativo nO 395, de 1994
- Projeto de Decreto Legislativo nO 401, de 1994
A "urgência do pedido, para esclarecer Vossa Excelência
deve-se à impossibilidade, por insuficiência de infonnações, da
análise completa do teor das referidas proposições pelo relator, o
citado Deputado.
.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Roberto
Magalhães, Presidente.
DefirO. Em 27-3-95 - Luís Eduardo, Presidenié.
Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota, Presidente da Co-
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missão de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:
Of. n° P-024195
Brasília, 22 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto do art. 163, VI, do Regimento Interno, e com base no parecer do Relator, Dep. Manoel Castro, c0munico a V. Ex' que foi declarada a prejudicialidade da Emenda
Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n"3.231-A/89, que "dispõe sobre a indenização de férias."
Cordiais Saudações, - Deputado Gonzaga Patriota, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Emenda de Plenárilf ao Projeto de Lei nO
3.231-A, ~e 1989, que "dispõe sobre a indenização de
férias."
Autor: Deputado Francisco Amaral
Relator: Deputado Manoel Castro
Relatório
O Projeto de Lei nO 3.231-A, de 1989, de iniciativa do ilus-

tre Deputado Francisco Amaral, acrescenta o parágrafo 30 ao art.

134 da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nO 5.452, de 1° maio de 1943, com o qual se pretende seja incorporado à legislação trabalhista o texto do Enunciado nO 7 do Tribunal Superior do Trabalho, decorrente de jurisprudência mansa e pacífica praticada por aquele excelso colegiado, transcrito in verbis:

"7. A indenização pelo não-deferimento das férias
no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado à época da reclamação ou,
se for o caso, à de extinção do contrato."
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação concordou com a iniciativa do nobre Deputado Francisco Amaral, aprovando-a, mas entendeu mais acertado que a inclusão fosse feita no
caput do art.137 da CLT, e não com parágrafo ao art. 134, confor"me proposta; além disso, procurou atualizar o objetivo insculpido
na jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho de sorte que a
indenização pela não concessão das férias no prazo legal fosse calculada "com base na época de seu efetivo pagamento" e não "à
época da reclamação", consoante está escrito no Enunciado nO 7.
A Comissão de Traballio, Administração e Serviço Público
acompanhou a decisão da CCJR coin a Subemenda n° 1, redigida
nos termos seguintes:
''Subemenda nO 1
Ao Projeto de Lei n° 3.231/89
Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei nO 3.231, de
1989 a seguinte redação:
Art. 10 O art. 137 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 10 de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
§ 40 A indenização pela não concessão das férias
no prazo legal será calculada com base na remuneração
devida ao empregado à época de seu efetivo pagamento
ou, se for o caso, à da extinção do con1:!:a!o-"
Ponderando, todavia, que o caput do art. 137 da CLT trata
de matéria diferente da proposta no.Projeto de Lei n° 3.231, de
1989, ou seja, disciplina pagamento em dobro de férias não conce-
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dida no prazo legal. Desse modo, não se poderia alterá-lo, sendg
mais acertado que a modificação sugerida e aprovada na CCJR
fosse incluída no texto legal como parágrafo 4° do mesmo art. 137.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a proposição
nos termos da subemenda da CTASP.
A emenda oferecida em Plenário está redigida nos termos
seguintes:
"Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:
Art. 4° A indenização pela não concessão das férias no prazo legal será calculada com base na remuneração devida ao empregado à época de seu efetivo pagamento, ou, se for o caso, à extinção do contrato."
Voto
Prelimin81mente, deve ser dito que existe manifesto engano
na indicação do artigo que a emenda de Plenário pretende alterar,
tendo em vista que o Projeto de Lei n° 3.231, de 1989, tem um
único artigo.
Deixando de lado esse lapso, oriundo de evidente equívoco,
o confronto da alteração sugerida em Plenário com aquela aprovada na CTASP e na CFT revela que a redação de ambas é exatamente a mesma, nada havendo a diferenciá-las.
Por isso mesmo, a emenda de Plenário não pode ser apreciada por impedimento regimental, já que o inciso VI do art. 163
do RICC dispõe expressamente que é considerada prejudicada "a
emenda de matéria idêntica à de outra aprovada."
Somos, assim, pela prejudicialidade da Emenda de Plenário
nO 1, oferecida ao Projeto de Lei nO 3.231-A, de 1989.
Sala da Comissão, 9 de março de 1995. - Deputado Manod Castro, Relator.
.
Do Sr. Deputado Marquinho Chedid, nos seguintes termos:
Ofício n° 16/95
Brasília, 22 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Utilizo-me do presente para indicar como membro do PSD,
em atenção ao Ofício SGMIP n° 213, de 15 de março de ·1995, o
Deputado Marquinho Chedid, no processo licitatório para aquisição de microcomputadores, softwares e demais providências com
vistas à informatização dos gabinetes parlamentares.
Renovo os meus protestos de elevada estima e consideração
a Vossa Excelência.
Atenciosamente, - Deputado Marquinho Chedid, Líder do
PSD.
Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
Requer o desarquivamento do Projeto de Decreto Legislativo nO 231, de 1~3.
Excelentíssimo Senhor
Deputadp Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
o Projeto de Decreto Legislativo nO 231, de 1993, desarquivado
para que retome sua tramitação, desde o estágio em que se encontrava na legislatura anterior.
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Tal requerimento se faz necessário por se tratar de matéria
da mais absoluta relevância para o País e, em especial, para a p0pulação do Estado do Rio de Janeiro, pois o mesmo determina
que, por intermédio de plebiscito, a população do Estado do Rio
de Janeiro decida, soberanamente, sobre a restauração dos antigos
Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, fundidos num ato de
arbítrio do regime ti:úlitar em 1974.
Ademais, importa ressaltar que o referido projeto de decreto
legislativo já havia obtido o parecer da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Sala das Sessões, de março de 1995. - Deputado José Carlos Coutinho.
Desarquive-se, nos termos do art. 105, parágrafo
único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Em 27-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Mauri Sérgio, nos seguintes nos termos:
(REQUERIMENTO)
(Do Sr. Mauri Sérgio)
Requer o desarquivamento de proposição.
Senhor Presidente,
Nos teImOS do art. 105, parágrafo único, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex· o desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.836193, de minha autoria, o qual
"acrescenta dispositivos à Lei n° 7.986, de 28 de dezembro de
1989, garantindo a seus beneficiários o direito à percepção de um
abono anual a ser calculado na forma do décimo. terceiro salário
dos trabalhadores em geral".
Sala das Sessões, 22 de março de 1995. - Mauri Sérgio,
Deputado.
Desarquive-se, nos teImOS do art. 105, parágrafo
único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Em 27-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.
PROPOSTA DE EMENDA

ACONSTITUIÇÃO N° 10, DE 1995
(Do Sr. Adhemar de Barros Filho e outros)
Modifica o artigo 45 da Constituição Federal e acrescenta par~rafosao mesmo artigo.
(A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do Art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 10 O caput do art. 45 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema distrital
misto, majorat6rio e proporcional, em cada Estado, em
cada Território e no Distrito Federal, nos teImOS da Lei.
Art. 2° Acrescentem-se ao art. 45 da Constituição Federal
os seguintes parágrafos:
§3° Para fms deste artigo, cada Estado, cada Território, e o
Distrito Federal, será dividido em distritos, correspondentes a,
pelo menos, metade de representação da respectiva unidade da Federação, na Câmara dos Deputados.
§ 4° Os demais Deputados serão eleitos proporcional, na
forma da lei.
§ 5° Feitos os ajustes a que se refere o § 10, procederá o Tribunal Superior Eleitoral, se necessário, ao ajuste do número de
distritos correspondentes às unidades da Federação afetadas.
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§ 6° Na falta das leis complementares a que se referem os
parágrafos deste artigo, poderá o Tribunal Superior Eleitoral fazer
os ajustes neles previstos, com antecedência mínima de 30 dias,
sobre as respectivas convenções regionais.
§ 7° O disposto neste artigo, aplica-se na forma da lei à eleição de Deputados estaduais, distritais e territoriais.
Art. 3° Esta emenda constitucional entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
A presente Proposta de Emenda Cosntitucional modifica o
sistema eleitoral brasileiro, introduzindo o voto distrital misto nas
eleições de deputados federais, estaduais, distritais e territoriais.
Esse sistema já testado em países como Alemanha, garante
as eleições de parlamentares fortemente ligados as suas bases, podendo ter relacionamento mais próximo com seu eleitorado.
Não pretendemos esgotar a matéria, mas sim iniciar a que
deve ser uma das mais importantes tarefas dos parlamentares para
a 50" Legislatura: A reforma do sistema eleitoral brasileiro.
Vma vez apreciada a presente emenda constitucional, encaminharei imediatamente para apreciação dos nobres pares, Projeto
de Lei regulamentando o dispositivo constitucional, nos termos da
minuta anexa.
Sala das Sessões, de Fevereiro de 1995. - Adhemar de
Barros Filho - Darcísio Perondi - Zé Gerardo - Freire JúniorAmon Bezerra - Osório Adriano - Augusto Carvalho - Elias Murad - Osvaldo Reis - Hilário Coimbra - Chicão Brígido - Pimentel Gomes - Noel de Oliveira - Pauderney Avelino - Gonzaga Patriota - Emerson Olavo Pires - Roberto Magalhães - José Múcio
Monteiro - Paulo Cordeiro - Adylson Motta - Marcelo TeixeiraAntônio Aureliano - Fernando Gonçalves - Simão Sessim - Cássio Cunha Lima - Alexandre Ceranto - Sarney Filho - José Maurício - Nilson Gibson - Luciano Castro Roberto Franca - Antônio
Joaquim - Carlos Cartlinal- Adroaldo Streck - Yeda CrusiusMaria Elvira - Cunha Bueno - José Pinotti - Zulaiê Cobra - Maurício Najar - Edinho Araújo - Wilson Cignachi - Heráclito Fortes
- Wilson Braga - Benedito Domingos - José Coimbra - Roberto
Campos - Augustinbo Freitas - Edison Andrino - Herculano Anghinetti - Valdemar Costa Neto - Antônio Feijão - Rivaldo Macari
- Luiz Henrique - Maurício Campos - Roberto Brant - Affonso
Camargo - Carlos Mosconi - Carlos MelIes - Ivo Mainardi - Paulo Ritzel- Raul Belém - Elton Ronhelt - Márcio Reinaldo - Arnaldo Faria de Sá - Ubaldo Corrêa - Josias Gonzaga - Mansa Serrano - Vrsicino Queiroz - Cláudio Cajado - Prisco Viana - Vilmar Rocha - Eujácio Simões - Vanessa Felippe - Sylvio LopesFeu Rosa - Luiz Duriio - Adelson Salvador Euripedes MirandaMatheus Schmidt - Aírton Dipp - Renan Kurtz - Salvador Zimbald - TeM Bezerra - Simara Ellery - Zila Bezen-a - José Aldemir
- Ubaldino Júnior - Coriolano Sales - Eraldo Trindade - Almino
Affonso - Mário Negromonte - João Leão - José Tude - Firmo de
Castro - Roberto Paulino - Efraim Morais - Márcio Fortes - Nilton Cerqueira - Wilson Branco - Maurício Requião - José Chaves
- Beto Lélis - Zaire Rezende - José Teles - Jair Soares - Arnaldo
Madeira - José Carlos Vieira - Anivaldo Vale - Maria ValadãoJosé Rocha - Olávio Rocha - João Ribeiro - Paulo Heslander Ricardo Izar - Enivaldo Ribeiro - Enio Bacei - Laíre Rosado Koyu Tha - Genésio Bernardino - Marcelo Barbieri - Pedro Canedo - Nestor Duarte - Paes Landim - Homero Oguido - Mauri Sérgio - Luiz Carlos Hauly - Alberto Goldman - Delfim Netto - Regis de Oliveira - Carlos Magno - Wilson Cunha - José Carlos Lacerda - Vicente Arruda - B. Sá - Roberto Silva - Paulo Titan Laura Carneiro - Femando Diniz - Raimundo Santos - Henrique
Ednardo Alves - Valdenor Guedes - Carlos Airton - Luiz Feman-

do - Franco Montora - Átila Lins - Wigberto Tartuce - José Janene - Magno Bacelar - Arthur Virgílio Neto - Euler Ribeiro - João
Maia - Ronivon Santiago - Francisco Diógenes - Augusto Nardes
- Am'bal Gomes - Confúcio Moura - Jofran Frejat - Fátima Pelaes - Luiz Buaiz - Salatiel Carvalho - Beto Mausur - João Henrique - Jair Siqueira - Wilson Campos Armando Costa - Flávio
AIDs - Luís Roberto Ponte - Sandro Mabel- Pedro Novais - Dilso Sperafico - Nilton Baiano - Roberto Pessoa - Apoiamento Ney
Lopes - Carlos Apolinário.

PROJETO DE LEI
(do Deputado Adhemar de Barros Filho)

Dispõe sobre a eleição de deputados federais,
estaduais, distritais e territoriais pelo sistema eleitoral misto, distritaVproporcional, nos termos do art.
45, da Constituição Federal, na redação que lhe foi
dada pela Emenda Constitucional nO
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° - Essa lei regula a eleição de deputados federais, estaduais, distritais e territoriais, pelo sistema eleitoral misto, distritaVproporcional, nos termos do art. 45, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°
, de 199 .
CAPÍfULOI

Disposições Gerais
Art. 2° Entende-se,'para os fms desta lei, como:
l. "sistema distrital": aquele no qual os candidatos a deputado são registrados para concorrer e receber votos exclusivamente
em um "distrito eleitoral".
TI. "sistema proporcional": aquele no qual os candidatos a
deputado são registrados para concorrer e receber votos no âmbito
de uma unidade de Federação;
In "sistema eleitoral misto, distrital/proporcional": aquele
no qual, pelo menos, a metade dos deputados de cada unidade da
Federação é eleita pelo "sistema distrital" e os demais, pelo "sistema proporciona!";
N. ''unidade da Federação": qualquer Estado, o Distrito Federal ou qualquer Território Federal;
V "partido": aquele com registro defmitivo no Tribunal Superior Eleitoral:
VI. "coligação": a aliança pré-eleitoral entre pratidos defmidos no inciso V;
Vil. "distrito eleitoral": a área geográfica, organizada e delimitada pelo Tribunal Regional Eleitoral da respectiva unidade da
Federação, nos termos do art. 5° desta lei, para a fun de nela se
processar a eleição de um depntado federal, pelo sistema distrital;
vrn. "subdistrito eleitoral' ': a subdivisão de um distrito eleitoral, para nela se processar a eleição de um depntado estadual,
distrital ou territorial, pelo sistema distrital.Art. 3° As eleições a que se refere esta lei realizam-se simultaneamente, em todo o território nacional, no dia 3 de outubro
do último ano da Legislatura em curso, e na forma do disposto no
Código Eleitoral (Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965) e legislação posterior, com as alterações e adaptações decorrentes da presente lei.
CAPÍfULOII

Distritos Eleitorais
Art. 4° Para os fms desta lei, cada unidade da Federação
será dividida em tantos "distritos eleitorais", quantos correspondem à metade do número de deputados federais que lhe corresponder. se for par esse número; ou ao número inteiro que seguir à me-
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tade, se ímpar o número de deputados federais a eleger naquela
unidade da Federação.
Art. 5° Os seguintes princípios regem a organização e a delimitação dos distritos eleitorais:
L divide-se a população da unidade da Federação (§ 3°)
pelo número de deputados federais a eleger pelo sistema distrital;
o resultado dessa divisão, arredondado para o milhar mais próximo, constitui o "módulo distrital".
IL cada distrito terá população tão aproximada quanto possível, do módulo distrital";
observado o disposto nos itens precedentes, cada distrito
compreenderá tantos Municípios quantos sejam necessários a perfazer o "módulo distrital", atendidos os seguintes requisitos:
a) contigüidade tenitorial.
b) facilidade de meios de acesso e transporte entre os Municípios que integrem o distrito eleitoral;
c) localização na mesma região geo-econômica, traàicional,
ou estabelecida na legislação estadual;
d) não subdivisão territorial de um Município, exceto quando a sua população exceder, em mais de dez por cento (10%), a do
"módulo distrital".
e) não subdivisão de zonas eleitorais.
§ 10 Quando imprescindível dividir as secções eleitorais que
compõem uma dada zona eleitoral, esta será desmembrada, criando-se uma nova, ou incorporan<io-se a outra zona eleitoral s secções que deixam de fazer parte daquela, de modo a atender o disposto na alínea e do inciso m do caput.
§ 2° Quando houver necessidade de repartir o território de
um Município entre distritos eleitorais diferentes, observar-se-á o
seguinte:
I - a divisão interdistrital será feita, preferencialmente, ao
longo de acidentes naturais acaso existentes no Município, e que
facilitem a identificação das divisas entre os distritos eleitorais;
11 - na impossibilidade de atender-se o disposto no inciso
precedente, a divisão observará aOs divisas dos distritos administrativos, criados pelo Município, nos termos do art. 30, inciso N,
da Constituição Federal;
m - caso sejam impraticáveis as hipóteses dos incisos I e
11, então o Tribunal Regional Eleitoral adotará as linhas divisórias
que melhor facilitem, para eleitores e candidatos, o reconhecimento das divisas entre diferentes distritos eleitorais.
§ 3° Para os procedimentos a que se refere este artigo, os
Tribunais Regionais Eleitorais utilizarão os dados da população
recenseada ou estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o primeiro dia do décimo oitavo mês anterior à data da eleição de deputados, para cada unidade da Federação, seus Municípios e as subdivisões destes, se houver.
Art. 6° Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais organizar e delimitar os "distritos eleitorais", observados os princípios
constantes do art. 5° desta lei, bem assim designar a respectiva
"cabeça de distrito".
§ 1° "Cabeça de distrito" é a cidade-sede do Município de
maior população, dentre os incluídos em detenninado distrito eleitoral, ou aquela que ofereça melhores condições de acesso aos demais Municípios integrantes do distrito eleitoral.
§ 2° Nos casos de repartição do tenitório em um Município
entre mais de um distrito eleitoral (art. 5°, § 2°). a "cabeça de distrito" será o bairro, região administrativa ou administração regional que preencha as condições do § 1°, ou delas mais se aproxime.
§ 3° O Tribunal Regional Eleitoral incumbirá o juiz eleitoral
da cidade ou zona eleitoral "cabeça de distrito", ou o mais antigo
dentre eles, se houver mais de um, de supervisionar a consolidação
dos trabalhos das juntas apuradoras do distrito, e de comunicar ao

m.
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Tribunal Regional, nos prazos fixados pelo Tribunal Superior
Eleitoral, os resultados fmais do distrito, referentes à 'eleição de
deputados pelos dois sistemas.
Ali. 7° Os distritos eleitorais poderão ser designados, em
cada unidade da Federação, pelo nome da cidade "cabeça de distrito"; ou, alternativamente, em numeração ordinal seqüencial.
Parágrafo único. Em cada unidade da Federação prevalecerá c;:ritério único para a designação dos distritos eleitorais, conforme uma das alternativas do caput.
Art. 8° Treze meses antes da data da eleição de deputados,
os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão a proposta de divisão
da unidade da Federação em distritos eleitorais, elaborada com observância dos arts. 5° e 6° desta lei, e conforme o processo e os trâmites estabelecidos em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1° Nos cinco dias seguintes à divulgação a que se refere
este artigo, os partidos ou coligações poderão impugnar fundamentadamente a divisão proposta, bem assim levantar dúvidas
e/ou sugerir alternativas à divisão proposta pelo Tribunal.
§ 2° Nos quinze dias seguintes, o Tribunal Regional Eleitoral realizará as audiências necessárias ao esclarecimento das dúvidas, ou a determinar a validade das sugestões e alternativas dos
partidos ou coligações, e à resolução das impugnações apresentadas, podendo, para esse fun, designar e ouvir peritos, fazer realizar
diligências, e tomar quaisquer outras providências que entender
necessárias a esse fim.
§ 3° Os Tribunais Regionais Eleitorais concluirão a instrução do processo, de modo a divulgar a relação defmitiva da divisão da unidade da Federação, em distritos eleitorais, com antecedência mínima de um ano da data da eleição.
§ 4° Da decisão do TRE, a que se refere o § 3°, somente
cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, no caso de violação
flagrante dos princípios constantes desta lei, para a organização e
delimitação dos distritos eleitorais.
cAPÍTULom

Eleição de Deputados
Ali. 9° A eleição de deputados federais será feita, simultaneamente, de dois modos:
.I - cada distrito eleitoral elegerá um deputado federal, pelo
princípio majoritário, considerando.-se nele eleito o candidato, registrado nos termos do art. 14 desta lei, que tiver recebido maior
número de votos nominais;
11 - os demais deputados serão eleitos pelo sistema proporcional dentre os candidatos constantes da ''lista partidária regional", elaborada, nos termos do art. 16 desta lei, pela respectiva
convenção regional.
§ lONa eleição de deputados federais, pelo sistema distrital,
cada distrito eleitoral constitui uma circunscrição.
§ 2° Na eleição de deputados federais, estaduais, distritais e
territoriais, pelo sistema proporcional, cada unidade da Federação
constitui uma circunscrição.
§ 3° Na eleição de deputados estaduais, distritáis e territoriais, pelo sistema distrital, cada subdistrito eleitoral constitui uma
cil:cunscrição.
Art. 10. São condições de elegibilidade além das demais,
referentes nesta lei, a filiação do candidato ao partido pelo qual é
registrado, há pelo menos um ano, e domicílio eleitoral na circunscrição. pelo mesmo prazo.
Ali. 11. Votos em branco e nulos não se contam para fIm
algum, nas eleições a que se refere esta lei.
Ali. 12. As cédulas oficiais de votação serão confeccionadas por ordem dos Tribunais Regionais Eleitorais, conforme modelo e com as características gráficas determinadas pelo Tribunal
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Superior Eleitoral, delas constando, para cada diStrito, os nomes
de todos os candidatos a deputado nele inscritos para concorrer
pelo sistema distrital, acompanhados do respectivo número identificativo e da sigla do partido ou coligação pelo qual tiverem sido
registrados.
§ 1° Sempre que utilizado o sistema'de votação em cédula
oficial, haverá cédulas distintas, em cor branca para a eleição de
deputados, e em cor azul, para as demais votações.
§ 2° A cédula oficial de votação para deputados será dividida em dois campos:
I - o campo esquerdo conterá os nomes dos candidatos a
deputado registrados para concorrer, naquele distrito eleitoral, pelo
sistema distrital;
fi - o campo direito conterá o espaço necessário a que o
eleitor vote em um dos candidatos das listas partidárias, organizadas pelas respectivas convenções regionais, e que concorrem à
eleição pelo sistema proporcional; ou, se assim preferir, para que
nele o eleitor escreva ou assinale a sigla ou número identificador
da legenda do partido ou coligação no qual vota na eleição por
esse sistema.
§ 3° Quando a eleição se realizar com emprego de meios
mecânicos ou eletrônicos de votação, o eleitor digitar~
I - primeiro, o número do candidato de sua preferência,
pelo sistema distrital; e
fi - em seguida, o número identificador da legenda do partido ou coligação, bem como, se o desejar, o número correspondente ao candidato de sua preferência, pelo sistema proporcional.
§ 4° O Tribunal Superior Eleitoral poderá, quando julgar
conveniente, alterar as regras do § 3°, mantida, con11ldo, a separação dos votos dados por cada um dos sistemas.
Art. 13. Os Tribunais Regionais Eleitorais submeterão ao
Trihlnal Superior Eleitoral, com antecedência mínima de oito meses sobre a data das eleições de que trata esta lei, a proposta de designação de secções eleitorais nas quais serão empregados meios
mecânicos ou eletrônicos de votar.
§ 10 A lei orçamentária anual, para os exercícios flScais anteriores à realização de eleições para deputados, consignará as verbas necessárias à progressiva mecanização elou informatização do
processo eleitoral.
§ 2° A apuração das eleições realizadas pelo~ métodos referidos no presente artigo será feita pela pr6pria mesa receptora da
secção eleitoral, com a presença do juiz eleitoral, ou seu preposto,
e de delegados ou fiscais de partidos.
§ 3° O Tribunal Superior Eleitoral decidirá sobre as propostas a que se refere o caput com antecedência mínima de seis meses sobre a data da eleição.
SEÇÃO I
Eleição pelo Sistema Distrital

Art. 14. O registro das candida1llras, para eleição de deputados pelo sistema di~trital, será feito, perante o Tribunal Regional
Eleitoral da respectiva unidade da Federação, pelos partidos, ou
coligações, na foona da legislação eleitoral aplicável.
§ 1° Os candidatos devem satisfazer as condições de elegibilidade, prev:istas no art. 14 da Consti1llição, e não incidir nos casos de inelegibilidade constantes do mesmo artigo, 00 da Lei de
Inelegibilidades (Lei Complementar n° 64/90, emendada pela Lei
Complementar nO 91/94), ou desta lei.
§ 2° Cada candidato a deputado será registrado com dois suplentes, formando chapa única e indivisível, aplicando-se à mesma
o disposto no art. 91 do Código Eleit~ral.
§ 3° O registro de candidaturas, sua impugnação e as .demais fases do processo pré-eleitoral obedecem ao disposto no Cá-
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digo Eleitoral e legislação subseqüente.
§ 4° É facultado o registro de um candidato a deputado, simultaneamente, em um distrito e na lista partidária a que se refere
o parágrafo único do art. 16.
§ 5° Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, não se admite o registro de candidato a deputado elou suplente, por mais de
um distrito eleitoral, .ou como titular em um distrito eleitoral, e
como suplente em outro.
§ 6° Considera-se eleito, no sistema distrital, o candidato
que tiver recebido maior número de votos.
§ 70 Em caso de empate, atrihli-se a vaga a candidato mais
idoso.
Art. 15. Nos casos de vaga ou afastàmento do titular de
mandato de deputado, eleito pelo sistema distrital, a Câmara dos
Deputados convocará sucessivamente o primeiro e o segundo suplentes, com ele eleitos, para suceder ou substituir o titular, enquanto durar o afastamento.
§ 1° Ocorrendo vaga, por morte, relllíncia ou perda de mandato do titular do mandato de deputado, eleito pelo sistema distrital, e não havendo suplente que possa suceder-lhe, realiza-se eleição suplementar para deputado e seus suplentes.
§ 2° Os eleitos, nos teonos do § 1°, servirão pelo tempo que
faltar ao mandato vago.
§ 3° Não se realiza a eleição suplementar se faltar menos de
um ano para o ténnino da Legislatura.
SEÇÃO II
Eleição pdo Sistema Proporcional

Art. 16. Concorrem à eleição de deputados, pelo sistema
proporcional, os candidatos escolhidos pela convenção regional, e
que preencham as condições de elegibilidade, e não incidam nos
casos de inelegibilidade, uns e outros previstos na Constituição, na
Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar nO 64, de 18-5-90,
emendada pela Lei Complementar n° 81, de 13-4-94) e nesta lei.
Parágrafo único. Os candidatos na forma do caput integram
a lista partidária regional.
Art. 17. Na eleição de deputados, pelo sistema proporei!>'
nal, é facultado ao eleitor dar seu voto, assinalando, na parte reservada a essa eleição, na cédula oficial de votação:
I - o nome ou número do candidato de sua preferência, dentre os registrados por partidos ou coligações, para concorrer por
esse sistema: ou
fi - a sigla ou o número identificador da legenda do partido
ou coligação de sua preferência.
Art. 18. O voto dado pelo eleitor, na eleição pelo sistema
proporcional, é desvinculado daquele dado na eleição pelo sistema
distrital, podendo um e outro recair sobre candidatos e/ou legendas
de partidos ou coligações diferentes.
Art. 19. A determinâção do número de vagas a ser atribuídas a cada partido ou coligação, pelo sistema proporcional, obedecerá ao seguinte:
I - divide-se o número de votos válidos apurados, exclusive
os votos em branco e os nulos, pelo de lugares a preencher na unidade da Federação, desprezada a fração, se igual ou inferior a
meio (112), e arredondada para a unidade, se superior,. obtendo-se
assim o quociente eleitoral;
fi - detennina-se o número de cadeiras a serem atribuídas a
cada partido ou coligação, dividindo-se o número de votos válidos
dados ao mesmo, somados os votos nominais e os de legenda, na
votação correspondente ao sistema proporcional, pelo quociente
eleitoral, desprezada a fração;
III - os lugares não preenchidos com a aplicação da regra
do inciso anterior serão distribuídos da seguinte forma:

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Março de 1995

a) divide-se o número de votos válidos atribuídos a cada
partido ou coligação pelo número de lugares por ele obtido, mais
um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher;
b) repete-se a opemção, com o novo divisor para cada partido beneficiado pela aplicação da alínea anterior, pam a distribuição de cada um dos demais lugares.
§ 10 Verificando-se empate no preenchimento de alguma vaga,
será esta alnbuída ao partido que tiver recebido maior número de votos, pelo sistema proporcional, na respectiva unidade da FederaF.
§ 20 Os candidatos registmdos pam concorrer pelo s18tema
proporcional, e que não forem eleitos, são considemdos suplentes,
e serão convocados ao exercício do mandato, na ordem da respectiva votação nominal, em caso de afastamento, morte, renúncia ou
perda de mandato; do titular eleito pelo mesmo sistema.
CAPÍfULOIV
Da Apuração
Art. 20. Os mapas dos resultados das eleições serão remetidos ao Tribunal Regional, na fOlIDa do art. 184 do Código Eleitoral.
Art. 21. Concluída a apumção de cada uma, e antes de se
passar à da subseqüente, o Presidente da Junta apuradora, ou ~
Mesa receptom, se esta tiver sido autorizada a apumr os respectivos votos, expedirá boletim contendo o resultado da respectiva
Secção, no qual serão consignados: o número de votantes, a votação individual de cada candidato, por um ou por outro sistema, o
total de votos de cada partido, ou coligação, inclusive aqueles nos
quais os eleitores tenham assinalado somente a respectiva sigla, os
votos nulos e os em branco.
§ 10 O boletim a que se refere este artigo será:
I - feito confolIDe o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral;
II - assinado pelo Presidente e membros da Junta apumdom
ou da Mesa receptora, e rubricado pelos Delegados e Fiscais dos
partidos presentes que o desejarem;
l i - entregue, em cópia autenticada, imediatamente, após a
apuração da uma aos Delegados ou Fiscais dos partidos ou coligação presentes a essa apuração.
§ 2 0 A recusa da expedição ou da entrega do boletim aos
representantes dos partidos, ou o simples atraso intencio~l, constitui crime eleitoral punível coiu a pena de detenção de seIS meses
a um ano, além da multa de R$5.000,OO a R$lO.000,OO (cinco mil
a dez mil reais) aplicada pelo juiz eleitomL
§ 3 0 O boletim ou a respectiva cópia, devidamente autenticada com a assinatum do Presidente e) pelo menos, de um dos
membros da Mesa, será instrumento hábil para' autorizar o deferimento do pedido de recontagem dos votos da uma, sempre que, na
apuração pelos Tribunais Regionais, das eleições fedemis ou e,staduais, se verificar que o resultado da votação de qualquer candIdato ou .das listas partidárias, consignado nos documentos enviados
pela Junta, de acordo com o art. 184 do Código Eleitoml, não
coincide com o inscrito no citado boletim.
§ 40 Verificado pelo Tribunal Regional, na apumção fInal,
ou no julgamento de qualquer recutso, que não foi expedido o bo••
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Art. 22. Recebidos os papéis eleitorais a que se refere o art.
184 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, os Tribunaís Regionais enviarão, ao Tribunal Superior Eleitoral, informações sobre o
número de votos obtidos por cada parti~ e o número de cadeiras
de deputado federal que llie caberá na unidade da Federaçiio sob
sua jurisdição.
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CAPÍI1JLOV

Eleição de Deputados Estaduais
Art. 23. A eleição de deputados estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios realizar-se-á simultaneamente com a de deputados federais, e obedecerá aos termos desta lei.
Art. 24. Pam os fms do artigo anterior, cada distrito eleitoml
será dividido em tantos subdistritos quantos sejanI necessários a
assegumr que, pelo menos, metade dos deputados estaduais, distritais ou territoriais seja eleita pelo sistema distrital\ e os demais
pelo sistema proporcional
Art. 25. Na primeira eleição de deputados que se realizar
após a promulgação desta lei, o número de distritos e subdistritos é
o constante do anexo a esta lei.
Parágmfo único. Pam as e~eiç~ subseqüentes, o Tribunal
Superior Eleitoml fará os ajustes necessários a manter a unifoImÍdade, em cada unidade da Fedemção, da proporção entre os distritos eleitorais e os subdistritos que os compõem.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. Os dispositivos abaixo tmnscritos da Lei n° 4.737,
de 15 de julho de-1965, que institui o Código Eleitoral, passam a
vigomr com a seguinte"redação:
"Art.14

.

"§ 30 Da homologação da respectiva convenção
partidária até a apumção fmal da eleição, não poderão
servir como juízes nos Tribunais Eleitorais ou como juiz
eleitomI, o cônjuge, parente consangüfneo legítimo ou
ilegítimo, ou afIm, até segundo gmu, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição ou no Estado."
"Art. 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País e nas municipais o respectivo Município."
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
mas só se aplicará às eleições de deputados que se realizarem a
partir do ano de 1998.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.
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o~tro campo, n~ nome de um dos candidatos que concorrem pelo
SIstema
proporcIonal, sem vinculação um com o outro. Fica tamO presente de Lei é apresentado no contexto da proposta de
Emenda Constitucional, subscrita pelo signatário, e com o número bém aberta ao eleitor a possibilidade de dar ''voto de legenda" na
de apoiadores exigido pela Constituição, para o fIm de instituir o eleição propoFCional, tal como ocorre hoje.
Isso, quanto à fIlosofia básica do projeto. No referente à sua
sistema elelitoral misto, distrital/proporcional, nas eleições para
deputado federal e estadual; e, por extensão, de deputados distri- sistemática, depois de declarar sua fmalidade, no art. 1°, o Projeto
começa por defmir os termos nele empregados: "sistema distritài",
tais e territoriais.
Dois são os principais objetivos do projeto. a primeiro é es- "sistema eleitoral misto, distrital/proporcional", etc.
. Ao cuidar dos distritos eleitorais, o Art. 4° se ocupa do criclarecer qual- dentre as inúmeras variáveis de um sistema misto o tipo de sistema eleitoral, que nos parece o melhor para o Brasil. tério parà resolver o número de distritos, eleitorais, no caso dos
vários ~stados, aos quais corresponde número ímpar de Deputados
D~sse modo, a discussão da Emenda Constitucional proposta p0FederaIS.
Os distritos são organizados e delimitados, basicamente,
derá fazer-se em concreto, e não em abstrato. Pareceu-nos, que assim agindo, darlamos à Câmara dos Deputados - numa questão segundo o módulo populacional, de modo que o número de habique interessa direta e particularmente a esta Casa, e à sua composi- tantes de cada distrito seja tão aproxinlado quanto possível do reção - a primazia de discutir a matéria em todos os seus aspectos - sultado da divisão da população do Estado, pelo número de Deputados Federais a eleger.
doutrinários, formais e operacionais.
Os parâmetros para a organização dos distritos estão explicaa segundo objetivo complementa o anterior: dar oportunidos
no
mesmo artigo, em termos de contigüidade territorial, facilidade
dade a que a Comissão de Constituição e Justiça, no uso da sua
competência regimental, promova uma série de audiências públi- de acesso, localização na mesma região econômica, e não subdivisão
cas, para recolher depoimentos e sugestões referentes à instaura- de ~cípios ou zonas eleitorais. Ressalva-se, é claro, o caso ctps
ção do sistema eleitoral misto, para a eleição dos membros desta MumC1pIOS de grande população, como certas capitais estaduais - São
Casa. A oportunidade do projeto está em-que, pelo menos que se Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras - cuja população
tem discutido, no ambiente político, nos meios acadêmicos e na requer sua subdivisão em mais de um ou vários distritos eleitorais
'
mídia, parece haver consenso sobre a necessidade de substituir o conforme os critérios constantes do Parágrafo 2°, do artigo 5°
.
O
Projeto
abre
também
(artigo
8°)
oportunidade
aos
partiatual sistema eleitoral proporcional, por outro que deixe o eleitorado mais próximo dos partidos, e estes mais próximos dos candida- dos e coligações, para participar, .através de impugnações, dúvidas
e sugestões, da divisão de cada Estado, em distritos eleitorais, protos e dos eleitores. E em conseqüência, do eleitorado.
Evitamos a ruptura drástica com o sistema atual, adotando posta pelo Tribunal Regional Eleitoral. a Projeto prevê que o Trium sistema distrital puro - majoritárip,como na França; ou plura- bunal Regional seja a instânCia final dessa questão, admitindo-se
litário, como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. a projeto recurso ao TSE (art, 8°, Parágrafo 4°), somente no caso de ''violaprocura a melhor solução, entre os vários sistemas mistos pratica- ção flagrante dos princípios... · para a organização e delimitação
dos no mundo, dos quais, provavelmente o mais conhecido - ou, dos distritos eleitorais",
O Projeto prossegue, enfatizando a necessidade de flliação
pelo menos, o mais citado - é o alemão. Este consiste, como se
sabe, em dupla votação: votos nominais aos candidatos registrados do candidato ao partido pelo qual é registrado com antecedência
para concorrer nos distritos (denominados "primeiro voto"); e um míninla de um ano, sobre a data da eleição e domicílio eleitoral na
"segundo voto", com o qual o eleitor vota numa legenda partidária circunstância pelo mesmo prazo. Estabelece também, quê os votos
a qual pode ser a mesma sufragada no voto nominal, ou diferente em branco e nulos se contam para fIm algum na eleição de Deputados. Parece absurdo, evidentemente, considerar válidos - embodesta. Essa liberdade de opção está mantida no nosso projeto.
ra
somente para determinar o quociente eleitoral - os votos em
A outra característica do sistema alemão, é a "lista partidária" ser organizada pelas convenções dos partidos para concorrer branco. De fato, eles correspondem e eleitos que não votaram: sopelo sistema proporcional. Consideram-se eleitos os deputados mente compareceram à secção eleitoral, devido à obrigatoriedade
que couberem a cada legenda, na ordem em que seus nomes apare- do voto, a fIm de evitar a pena de multa. Mas é como se não tivescem na lista partidária. Esta fórmula parece agradar os políticos sem estado lá: permaneceram for ado processo, da mesma forma
brasileiros. Talvez, mais ainda, uma variante dela, que consiste em que todos os que se abstiverem de comparecer.
a artig~ 12 do Projeto cuidas das caracteristicas principais
voto u!Jinominal, valendo aquele dado ao candidato distrital, ipso
facto, como voto dado à legenda, para o cômputo do número de ~ <:édula ofiCIal d~ votação, e estabelece o princípio de cédulas
cadeiras que lhe cabem, entre aquelas preenchidas pelo sistema distintas, de cores diferentes, para as eleições de Deputados, e para
as demais votações que ocorram na mesma data.
proporcional.
Prossegue o Projeto com o estímulo à mecanização e inforContudo, vale ponderar: se adotássemos o sistema elemão,
com votação uninominal, teriamos a Câmara dos Deputados divi- matiza~o das eleições, determinando (artigo 13) que a lei orçadida ao meio, em dois blocos distintos: metade, constituída pelos mentária anual contenha verbas necessárias à progressiva mecanideputados eleitos pelo princípio majodtário, em cada um dos dis- zação e informatização das eleições, como tem insistido o Tribunal
tritos eleitorais do País; e a outra metade composta de Deputados Superior Eleitoral.
Os Artigos 14 e 15, com seus vários parágrafos, cuidam da
''bi?nicos'' ?scolhi~os pelas ~nvenções partidárias, sem que o
ele~ção
pelosistt:ma distrital. Convém notar que o Projeto prevê o
eleItorado tivesse tIdo oportumdade de manifestar-se sobre essa
escolha. Preferimos - e acreditamos que, a Câmara também o faça' ~e~Istro. do. ~dIdato ~ Deputado com dois suplentes, em chapa
- ~ caminho Illll;is democrático da votação binominal. Assim, o umca e mdivIslvel (ArtIgO 91 do Código Eleitoral).
. . O parágrafo 6° do artigo 14 considera eleito, pelo sistema
eleItor pode decIdir em plena liberdade quem o representará na
distrital, o candidato que, no distrito, tiver recebido maior número
Câmara, votando nos candidatos que proferir. A solução que consta do projeto permite que o eleitor vote, de votos. a Parágrafo seguinte.manda desempatar a favor do mais
em um ~ampo dá cédI!.~oficial de votação, no nome ou núml{ro idoso, o improvável resultado em que terminem dois candidatos
do candIdato que concorre à eleição pelo sistema distrital; e, no com a mesma votação. Prevê ainda o Projeto eleição suplementar
no caso de vaga de Deputado eleito pelo sistema distrital, quando
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não houver suplente para suceier-lhe, exceto se o evento ocorrer a
menos de um ano para o término da legislatura.
Os Artigos 16 a 19, cuidam da eleição pelo sistema proporcional. Vale assinalar que um candidato pode figurar simultaneamente na lista partido, e como candidato em determinado distrito,
mas não em mais de um distrito, ainda que como titular em um deles, e suplente em outro.
O sistema de votação na eleição proporcional, bem assim a
forma de atribuição dos lugares, é em tudo semelhante ao processo
atual, com a ressalva de não se computarem s6 votos em branco e
os nulos.
Por fun,. os Artigos 23 a 25, cuidam da eleição de Deputados estaduais, distritais e territoriais, por processo em tudo semelhante ao da eleição para Deputado Federais. A única diferença
importante é que os distritos eleitorais nos quais se elege um Deputado Federal serão subdivididos em dois ou três subdistritos, a
cada um dos quais corresponderá a eleição de um Deputado Estadual, distrital ou territorial.
O Projeto traz um quadro em anexo, o qual mostra, para
cada Estado e para o Distrito Federal, o número de Deputados Federais a eleger por cada sistema, ou seja, pelos distritos e pela proporcionalidade; e o número de Deputados Estaduais, distritais, territoriais, a eleger por ambos os sistemas.
Vale notar que, nos Estados de maior população, como São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul,
Paraná, Pernambuco, Ceará, cada distrito será dividido em dois
subdistritos; nos demais Estados, de menor população, será preciso criar três subdistritos em cada distrito eleitoral, a fim de manter
o princípio, de que pelo menos metade dos deputados estaduais,
distritais ou territoriais seja eleita pelo sistema distrital.
De qualquer modo, o fato da coincidência do limite "externo" do distrito elei~al, e a sua divisão em dois ou três subdistritos, concorre para institucionalizar as lIdobradinhas" entre o candidato a deputado federal e os candidatos a deputados estaduais.
Isso, vale acentuar, concorrerá para fortalecer os vínculos intrapartidários e para reforçar os laços entre os candidatos a ambos os
cargos e os partidos ou coligações pelos quais concorrem.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995. - Deputado, Adhemar de
Barros Filho.

LEGISLAÇÃO errADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍI1JLoIV
Da Organização dos Poderes
CAPÍI1JLOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃO I
Do Congresso Nacional
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro
anos.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ 10 O número total de Deputados , bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por

O
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lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se
aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou
mais de setenta Deputados.
§ 2° Cada Territ6rio elegerá quatro Deputados.

SECREfARIA-GERALDA MESA
SEÇÃO DE ATAS
OEN° 13/95
Brasília, 24 de fevereiro de 1995
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Sr. Adhemar de Barros Filho, que "modifica o
art. 45 da Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo
artigo", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
173 assinaturas válidas;
002 - assinaturas de apoiamento;
020 - assinaturas repetidas;
001- assinatura ilegível; e
002 - assinaturas que não conferem.
Atenciosamente. - Maria de Lourdes Plácido Silva, Chefe
Substituta.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 12, DE 1995
(Do Sr. Adylson Motta e outros)
~eda o

voto simbólico e o de liderança.
(A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
na forma do § do art. 60 da ,Constituição da República Federativa
do Brasil, de 5 de outubro de 1988, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. A Constituição passa a vigorar com nova redação para o art. 47, na forma abaixo:
"Art. 47. Salvo dispositivo constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por
maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros, vedados os votos simbólicos e os de liderança."
Justificação
Cada Deputado e Senador deve assumir, ostensivamente, o
seu papel na votação dos projetos. Nada mais de Voto de Lideran-'
ça, de votações Simbólicas. Como as Casas estão equipadas com
processo eletrônico de votação, é simples: cada parlamentar deve
se manisfestar em todo projeto que lhe é submetido. Somente assim poderemos valorizar o plenário. Nada mais antidemocrático de
que a votação de liderança, muitas das vezes notoriamente contrária ao interesse das respectivas bancadas.
Não existe.. deputado de segunda categoria. Todos têm o
mesmo peso, no momento de votar. E todos assumem a mesma
responsabilidade. E o eleitor saberá sempre como votou o seu representante.
Sala das Sessões, 9 de março de 1995. Deputado Adylson
Motta - Adroaldo Streek - Gerson Peres - Carlos Cardínal- Roberto
Magalhães - Wilson Campos - Valdir Collato - Fernando LyraLeur Lomanto - Paes Landim - Paudemey Avelino - Jackson Pereira
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B. Sá - Inocêncio Oliveim - Nelson Trad - Laíre Rosado - Ntlson
Gibson - Ricardo Heráclio - Euler Ribeiro - J600 Redecker - Antônio Joaquim Araújo - Costa Ferreira - Iberê -Ferreim - Francisco
Rodriques - Omba Bueno - Prisco Viana - Renan Kurtz - Jair
Bolsonaro - Sarney Fifuo - Telmo Kirst - Nelson Marchezan Hilário Coimbra - Augusto Nardes - Paulo Paim - Elias Murad Aecio Neves - Beto Mansur - Paulo Heslander - Leopoldo Bessone - Roberto Franca - Manoel Castro - Werner Wanderer - Etaldo Trindade - Mauro Lopes - Lael Varella - Roberto JeffersonZaire Rezende - Carlos Mosconi - Jarbas Lima - Enio Bacci José Luiz Clerot - Jair Siqueim - Ronaldo Perim - José Santana
de Vasconcelos - Annando Costa - Olicão Brlgido - José Genoino - Conf6cio Moura - Serafim Venzon - José Rezende - Rubem
Medina - Vicente Anuda - Nthon Baiano - Maurlcio Campos Salatiel Carvalho - Luiz Carlos Hauly - José Fortunati - Efraim
Moraes - EDivaldo Ribeiro - Arnaldo Farias De Sá - Elias Abrahão - Mauricio Requião - Edinho Aral1jo - José Carlos Vieira Roberto Valadão - Pedro Novais - Arthur Virgílio Neto - Arnaldo Madeim - Jair Soares - Severino Cavalcanti - Alvaro Gaudêncio Neto - Fernando Gomes - Augusto Viveiros Nthon Cerqueira
- Osmo Adriano - Rogério Silva - João Leão - Severiano Alves
- 'à Gerardo - Pimentel Gomes - Yeda Crusius - Ibrahim AbiAckel- Paulo Delgado - Paulo Titan - Benedito Domingos - Jofran Frejat - Darclsio Perondi - Ivandro Cunha Lima - Jerônimo
Réis - Milton Mendes - Nelson Marquezelli - Vicente CascioneOsvaldo Biolchi - Aracely De Paula - Paulo Bauer - Danilo De
Castro - Genésio Bernardino - Cunha Lima - Coriolano Sales Moacyr Andrade - Jaime Martins - Fernando Torres - Salomão
Cruz - Herculano Anghinetti - Maria Elvim - Giovanni Queiroz Rodrigues Palma - Roberto Balestra - Hélio Bicudo - Udson
Bandeim - Antônio Dos Santos - Socorro Gomes Agnelo Queiroz
- Talvane Albuquerque - Gonzaga Mota - Edson Queiroz - Aníbal Gomes - Hugo Lagrana - Nestor Duarte - Wagner RossiAry Kara - Cláudio Cajado - Eujácio Simões - Roland LavigneBenito Gama - Nicias Ribeiro - Ricardo Izar - Marcos MedradoAroldo Cedraz - Francisco Diogenes - Carlos Airton - Francisco
Dornelles - Fernando Gabeira - Sérgio Arouca - Domingos Le0nelli - José Carlos Sabóia - Hugo Rodrigues Da Cunha - José Rocha - Anivaldo Vale - Olávio Rocha - Maurício Najar - Jorge
Wilson - Alzira Ewerton - Alexandre Cardoso - Feu Rosa - Aroldes De Oliveira - Alceste Almeida - Laura Carneiro - Mari1u Guimarães - Paulo Lima - J600 Cesar - Olavo Calheiros - José Teles Wilson Omba - WIlson Cignachi - Oscar Goldoni - Aírton Dipp O1ico Vigilante - Luiz Moreira - Ursicino Queiroz - Jaime Fernandes - Paulo De Velasco - José Tude - Duílio Pisanescbi.
Assinaturas Conflnnadas
.l77
Assinaturas de Apoiamento
0
11
Assinaturas Repetidas
Assinaturas ilegíveis••••••••••••••••.•••.••••..••.••••.•••••••••••••••••.••••••••0
05
Assinaturas que não Conferem
0
Assinaturas de Deputados Licenciados
0
Assinaturas de Senadores
Repetida
77- Arnaldo Faria de Sá(repetida)
78- Euler Ribeiro (repetida)
91- Carlos Cardind (repetida)
98- Chicão Brlgido (repetida)
99- José Rezende (repetida)
104- Elias _Murad (repetida)
124- Danilo de Castro ('repetida)
140- Leur Lomanto (repetida)
141- Manoel Castro (repetida)
166- Paulo Lima (repetida)
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172- Telmo Kirst (repetida)
Não Conferem
86- Welson Gasparini
111- Ari Magalhães
113=- José Aldemir
162- Ciro Nogueira
163- Silvemani Santos

LEGISlAÇÃO errADA, AJV..EXADA PELA
eOORDENAçAO DAS eOM/SSOES PERMANENTES
CONS1ITUIÇÃO DA

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍfULOIV
Da Organização Dos Poderes
CAPÍWLOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

§ 3° Cada Senador será eleito com dois suplentes.
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por
maioria dos votos, presente a inaíoria absoluta de seus membros.
SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo
SUBSEçÃon
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
n - do Presidente da Rep6blica;
m - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
§ 1°. A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2°. A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos mem~L
•
§ 3°. A emenda à constituição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
n6mero de Ordem.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITIJIÇÃO N° 13, DE 1995
(Do Sr. Adylson Motta e Outros)

Extingue as Medidas Provisórias
(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
na fonna do § 3° do Art. 60 da Constituição da Repíblica Federativa do Brasil, de 5 de outu~ de 1988, promulguam. a seguinte
emenda ao texto constitucional.
Artigo ónico. É revogado o 3rt. 62 da Constituição.
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Justificação
.. A~ Medidas Prov~s6rias são sucedâneas do Decreto-Lei que
fOI ideallZlldo para funcIOnar na Itália, onde o sistema de governo
é parlamentares e pressupõe que o Governo tenha uma s6lida base
parlamentar. No sistema presidencial brasileiro, com a política do
clientelismo e com a not6ria má-vontade em negociar questões importantes com as lidernças do Congresso, pouco se vota e o Presidente legisla como quer por intermédio delas.
.. Vou ci~ um.ú~co exemplo: a Medida Provis6ria que modifIcava a LeI de LiCItações teve onze reedições. O assunto era
polêmico e interessava ao Governó que não houvesse deliberação
parlamentar. Por outro lado, o nosso pr6prio desinteresse em votar
permitiu que tudo isso acontecl}sse. A medida provis6ria foi um
instrumento criado para ser usado em casos excepcionais de relevância e urgência.
Os percentuais de edição de Medidas Provis6rias foram:
Governo Sarney, 8,40 por mês; O Governo Collor, 5,07; Governo
Itamar, 11,71, ou seja, baixou uma Medida Provis6ria a cada dois
dias e meio.
Sala das Sessões, 9 de março de 1995. - Deputado Adylson

Motta.
Adroaldo Streck - Gerson Peres - Carlos Cardinal- Roberto Magalhães - Wilson Campos - Valdir Colatto - Fernando Lyra
- Leur Lomanto - Paes Landim - Paudemey Avelino - Jackson
Pereira - B. Sá - Inocêncio Oliveira - Nelson Trad - Laire Rosado - Nilson Gibson - Ricardo Heraclio - Euler Ribeiro - Júlio Redecker - Costa Pereira - Antônio Joaquim - Iberê Pereira - Francisco Rodrigues - Cunha Bueno - Renau Kurtz - Jair BolsonaroSarney Filho - Telmo Kirst - Nelson Marquezelli - Hilário Coimbra - Augusto Nardes - Paulo Paim - Elias Murad - Aécio Neves
- Beto Mansur - Paulo Heslauder - Leopoldo Bessone - Manoel
Castro - Werner Wanderer - Eraldo Trindade - Lael Varella Roberto Jefferson - Zaire Rezende - Jarbas Lima - Enio BacciJosé Luiz Clerot - Jair Siqueira - Ronaldo Perim - José Santana
de Vasconcellos - Armando Costa - Chicão Brigido - José Genoíno - Confucio Moura - Serafim Venzon - Vicente Arruda - Nilton Baiano - Mauricio Campos - Salatiel Carvalho - Luiz Carlos
Hau1y - José Fortunati _. Effraim Morais - Enivaldo Ribeiro - Arnaldo Faria de Sá - Luciano Castro - Elias AbraMo - Mauncio
Requião - Edinho Araújo - José Carlos Vieira - Roberto Valadão
- Pedro Novais - Arthur Virgílio Neto - Arnaldo Madeira - Jair
Soares - Severino Cavalcanti - Álvaro Gaudêncio Neto - Welson
Gasparíni - Fernaudo Gomes - Nilton Cerqueira - Os6rio Adriano
- Rogério Silva - Severino Alves - Zé Geraldo - Yeda Crusius Ibrahim Abi-Ackel- Paulo Delgado - Paulo Titau - Benedito Domingos - Jofran Frejat - Darcisio Perondi - José Rezende - Ivandro Cunha Lima - Jerônimo Reis - Milton Temer - Vicente Cascione - Osvaldo Biolchi - Aracely de Paula - Paulo Bauer - Danilo de Castro - Genésio Bernardino -:- Cunha Lima - Coriolaudo
Sales - Moacyr Andrade - Ari Magalhães - Jaime Martins - Fernaudo Torres - Salomão Cruz - Herculano Anghinetti - Maria Elvira - Rodrigues Palma - Roberto Balestra - Hélio Bicudo - Udson Bandeira - Antônio dos Santos - Socorro Gomes - Agnelo
Queiroz -Jairo ,Cameiro - Ney Lopes - Talvane Albuquerque Gonzaga Motta - Edson Queiroz - Aníbal Gomes - Hugo Lagranha - Ary Kara - Nestor Duarte - Wagner Rossi - Cláudio Cajado
- Eujácio Simões - Rolando Lavigne - Benito Gama.- Nicias Ribeiro - Ricardo Izar - Marcos Medrado - Aroldo Cedraz - Osvaldo Coelho - Francisco Di6genes - Carlos Airton - Francisco Dornelles - João Almeida - Giovanni Queiroz - Fernando Gabeira Sérgio Arouca - Domingos Leonelli - José Carlos Sab6ia - Hugo
Rodrigues da Cunha - José Rocha - Anivaldo Vale - Olávio Ro-

cha - Carlos Melles - Maurício Najar - Jorge Wilson - Alzira
Ewerton - Alexandre Cardoso - Feu Rosa - Arolde de OliveiraAlceste Almeida - Laura Carneiro - Marilu Guimarães - Paulo
Lima - Júlio César - Olavo Calheiros - José Teles - Wilson Cu~
nha:- Wils~>n Cignachi - Oscar Goldoni - Airton Dipp - Ivo Mainardi - LuIZ Roberto Ponte - Otico Vigilante - Luiz Moreira Paulo de Velasco - José Tude - Duilio Pisaneschi.
Assinaturas conftrmadas
173
0
Assinaturas de apoiamento
Assinaturas Repetidas
8
Assinaturas ilegíveis
0
2
Assinaturas que não conferem.
O
Assinaturas de Deputados Lícenciados
Assinaturas de Senadores
O
Repetida
74- Euler Ribeiro (Repetida)
84- Carlos Cardinal (Repetida)
91- Chicão Bngído (Repetida)
95 - Nelson Marquezelli (Repetida)
97 - Elias Murad (Repetida)
118 - Danilo de Castro (Repetida)
133 - Leur Lomanto (Repetida)
169 - Telmo Kirst (Repetida)
Não Confere
152 Ciro Nogueira
158 - Sivemani Santos.

IEGISIAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE COMISSÕES PERMAMENTES
,
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍfULOIV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOvrn
Do ProcessO Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

......··.. ·~·6i':·E~·~;,;;~·d;·~~i~~·~~~·~·~;;ê~~i;.·:~·p;:;id;~;·d;
República pode~ adotaJ; medidas provis6rias, com força de lei,
devendo submete-Ias de Imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se
reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo único: As medidas provis6rias perderão eftcácia
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de ~
dias, a p!Jrtir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional
disciplinar as relações juzidicas delas decorrentes.

..·..····..··....·······..·············..·...

SEéiEfÃRiÃ~GERÃL·DÃMESÃ····

Seção de Atas
Ofício nO 23/95
Brasília, 15 de março de 1995.
Senhor Secretário-Geral,
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Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Adylson Motta, que "Extingue as Medidas Provis6rias", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
173 assinaturas válidas;
008 assinaturas repetidas; e
002 assinaturas que não confereIlL
Atenciosamente, - Cláudio Ramos Aguirra, Chefe.
PROPOSTADEEMENDAÀCONSlITUIÇÃO N° 14, DE 1995
(Do Sr. Odylon Motta e outros)

Dispõe sobre o período de funcionamento do
Congresso NacionaL
(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
na forma do § 3° do art. 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
Artigo único. A Comissão passa a vigorar com nova redação para o art. 57, caput e § 1°,na forma abaixo:
Ar!. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital da República, de 1° de fevereiro a 31
de dezembro.
§ 1° Os primeiros vinte dias de cada mês serão
dedicados às sessões deliberativas; os demais são reservados para contatos dos parlamentares com suas bases
eleitorais".
Justificação
Acusa-se o Congresso de não ter quorum para deliberações. Alegam os parlamentares que há necessidade de serem mantidos contatos com as bases eleitorais.
Para superar esse dilema, creio que se deve estabelecer que
o Congresso funcionará inintenuptamente, concedendo-se apenas
um perlodo de 30 dias, para férias. E que o Deputado ou Senador
ficará. em Brasília nos primeiros vinte dias de cada mês, dedicando
os restantes a seus contatos políticos.
Como perlodo de férias parlamentares, teríamos apenas o
mês de janeiro. Que seria mais do que suficiente para que desfrutássemos momentos de maior convivência com a família.
Sala das Sessões, 9 de março de 1995. - Deputado Adylson Motta - Adroaldo Streck - Gerson Peres - Carlos CardinalWilson Campos - Valdir Colatto - Fernando Lyra - Leur Lomanto - Paes Landim - Pauderney Avelino - Jackson Pereira - B. Sá
- Inocêncio Oliveira - Nelson Trad - Laire Rosado - Nilson Gibson - Ricardo Heráclito - Euler Ribeiro - Júlio Redecker - Antônio Joaquim - Costa Ferreira - Iberê Ferrerra - Fnincisco Rodrigues - Cunha Bueno - Prisco Viana - Jair Bolsonaro - Renan
Kurtz - Sarney Filho - Telmo Kirst - Nelson Marchezan - Hilário Coimbra - Augusto Nardes - Paulo Paim - Elias Murad - Aécio Neves ~ Beto Mansur - Paulo Heslander - Leopoldo Bessone
- Manoel Castro - Werner Wanderer - Eraldo Trindade - Mauro
Lopes - Lael Varella - Roberto Jefferson - Zaire Rezende - Carlos Mosconi - Jarbas Lima - Enio Bacci - José. Luiz Clerot - Jair
Siqueira - Ronaldo Perim - Annando' Costa - José Santana de
Vasconcellos - Chicão Brigido - José Genoíno - Confucio Moura - SeraflID. Veni.on - Rubem Medina - Vicente Anuda - Nilton
Baiano - Maurício Campos - Salatiel Carvalho - Luiz Carlos
Hau ly - José Fortunati - Efraim Morais - Maurício Requião 'Edinho Araújo - Aloysio Nunes Ferreira - José Carlos VieiraRoberto Valadão - Pedro Novais - Arthur Virgilio Neto - Amal-
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do Madeira - Jair Soares - Severino Cavalcanti - Alvaro Gaudêncio Neto - Fernando Gomes - Nilton Cerqueira - Os6rio Adriano
- Rogério Silva - Pimentel Gomes ~ Yeda Crusins - Ibrahim AbiAckel- Paulo Delgado - Paulo Titan - Benedito Domingos - Jofran Frejat - Darcisio Perondi - José Rezende - Ivandro Cunha
Lima - Jerônimo Reis - Milton Mendes - Nelson Marqfiezelli Vicente Cascione - Aracely de Paula - Danilo de Castro - Genésio Bernardino - Coriolano Sales - Cunha Lima - Moacyr Andrade - Ari Magalhães - Jaitp.e Martins -Salomão Cruz - Herculano
Anghinetti - Maria Elvira - Rodrigues Palma - Roberto Balestra
- Hélio Bicudo - Udson Bandeira - Antônio dos Santos - Jairo
Cameiro - lldemar Kussler - Ney Lopes - TalvaiJ.e Albúquerque
- Gonzaga Mota - Edson Queiroz - Aníbal Gomes - Hugo Lagra'nha - Wilson Branco - Nestor Duarte - Wagner Rossi - Ary
Kara - Claúdio Cajado - Eujácio Simões - Roland Lavigne - Benito Gama - Nicias Ribeiro - Ricardo Izar - Marcos Medrado Aroldo Cedraz - Osvaldo Coelho - Francisco Diógenes - Carlos
Airton - Francisco Dornelles - João Almeida - Giovanni Queiroz
- Fernando Gabeira - Sérgio Arouca - Domingos Leonelli -José
Carlos Sabóia - Hugo Rodrigues da Cunha - José Rocha - Olávio
Rocha - Anivaldo Vale - Carlos Melles - Maurício Najar - Jorge
Wilson - Alzira Ewerton - Alexandre Cardosp - Feu Rosa Arolde de Oliveira - AJceste Almeida - Laura Carneiro - Marilu
Guimarães - Júlio César - Qlavo Calheiros - José Teles - Wilson
Cunha - Wilson Cignachi - Oscar Goldoni - Airton Dipp - Ivo
Mainardi - Luís Roberto Ponte - Chico Vigilante - Luiz Moreira
- Ursicino Queiroz - Jaime Fernandes - Paulo de Velasco - José
Tude - Duilio Pisaneschi - Antônio Joaquim Araújo.
Assinaturas ConfIrmadas
Assinaturas de Apoiamento
Assinaturas Repetidas
Assinaturas llegíveis
Assinaturas que não confereIlL
Assinaturas de Deputados licenciados
Assinaturas de Senadores
Repetida
74- Euler Ribeiro (Repetida)
82 - Carlos Cardinal (Repetida)
89 - Chicão Brigido (Repetida)
95 - Elias Murad (R epetida)
112 - Danilo de Castro (Repetida)
129 - Leur Lomanto (Repetida)
164- Telmo Kirst (Repetida)
Não Confere
142-Luís Barbosa
148 - Ciro Nogueira
154 - Silvemani Santos

171
0
7
0
3

O
0

SECREfARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Oficio n° 024195
Brasília, 15 de março de 1995:
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Adylson Motta, que 'Dispõe sobre o período de funcionamento do Congresso Nacional", contém número
suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
171assinaturas válidas;
007 assinaturas repetidas; e
003 assinaturas que não confereIlL
Atenciosamente, - Cláudio Ramos Aguirra, Chefe.
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IV - recepcionar altas personalidades estrangei-

LEGISL1ÇÃO CrrADA, Alf.EXADA PELA

ras;

COORDENAÇAO DAS COMlSSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍIULOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃO VI
Das Reuniões
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto
a 15 de dezembro.
§ 1° As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
SEÇÃOVIlI
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃOII
Da Emenda à Constituição
Art.60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
m - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número de ordem.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 15, DE 1995
(Do Sr. Adylson Motta e Outros)
Dispõe sobre as sessões coDjuntas.
(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
na forma do § 3° do art. 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
Artigo único. A Constituição passà a vigorar com nova redação para o art. 57, § 3°, e art. 66, §§ 1° e 4°, na forma abaixo:
"Art. 57

Terça-feira 28 4469

.

§ 3° A Câmara dos Deputados e o Senado Federal
reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
m· - receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;

V - eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
República (art. 81, § 1°).
Art. 66
..
§ 1" Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-Io-á total ou parcialmente,
no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas,
ao Presidente da Casa em que se iniciou o projeto os
motivos do veto.
§ 4° O veto será discutido e votado em cada Casa
do Congresso Nacional, dentro de trinta dias a contar do
seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
Maioria absoluta dos Deputados e Senadores."
Justificação
Acredito que as sessões conjuntas têm sido um fator na morosidade das deliberações legislativas. Não há necessidade dessas
sessões para o desenvolvimento normal dos trabalhos. Cada Casa
pode, perfeitamente, manifestar-se sobre o tema e, assim, ganha-se
maior agilidade nas votações pois independeremos de quorum em
ambas as Câmara para deliberar.
As sessões conjuntas devem ser reservadas apenas para
poucas oportunidade, como prevê esta proposta.
Sala das Sessões, 9 de março de 1995. - Deputado Adylson
Motta - Adroaldo Streck - Carlos Cardinal- Roberto Magalhães
- Wilson Campos - Valdir Colatto - Fernando Lyra - Leur Lomanto - Paes Landim - Paudemey Avelino - Jackson Pereira - B.
Sá - Inocêncio Oliveira - Nelson Trad - Laíre Rosado - Nilson
Gibson - Ricardo Heráclio - - Euler Ribeiro - Júlio Redecker Costa Ferreira - Antônio Joaquim - Iberê Ferreira - Francisco Rodrigues - Cunha Bueno - Renan Kurtz - Jaior Bolsonaro - Sarney
Filho - Telmo Kirst - Hilário Coimbra - Augusto Nardes - Paulo
Paim - Elias Murad - Aécio Neves - Beto Mansur - Paulo Heslander - Leopoldo Bessone - Manoel Castro - Wemer Wan.derer
- Eraldo Trindade - Mauro Lopes - Aldo Rebelo - Lael VarellaRoberto Jefferson - Zaire Rezende - Carlos Mosconi - Jarbas
Lima - José Luiz Clerot - Jair Siqueira - Ronaldo Perim - José
Santana de Vasconcelos - Annando Costa - Chicâo Brígido José Genoíno - Confúcio Moura - Serafim Venzon - Rubem Medina - Vicente Anuda - Nilton Baiano - Maurício Campos - Salatiel Carvalho - Luiz Carlos Hauly - José Fortunati - Efraim Morais - Arnaldo Faria de Sá - Luciano Castro - Rogério Araújo Elias AbraMo - Maurício Requião - Edinho Araújo - Aloyzio
Nunes Ferreira - José Carlos Vieira - RObeltO Valadão - Pedro
Novais - Arthur Virgílio Neto - Jair Soares - Severino Cavalcanti
- Alvaro Gaudêncio Neto - Welson Gasparini - Femando Gomes
- Nilton Cerqueira - Osório Adriano - Rogério Silva - João Leão
- Severino Alves - Zé Gerardo - Yeda Crusius - Ibrabim Abi-Ackel- Paulo Delgado - Paulo Titan - Benedito Domingos - Jofran.
Frejat - Darcisio Perondi - José Rezende - Ivandro Cunha LimaJerônimo Reis - Milton Mendes - Nelson Marquezelli - Vicente
Cascione - Osvaldo Biolchi - Aracely de Paula - Paulo BauerDanilo de Castro - Gelli;sio Bemardino - Cunh{ Lima ~ Coriolm·
do Sales - Moacyr Anvrade - Ari Magalhães - Jaime MaLtins Fernando Torres - Salo";o Cruz - Herculano Anghinetti - Maria
Elvira - Rodrigues Pak '\ - Rogério Balestra - Hélio Bicudo Udson Bandeira - Antônio dos Santos - Socorro Gomes - Agnelo
Queiroz - Jair" Carneiro - Ney Lopes Talvane Albuquerque Gonzaga Mota - Edson Queiroz - Am'bal Gomes - Hugo Lagranha - Nestor Duarte - Wagner Rossi - Ary Kara - Cláudio Cajado
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- Eujácio Simões - Rolando Lavigne - Benito Gama - Nicias
Ribeiro - Ricardo Izar - Marcos Medrado - Aroldo Cedraz Osvaldo Coelho - Francisco Diógenes - Carlos Airton - Francisco DorneHes - João Almeida - Giovanni Queiroz - Fernando Gabeira - Sérgio Arouca - Domingos Leonelü - José Carlos Sabóia - José Rocha - Anivaldo Vale - Olavo Rocha - Carlos Melles - Maurício Najar - Ciro Nogueira - Alzira Ewerton
- Alexandre Cardoso - Feu Rosa - Arolde de Oliveira - Alceste Almeida - Laura Carneiro - Mamu Guimarães - Júlio Cesar - Olavo Calheiros - José Teles - Wilson Cunha - Wilson
Cignachi - Oscar Goldoni - Aírton Dipp - Ivo Mainardi Luis Roberto Ponte - Chico Vigilante - Luiz Madeira - Paulo
de Velasco - Ursicino Queiroz - Jaime Fernandes - José Tude
- Duílio Pisaneschi.
Assinalllras Confnmadas
176
Assinalllras de Apoiamento
0
Assinatnras Repetidas
6
O
Assinalllras llegíveis
Assinalllras que não conferem
5
Assinalllras de Deputados licenciados
O
Assinalllras
de
SenadoO
res
Repetida
86 - Carlos Cardinal (repetida)
93 - Chicão Brígido (repetida)
100- Elias Murad (repetida)
121 - Danilo de Castro (repetida)
136 - Leur Lomanto (repetida)
170 - Telmo Kirst (repetida)
Não confere
47 - Chicão Brígido
127 - Wilson Branco
148 - Osório Adriano
149 - Luís Barbosa
160- Silvernani Santos
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Brasília, 14 de março de 1995.
Of. nO 019/95
A Sua Senhoria o Senhor
01'. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constilllição, do Sr. Adylson Motta, que "dispõe sobre as sessões
conjuntas", contém número suficiente de signtários, constando a
referida proposição de:
176 assinalllras válidas;
006 assinalllras repetidas; e
005 assinalllras que não conferem.
. Atenciosamente, - Cláudio Ramos Aguirra,Chefe.

LEGISLAÇÃO errADA, A.lf.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS eOMISSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULON
Da Organização dos Poderes
CAPÍlULOI
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VI
Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto
a 15 de dezembro.

§ 3° Além de outros casos previstos nesta Constituição, a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão
conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas.
III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República.
N - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
SEÇÃOVlIl
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃOII
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da Repliblica;
lll- de mais da metade das Assembléia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 30 A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado federal, com o respectivo
número de ordem.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, a sancionará.
§ 10 Se o Presidente da República a considerar o projeto, no
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo à total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do
veto.
§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de
trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado
pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.
§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para
promulgação, ao Presidente da Repliblica.
§ 6° Esgotado s~lp. deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o
veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as
demais proposições, até sua votação [mal, ressalvadas as matérias de
que trata o art. 62, parágrãfo único.
§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos §§ 3° e 5°, o Presiden-
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te do Senado a promulgará, e, se este Mó o fizer em igual prazo,
caberá ao V~Presidente do Senado fazê-.lo.

···..··.....PRõ:põsTA·DEEMENDÃXcõNsiii:üiçÃõ.........···
N° 16, DE 1995
(Do Sr. Adylson Motta e Outros)

Revoga o poder terminativo das Comissões ao
apreciarem projeto de lei.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado federal,
na forma do § 3° do 3rt. 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
•
Artigo único. É revogado o inciso I do § 2° do art. 58 da
Constituição.
Justificação
Devido à exagerada lentidão do plenário em votar os projetos, buscou-se, na Constituição de 1988, introduzir o que se denominou de poder terminativo das Comissões. Ou seja, para a grande
maioria das matérias sujeitas ao voto dos congressistas pennitiu-se
que a Comissão Técnica, onde ela fosse apreciada, pudesse deliberar soberanamente sobre o tema, sem necessidade de se enviar o
projeto à votação do plenário. Foi feita uma tímida ressalva: a matéria apreciada, com essa qualificação de terminativa, poderia ser
levada a plenário caso um décimo dos membros da Casa assim o
requeresse.
Em teoria, essa foi apontada como uma das medidas tendentes a agilizar as votações. Na prática, tod,avia, este tem sido um
fator a desmoralizar o Poder Legislativo. Os Deputados não se deram conta de que essa faculdade é das mais importantes e, infelizmente, não têm comparecido às Comissões e debatido as matérias
como seria de se desejar.
Pior ainda: muitas proposições têm sido objeto de um poderoso sentimento corporativista. E a sistemática de recurso ao plenário não tem sido eficiente para superar esse desvio de conduta.
Até mesmo por desinteresse ou desinfarmação dos demais parlamentares.
Outro fator a recomendar o término do poder terminativo
das Comissões é o seguinte: muitos parlamentares são membros,
efetivos ou suplentes, de mais de uma Comissão Permanente. Isto
sem falar nas Comissões Temporárias, aí incluídas as de Inquérito.
São inúmeras as convocações, em horários conflitantes, e que não
permitem uma presença assídua. O mesmo se diga, por exemplo,
quanto à deliberação de proposições extra. pauta, com o que o parlamentar muitas vezes é apanhado de surpresa e não pode debater
o tema.
Sala das Sessões, 9 de março de 1995. - Deputado Adylson
Motta - Adroaldo Streck - Gerson Peres - Carlos Cardinal- Roberto Magalhães - Valdir Colatto - Fernando Lyra - Leur Lomanto - Paes Landim - Paudemey Avelino - Jackson Pereira. - B. Sá
- Inocêncio Oliveira - Nelson Trad - Laire Rosado - Nilson Gibson - Ricardo Heráclio - Euler Ribeiro - Antonio Joaquim Araújo
- Costa Ferreira. - Iberê Ferreira - Francisco Rodrigues - Cunha
Bueno - Prisco Viana - Renan Kurtz - Jair Bolsonaro - Sarney
Filho - Telmo Kirst - Nelson Marchezan - Ricardo Coimbra Elias Murad - Paulo Paim - Aécio Neves - Beto Mansur - Paulo
Heslander - Augusto Nardes - Leopoldo Bessone - Roberto Franca - Wemer Wanderer - Manoel Castro - Eraldo Trindade - Mau-
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ro Lopes - Lael Varella - Roberto Jefferson - Zaire RezendeJarbas Lima - Enio Bacci - José Luiz Clerot- Jair Siqueira - Ronaldo Perim - José Santana de Vasconcellos - Armando CostaConfócio Moura - Serarnn Venzon - Vicente Anuda - Nilton
Baiano - Mauricio Campos - Salatiel Carvalho - Luiz Carlos
Hauly - José Fortunati - Efraim Morais - Arnaldo Faria de Sá Luciano Castro - Roberto Araújo - Elias Abrahão - Maurício Requião - Edinho Araújo - Aloysio Nunes Ferreira. - José Carlos
Vieira - Roberto Valadão - Pedro Novais - Arthur Virgílio NetoArnaldo Madeira - Jair Soares - Severino Cavalcanti - Álvaro
Guadêncio Neto - Welson Gasparini - Fernando Gomes - Nilton
Cerqueira - Osório Adriano - Rogério Silva - João Leão - Severiano Alves - Pimentel Gomes - Yeda Crusius - Ibrahim Abi-Ackel- Paulo Delgado - Paulo Titan - Benedito Domingos - Jofran
Frejat - Darcísio Perondi - Chicão Brígido - José Rezende - Ivandro Cunha Lima - Jerônimo Reis - Milton Mendes - Nelson Marquezelli - Vicente Cascione - Osvaldo Biolchi - Aracely de Paula
- Paulo Bauer - Danilo de Castro - Genésio Bernardino - Cunha
Lima - Coriolano Sales - Moacyr Andrade - Ari Magalhães - Jaime Martins - Fernando Torres - Salomão Cruz - Herculano Anghinetti - Maria Elvira - Rodrigues Palma - Roberto Balestra. - Hélio Bicudo - Udson Bandeira. - Antonio dos Santos - Socorro Gomes - Agnelo Queiroz - Jairo Carneiro - lldemar Kussler - Ney
Lopes - Talvane Albuquerque - Gonzaga Mota - Edson Queiroz
- Aníbal Gomes - Hugo Lagranha - Wilson Branco - Nestor
Duarte - Wagner Rossi - Ary Kara - Cláudio Cajado - Eujácio
Simões - Benito Gama - Nícias Ribeiro - Ricardo Izar - Marcos
Medrado - Aroldo Cedraz - Osvaldo Coelho - Francisco Diógenes - Carlos Airton - João Almeida - Francisco Dornelles - Giovanni Queiroz - Fernando Gabeira - Sérgio Arouca - Domingos
Leonelli - José Carlos Sabóia - Hugo Rodrigues da Cunha - José
Rocha - Anivaldo Vali - Olávio Rocha - Carlos Melles - Mauricio Najar - Jorge Wilson - Alexandre Cardoso - Feu Rosa - Arolde de Oliveira - Alceste Almeida - Laura Carneiro - Marilu Guimarães - Júlio César - Olavo Calheiros - José Telles - Wilson
Cunha - Wilson Cignachi - Oscar Goldoni - Aírton Dipp - Ivo
Mainardi - Luís Roberto Ponte - Chico Vigilante - Luiz Moreira
- Paulo de Velasco - Ursicino Queiroz - Jaime Fernandes - José
Tude - Duílio Pisaneschi.
Assiuaturas comrrmadas
177
Assinaturas de apoiamento.................. O
Assinaturas repetidas...................... 7
Assinaturas ilegíveis...................... O
Assinaturas que não conferem............... 3
Assinaturas de Senadores................... O
Repetida
74- Euler Ribeiro (repetida)
85 - Carlos Cardinal (repetida)
100 - Elias Murad (repetida)
121- Danilo de Castro (repetida)
137 - Leur Lomanto (repetida)
160 - Nelson Marchezan (repetida)
171 - Telmo Kirst (repetida)
Não confere
150 - Luís Barbosa
156 - Ciro Nogueira
161- Silvernani Santos
SECREfARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
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Ofício n° 22/95
Brasília, 14 de março de 1995
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Adylson Motta, que ''revoga o poder terminativo das Comissões ao apreciarem Projeto de Lei", contém
número suficiente de signatários, constando a referida proposição
de:
177 assinaturas válidas;
7 assinaturas repetidas; e
3 assinaturas que não conferem.
Atenciosamente, - Cláudio Ramos Aguirra, Chefe.

(Do Sr. Eduardo Jorge e Outros)

Estabelece o Parlamentarismo.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte emenda no texto constitucional:
Ali. 1° Dá nova redação ao Capítulo lI, do Poder Executivo
do Título IV, da Organização dos Poderes, da Constituição Fede-

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

CAPÍTULo II
Do Poder Executivo
SEÇÃO I
Do Presidente da República

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

SUBSEÇÃO I
Da Eleição e Investidura do Presidente da República (211. 76)
SUBSEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República (art. 77)

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
oo

..

N° 20, DE 1995

ral:

LEGISLAÇÃO CITADA, AN.-EXADA PElA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

••••• u

..· ·PROPõ·sTADE·EMENDA·X'coNsiTI·mÇ'Ãõ

.

SEÇÃO VIl
Das Comissões
Art58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões pe1illanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de queresultar sua criação.
§ lONa constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada tanto quanto possível, a representação proporcional dos
partidos ou dos blocos· parlamentares que participam da respectiva
Casa.

SEÇÃOVIlI
Do Processo Legislativo

...................................................................................................................
SUBSEçÃOn
Da Emenda à Constituição
Ar!. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no míniln.o, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
1I- do Presidente da República;
m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2° A. propDsta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do SeI1ado Federal, com o respectivo
número de ordem.

SUBSEçÃOm
Da Responsabilidade do Presidente da República (art. 78)
SEÇÃO II
Do Governo
SUBSEÇÃO I
Da Composição e atribuições (arts. 79 a 82)
SUBSEÇÃO II
Da Formação e Cessação (arts. 83 e 84)
SUBSEçÃOm
Das Relações com a Câmara dos Deputados (arts. 85 a 87)
SEçÃOm
Dos Órgãos Consultivos
SUBSEÇÃO I
Do Conselho da República (arts. 88 e 89)
SUBSEÇÃO II
Do Conselho de Defesa Nacional (arts. 90 e 91)

Ali. 2° Alterações dos dispositivos da Constituição Federal:
Ali. 12, § 3°, I - Cargos Privativos dos brasileiros natos
Art. 14, § 3° - Condições de elegibilidade
Art. 14, §§ 50 e 7° - Inelegibilidade
Art. 42, § 2° - Competência para conferir patente aos oficiais, das Forças Armadas
Ali. 44, Parágrafo único - Duração da legislatura, ressalva a
hipótese de dissolução da Câmara dos Deputados.
Ali. 49 - Competência exclusiva do Congresso Nacional
Ali. 50 - Convocação, pela Câmara dos Deputàdos ou pelo
Senado Federal, do Primeiro Ministro ou do Ministro de Estado'
Art. 51- Competência privativa da Câmara dos Deputados
Art. 52 - Competência privativa do Senado Federal
Ali. 56 - Fatos que não geram a perda de mandato parlamentar.
Ali. 57, § 3°, m - Recebimen'to do compromisso do Presidente da República
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Art. 57, § 6° - Convocação extraordinária do Congresso
Nacional
Art. 60 - Competência para propor Emenda à Constituição
'Art. 61- Competência para a iniciativa de lei Complementar e lei Ordinária
Art. 62 - Competência do Primeiro Ministro para a adoção
de Medida Provisória
Art. 63 - Inadmissibilidade de aumento de despesa
Art. 64 - Início de discussão e votação de Projetos de Lei
da Câmara dos Deputados
Art. 66 - Sanção de Projeto de Lei
Art. 68 - Elaboração de Lei Delegada
Art. 71 - Competência do Tribunal de Contas da União
Art. 94 - Composição, indicação e nomeação de membros
dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
Art. 102, I - Competência originária do STF
Art: 103 - Competência para propor Ação de Inconstitucionalidade]
Art. 131 - COlhpetência do Primeiro-Ministro para a nomeação do Advogado-Geral da União
Art. 153 - Competência do Primeiro Ministro para altem
alíquotas de tributos
Art. 155, § 2°, IV +-- Iniciativa de Projeto de Resolução estabelecendo alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação
'
Art. 165 - Competência de Primeiro Ministro para a iniciativa de leis Complementares e Ordinárias
Art. 166 - Apreciação, pelas duas Casas do Congresso Nacional, do Projeto de Lei relativo ao Plano Plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais
Art. 223 - Competência do Primeiro Ministro para a outorga e renovação de concessão, pernrissão e autorização para serviços de radiódifusão
Art. 3 - Adoção do sistema parlamentar de Governo, após a
realização de plebiscitos estaduais
Art. 1° O Capítulo :{l, do Poder Executivo, do Título IV, da
Organização dos Poderes; da Constituição Federal, passa a vigorar, a partir de l°de janeiro de 1995, com a seguinte redação:
TÍfULOIV
Da Organização dos Poderes e
doSistema de Governo
CAPÍfULOII
Do Poder Executivo
SEÇÃOI "
Do Presidente da República
SUBSEÇÃO I
Da Eleição e Investidura do Presidente da República
Art. 76. O Presidente da República exerce a ChefIa de Estado, representa a Nação Brasileira, é o' árbitro do Governo e responsável, com os demais Poderes da União pela indissolubilidade
da Federação e pelo funcionamento das instituições democráticas.
§ 1° A eleição para Presidente da República ocorre por sufrágio universal, direto e secreto, noventa dias antes do término do
mandato presidencial, eleito o candidato mais votado.
§ 2° O Presidente da República toma posse perante o Congresso Nacional, convocado para tal fIm, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis
promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do BrasiL
§ 3° Se decorridos dez dias, o Presidente da República"não
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tomar posse, o cargo é declarado vago pelo Presidente do Senaoo
Federal, salvo motivo de força maior.
, § 4° O mandato do Presidente da República é de seis &lOS,
facultada reeleição.
§ 5° .o Presidente da República, desde a sua po:.;se, nao pode
exercer atividade político-partidária, ainda que honorífica, salvo
no período pré-eleitoral quando concorrer a reeleição.
§ 6° Em caso de impedimento do Presidente da RepúbJict:.
ou de vacância, é chamado ao exercício do cargo o Presidente do
Senado Federal.
§ 7° A renúncia do Presidente da República tornl.'x-se efetiva com o conhecimento da respectiva mensagem pelo Congresso
Nacional.
§ 8° Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente,da República, convoca-se eleição, dentro de até noventa dias, contados
data da declaração, o eleito inicia um novo mandato. '

w.

SUBSEÇÃOII
Das Atribuições do Presidente da ReIJIín~Mc."l
Art. 77. Compete privativamente ao Presidente dE RepúbJiC&':
I - indicar, nomear e exonerar o Primeiro Ministro e, por indicação deste, os Ministros de Estado, nos termos dos arts. g3 e-34;
II - dissolver a Câmara dos Deputados e convocar eleições
extraordinárias, nos termos dos arts. 83, § 7°, e 87;
m - sancionar, promulgar e fazer publicár as leis, ou :.;olicitar ao Poder Legislativo noya deliberação acerca do .lP'rojeto ou de
algumas de suas disposições;
IV - mailter relações com Estados estrangeirros e acreditar
os seus representantes diplomáticos;
V - declarar guerra, no caso de agressão estrlmgeira, decretar, total ou parcial, a mobilização nacional e celebrar a paz, com
autorização do Congresso Nacional ou com o seu referendo no
caso de recesso;
VI - pernritir, nos casos previstos em lei complementll1', que
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
VII - exercer o comando supremo das Forças A...r.marlzcs e,
por indicação do Governo, nomear e promover seus ofidais-generais e designá-los para os cargos que lhes são privativos;
VIIl- decretar estado de ,defesa, estado de sítio e illtervenção federal;
IX - conferir condecorações e distinções hOllorl..ficas;
X - ratificar os tratados internacionais, depois de devidamente aprovados;
XI - conceder indulto ou graça;
XII - exercer outras atribuições previstas na 'Constituição,
Parágrafo único. O Presidente da República pade delegar ao
Primeiro Ministro as atribuições relacionadas nos incisos IX, X e
XI deste artigo.

SUBSEçÃom
Da Responsabilidade do Presidente à!l ~e!.1,.iH!JJM~
Art. 78. São crimes de responsabilidade os atos do 1Presidente da República que atentem contra a Constituição e, espacialmente, contra:
.
I - a existência da União;
II - o sistema de governo e o livre exercício dos lP'odsres, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
m- o exercício dos direitos individuais, sociais e políticos;
IV - a segurança do País;
V - a probidade funcional.
§ I ° Os crimes de responsabilidade são tipifieados em k,i
que estabelece as normas de processo e julga.m.;.;nto.
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§ 2° Autorizado o processo, pelo voto de dois terços dos
V - convocar e presidir o Conselho de Ministros;
VI - enviar à Câmara dos Deputados o Plano Plurianual de
membros da Câmara dos Deputados, o Presidente da República é
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos ... Investimentos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e' as
crimes comuns, ou perante o Senado Federal, nos de responsabili- propostas dos orçamentos anuais;
VII - iniciar o processo legislativo, nos casos previstos na
dade, ficando suspenso de suas funções:
I - nos crimes comuns, se recebida a denúnCia ou queixa- Constituição, através de mensagens ao Congresso Nacional ou a
crime pelo Supremo Tribunal Federal;
qualquer de suas Casas;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do
VlII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional, quanprocesso pelo Senado Federal.
do da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País,
§ 3° Se o julgamento não estiver concluído no prazo de 180 solicitando as providências necessárias e avaliando a realização
(cento e oitenta) dias, cessa a suspensão das funções, sem prejuízo das metas previstas no Plano Plurianual de Investimentos e nos
do curso do processo.
Orçamentos da União;
. § 4° O Presidente da República, nos crimes comuns, não
.IX - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, suestá sujeito a prisão enquanto a sentença condenatória não transitar jeitos a referendo do Congresso Nacional;
em julgado.
X - expedir decretos e regulamentos para a execução da lei;
§ 5° A condenação, por crimes de responsabilidade, acarreta
XI - prestar contas anualmente à Câmara dos Deputados até
a perda do cargo.
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
XII - nomear o Advogado-Geral da União;
SEçÃon
xm - prover e extinguir os cargos públicos federais, na
Do governo
forma da lei;
SUBSEÇÃO I
XIV - exercer outras atribuições previstas na Constituição.
Da Composição e Atribuições
§ 1° O Primeiro Ministro não pode ausentar-se do País, por
Art. 79. o Governo é exercido pelo Conselho de Ministros, mais de quinze dias, sem prévia autorização da Câmara dos Deputados.
que se compõe do Primeiro Ministro e dos Ministros de Estado.
§ 2° Em suas ausências, o Primeiro Ministro indica o Minis§ 1° O Primeiro Ministro é escolhido dentre brasileiros natos, no exercicio de seus direitos politicos, com a idade mínima de tro de Estado que o substitui.
§ 3° O Primeiro Ministro e os integrantes do Conselho de
trinta e cinco anos.
§ 2° Os Ministros de Estado são escolhidos dentre brasilei- Ministros podem concorrer a eleição ou reeleição para mandato
ros, no exercicio de seus direitos politicos, com a idade mínima de parlamentar, no exercício do cargo.
Art. 82 Compete ao Ministro de Estado, além de outras
vinte e um anos.
§ 3° Os membros do Conselho de Ministros são responsá- atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:.
I - exercer a orientação, coordenação e supelVisão dos 6rveis coletivamente pelos atos do conselho e individualmente pelos
gãos e entidades da administração federal na área de sua compeatos dos respectivos Ministros.
§ 4° A lei disporá acerca da criação, estrutura e ~tribuições tência e-referendar os atos e decretos assinados pelo Primeiro Midos Ministros, bem como a respeito do secretariado permanente, nistro;
II .:. . expedir instruções para a execução das leis, dos decreorganizado em carreira, com recrutamento mediante concurso pútos e dos regulamentos;
blico de provas e titulas.
In - apresentar ao Primeiro Ministro relatório anual de sua
Art. 80. Compete ao Conselho de Ministros:
. I - exercer a direção superior da administração federal e gestão no Ministério;
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que llJe fodispor sobre a sua organização e funcionamento;
II - promover a unidade da ação governamental e elaborar rem outorgadas ou delegadas pelo Primeiro Ministro.
planos nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os a
SUBSEÇÃO II
Câmara dos Deputados;
Da Formação e Cessação
m- deliberar acerca:
a) das questões suscitadas pelo Presidente da República,
Art. 83. O Presidente da República, após ouvir o partido ou
pelo Primeiro-Ministro ou pelos Ministros de Estado;
coligação majoritários na Câmara dos Deputados, faz a indicação
b) das questões de competência de mais de um Ministério;
do Primeiro Ministro.
c) da adoção de medidas provisórias;
§ 1° Em prazo não superior a dez dias, contados da indicad) da politica administrativa das Forças Annadas, por pro- ção, o Primeiro-Ministro comparece à Câmara dos Deútados e
posta dos respectivos Ministros militares;
apresenta o Programa de Governo.
IV - exercer outras atribuições previstas na Constituição e
§ 2° Os debates em tomo da indicação do Primeiro Ministro
na lei.
e do seu Programa de Governo devem ser iniciados em até quarenParágrafo Único. O Conselho de· Ministros delibera por ta e oito horas e não podem ultrapassar três dias consecutivos.
maioria absoluta, cabendo, também, ao Presidente do Conselho o
§ 3° Nos cinco dias subseqüentes ao fim dos debates, a invoto de qualidade.
dicação é votada pela Câmam dos Deputados, que deve deliberar
~j'''. 1~,': ·.A~:D-j_ ..,~-",,-, ':-.o~~,"

II - manter a unidade de orientação politica e administrativa
do Govemo;
m- indicar, para nomeação ou exoneração pelo Presidente
da República, os Ministros de Estado;
IV - acumular temporariamente qualquer Ministério;

nova indicação, em prazo não superior a dez dlas, obedecido o disposto nos parágrafos anteriores.
§ 5° A Câmara dos Deputados, após rejeição da segunda indicação do Presidente da República, deve escolher, nos dez dias
seguintes, por maioria absoluta, o Primeiro Ministro e aprovar seu
Programa de Governo.
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§ 60 O Presidente da República deve 'nomear o eleito nas
quarenta e oito horas subseqüentes.
§ 70 Na hipótese de candidato algum conseguir maioria absoluta, o Presidente da República pode nomear o mais votado, em
prazo não superior a.cinco dias ou, após ouvir o Conselho da República, dissolver a Câmara dos Deputados e, dentro de dez dias,
convocar eleições, que devem ser realizadas em até noventa dias.
§ 8 0 Decreta a dissolução da Câmara dos Deputados, os
mandatos dos Deputados Federais substituem até a posse dos novos eleitos, limitados à apreciação de atos legislativos de iniciativa
do Govemo.
§ 90 O Primeiro Ministro, após ter sido nomeado, indica os
demais integrantes do Conselho de Ministros, para nomeação pelo
Presidente da República.
Art. 84. O Governo é obrigatória e imediatamente exonerado:
I - no início de legislatura;
TI - no caso de aprovação de moção de censura;
m - quando ocorrer a não aprovação de voto de confiança;
IV - morte, renúncia ou impedimento do Primeiro-Ministro.
§ 10 O Governo exonerado continua em função até a posse
do novo Governo, limitando-se à prática dos atos estritamente necessários à gestão dos negócios públicos.
§ 20 Em caso de morte, renúncia ou impedimento do Primeiro Ministro, responde pelo cargo, até a posse do novo Governo, o Ministro da Justiça.
SUBSEçÃom
Das Relações com a Câmara dos Deputados

Art. 85. O Primeiro Ministro pode solicitar voto de confiança à Câmara dos Deputados.
§ 10 Negada a confiança, por maioria absoluta, o Governo
apresenta a sua exoneração.
§ 20 Propostas do Governo, para as quais não seja solicitado
voto de confIança, se forem rejeitadas, não obrigam a renúncia.
Art. 86. A Câmara dos Deputadós pode, por iniciativa de
um quinto e pelo voto da maioria absoluta, aprovar moção de censura ao Governo, desde que docO!ridos seis meses da posse do primeiro-Ministro.
§ 10 Da moção de censura deve constar a simultânea indicação de nome para Primeiro-Ministro e o seu Programa de Govemo.
§ 2 0 A moção de censura só pode ser votada três dias apó~
sua apresentação, ouvido o Primeiro-Ministro.
.
§ 3 0 Aprovada a moção de censura, o Presidente da República nomeia o escolhido, em prazo não superior a quarenta e oito
horas.
§ 40 Rejeitada a moção de censura, seus signatários não podem subscrever outra, antes de decorridos seis meses.
Art. 87. O Primeiro-Ministro, em exposição motivada, pode
propor ao presidente da República a dissolução da Câmara dos
Deputados e a convocação imediata de eleições, quando a maioria
parlamentar que aprovou a sua investidura nega apoio à execução
do Programa de Governo.
Parágrafo único. A Câmara dos Deputados não pode ser
dissolvida durante a vigência do estado de defesa OH do estado de
sítio.
SEÇÃOIll
Dos Órgãos Consultivos
SUBSEÇÃO I
Do Conselho da República
Art. 88. O Conselho da República é o órgão superior de

consulta do Presidente da República.
Parágrafo único. Compõem Conselho da República:
I - os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal;
II - o Primeiro Ministro;
m - os líderes da Maioria e da Minoria, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;
IV - seis cidadãos brasileiros natos, com idade superior a
trinta e cinco anos, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos
Deputados, todos com mandato de seis anos, vedada a recondução;
V - os ex-Presidentes da República.
Art. 89. O Conselho da República será ouvido a respeito do
que lhe for solicitado pelo Presidente da República e, necessariamente, sobre:

o

I - dissolução da Câmara dos Deputados;
II- intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
Parágrafo Único. O Presidente da República pode convocar
Ministro de Estado para participar de reunião do Conselho, quando
constar de pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
SUBSEÇÃOII
Do Conselho de Defesa Nacional
Art. 90. O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a
soberania nacional e a defesa do Estado democrático.
Parágrafo Único. Compõe o Conselho de Defesa Nacional:
, I - os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal;
.
TI - o Primeiro Ministro;
m - o Ministro da Justiça, os Ministros Militares e o Ministro das Relações Exteriores.
Art. 91. Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nos casos de declaração de guerra e de celebração
da paz;
TI - opinar acerca da decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
IIi - propor os critérios e condições de utilização de áreas
indispensáveis à segurança do território nacional e opinar a respeito de seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteiras e nas relacionadas à preservação e à exploração dos recursos naturais de
qualquer tipo;
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de
iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e da
defesa do Estado democrático.
Art. 2 0 Em decorrência das modifIcações de que trata o artigo anterior, fIcam alterados outros dispositivos da Constituição
Federal que, a partir de 10 de janeiro de 1995, passam a vigorar
com a seguinté redação:

Art.12 (...)
§ 30 ( •••)
I - de Presidente da República e PrinÍeiro Ministro;
Art. 14. (...)
§ 30 ( •••)
VI-(...)
a) quarenta anos para Presidente e trinta e cinco anos para
Senador;
§ 50 São inelegíveis para os mesmos cargos, no período
subseqüente, os Governadores de estado e do Distrito Federal, salvo se adotado na uilidade federativa o sistema parlamentar de governo, bem como os Prefeitos, estendendo-se a inelegibilidade aos
que respectivamente-os houverem sucedido, ou substituído os seis
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meses anteriores ao pleito.
§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afms, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República, do Primeiro Ministro,
de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituido dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato
à reeleição.

VI - fixar, por proposta do Primeiro Ministro, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
Art. 56 (...)
I -Investimento no cargo de Primeiro Ministro, de Ministro
de Estadp, Governador de Território, Secretaria de Estado, do Distrito Federal, de Tenit6rio, de Prefeitura de Capital ou chefe de
missão diplomática temporária;

Art. 42. (...)
§ 2° Ressalvado o disposto no art. 77, VII, as patentes dos
oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Primeiro-Ministro, e as dos oficiais das policias militares e corpos de bombeiros
militares dos Estados, Territórios e Distrito Federld, pelos respectivos Chefes de Governo.

Art. 57 (....)
§ 3° (...)
m - receber o compromisso do Presidente da República;
§ 6° (...)
I - Pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de
autorização para a decretação de estado de sitio e para o compromisso e a posse do Presidente da República;
TI - pelo Presidente da República, pelo Primeiro Ministro,
pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em
caso de urgência ou interesse público relevante.

Art. 44. (...)
Parágrafo Único. Cada Legislatura terá a duração de quatro
anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados, nos tennos dos
arts. 83, §§ 7° e 8° e art. 87.
Art. 49. (...)
autorizar o Presidente da República e o Primeiro Ministro a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinzedias;
vm - flXar para cada exercicio financeiro e remuneração
do Presidente da República, do Primeiro Ministro e dos Ministros
de Estado, observado o que dispõem os arts. 150, lI, 153, m, e
153, § 2°, 1;
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente
da República e pelo Primeiro Ministro e apreciar os relatórios sobre execução dos planos de governo;

m-

Art. 50. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal poderá convocar o Primeiro Ministro e Ministro de Estado para prestar pessoalmente, informações sobre assunto previamente detenninado, mas suas Comissões só o farão com relação aos Ministros de
Estado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada.
§ 1° O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado têm
acesso a ambas as Casas do Congresso Nacional e às respectivas
Comissões, facultado o uso da Palavra.
§ 2 0 As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, após aprovado pelo plenário, podem encaminhar pedidos escritos de informação ao Primeiro-Ministro ou aos Ministros de Estado, os quais devem ser respondidos em praw não superior a
quinze dias, importando crime de responsabilidade a omissão de
resposta, bem como a prestação de informações falsas.
Art. 51 (..•)
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a iustauração de processo contra o Presidente da República, o Primeiro Ministro e os Ministros de Estado;
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República e do Primeiro Ministro, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

Art. 52.(...)
I - Processar e julgar o Presidente da República e o Primeiro Ministro nos climes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Art. 60 (...)
1-( )

1I- ( )

m- do Primeiro Ministro;

IV - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

.............Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos DePItados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Primeiro Ministro, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos ca.sos previstos nesta Constituição.
§ 1° São de iniciativa ·privativa do Primeiro Ministro as leis
que:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Primeiro Ministro poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso nacional, que, estando
em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no
prazo de cinco dias.
Art. 63. (...)
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Primeiro Ministro, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3° 4°;
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Primeiro Ministro, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores terão inicio na Câmara dos DePItados.
§ 10 O Primeiro Ministro poderá solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua iniciativa.

Art. 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da Republica que, aquiescendo,
o sancionará no prazo de quinze dias.
§ 1° Antes do decurso desse praw, o Presidente da República pode solicitar à Câmara dos DePItados, mediante mensagem
justificada, uma nova deliberação acerca do projeto ou de suas disposições.
§ 2° A solicitação de nova deliberação, quando parcial. so-
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mente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de iniciso
ou dealinea.
§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
.
§ 4° A nova deliberação da Câmara dos Deputados será efetuada dentro de quinze dias a contar do recebimento da mensagem
presidencial, pelo voto da maioria absoluta, em escrutínio secreto.
§ 5° Aprovado o projeto em nova deliberação, será enviado,
para promulgação, ao Presidente da República.
§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°,
o projeto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas
as matérias de que trata o art. 62, parágrafp único.
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Primeiro
Ministro, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
§ 2° A delegação ao Primeiro-Ministro terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que espeficicará seu conteúdo e os
termos de seu exercício.
Art. 71 (...)
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente
da República e pelo Primeiro Ministro, mediante parecer prévio
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
Art. 94. (...)
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tIíplice, enviando-a ao Presidente da República ou ao respectivo Governador, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá
um de seus integrantes para nomeação.
Art. 102. (...)
I- (...)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República,
o Primeiro Ministro, os membros do Congresso Nacional, seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, do Primeiro
Ministro, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição do Primeiro Ministro, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das
Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da
União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo
Tribunal Federal;

Art. 103. (...)
I- (...)
fi - o Primeiro MiÍristro;
III - a Mesa do Senado Federal;
IV - a Mesa da Câmara dos Deputados;
V - a Mesa da Assembléia Legislativa;
VI - o Governador de Estado, do Distrito Federal e dos
Territbios;
VII - o Procurador-Geral da República;
VllI - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;

JX - Partido Politico com representação no Congresso Nacional;
X - Confederação Sindical ou Entidãde de classe de âmbito
nacional.

Art. 131.(...)
§ 1° A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Primeiro-Ministro
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Art. 153. (...)
§ 1° É facultado ao Primeiro Ministro, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, II, IV e V.

.

"

.

Art. 155. (...)

§ 2°(...)
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Primeiro
Ministro ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as aliquotas aplicáveis às
operações e prestações, interestaduais e de exportação;

Art. 165. Lei de iniciativa do Primeiro Ministro estabelecerão:

§ 3° O Primeiro Ministro publicará, até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução
orçamentária.

..........·M·i66·:(::.)

·..·
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..

§ 1°(...)
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos
neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República e pelo Primeiro Ministro;
§ 5° O Primeiro Ministro poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação aos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6° Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo PrimeiroMinistro ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar
a que se refere o art. 165, § 9°.
Art. 3° As Assembléias Legislativas Estaduais, até 6 (seis)
meses após o início da legislatura de 1995, adaptarão as respectivas Constituições ao Modelo Federal, adotando o sistema parlamentarista, a ser implantado em cada unidade da Federação a partir de 1°de janeiro de 1999.
Justificação
Após o epis6dio do plebiscito do Parlamentarismo/Presidencialismo em 1993 tivemos eleições gerais, para Presidente da
República, Governadores, Senadores, Deputados federais e estaduais.
Um observador mais atento vai verificar que de uma maneira geral, saíram muito fortalecidos tanto a DÍvel dos executivos
quanto dos legislativos, lideranças e partidos que defenderam o
Parlamentarismo.
Ora, isto a nosso ver é uma sinalização do eleitorado, que
deve-se reabrir a questão. Desta forma procuramos resgatar a fórmula preparada pela Frente Parlamentarista Nacional "Ulisses
Guimarães" de modelo de Parlamentarismo Republicano, elaborada em janeiro de 1993. Mantivemos seu conteúdo original como
uma maneira de aproveitar o acúmulo de consenso que ele contém.
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A única manifestação, foi a retirada da nova redação do art.
223 que diz respeito a comunicação, preferindo.a manutenção da
redação atual que embora necessite de aperfeiçoamentos evidentes, precisa na verdade uma Emenda Constitucional própria, específica.
10-3-95. - Deputado Eduardo Jorge - PT/SP - Deputada
Sandra Cavalcanti - PPR/RJ - Deputado Tuga Angerami PSDB/SP - Deputada Rita Camata - PMDB/RJ - Senador José
Richa - PSDBIPR - Eduardo Jorge - Tuga Angerami - Rita Camata - Zaire Rezende - Paulo Delgado - José Fortunati - Euler
Ribeiro - Leopoldo Bessone - Augusto Carvalho - Pedro Irujo Benito Gama -: José Carlos Aleluia - Maluly Netto - Pedro Novais - Paulo Bernardo - Flávio Aros - José Santana de Vasconcellos - Luís Roberto Ponte - Sarney Filho - Sérgio Arouca - Nilmário Miranda - Beto Mansur - José Am'bal - Hélio Rosas - João
Thomé Mestrinho - Romel Anízio - Rodrigues Palma - Luiz Carlos Hauly - Germano Rigotto - Michel Temer - Valdir Colatto Arnaldo Faria de Sá - Ubiratan Aguiar - Osmânio Pereira - Waldomiro Fioravante;- João Paulo - Adylson Motta - Nilson Marquezelli - Elias Murad - Paulo Paim - Carlos Santana - JoséCarlos Sabóia - Gerson Peres - Nestor Duarte - Fernando Diniz Wilson Campos - Bonifácio de Andrada - Odelmo Leão - Luiz
Henrique - José Genoíno - Pedrinho Abrão - Jandira FeghaliAlberto Goldman - José Linhares - Basílio Villani - Nilton Baiano - Ronaldo Perim - Marilu Guimarães - Célia Mendes - Ivando
Cunha Lima - Manoel Castro - Sérgio Miranda - João AlmeidaFátima Pelaes - Genésio Bernardino - Wagner Rossi - João Henrique - Geddel Vieira Lima - Benedito Domingos - Luís Eduardo
- Haroldo Lima - Adroaldo Streck - Henrique Eduardo Alves Domingos Leonelli - Humberto Costa - Arnaldo Madeira - Fernando Gabeira - Sérgio Carneiro - Pedro Canedo - Cássio Cunha
Lima - Luiz Mainardi - Chicão Brígido - Aécio Neves - Maurício Najar - VanessaFelippe - Aloysio Nunes Ferreira- José Luiz
Clerot - Almino Affonso - Cesar Bandeira - Eliseu Moura Emerson Olavo Pires - Cunha Bueno - João Passarella - Jackson
Pereira - Vicente Cascioni - Jorge Tadeu Mudalen- Pedro Wilson - Ricardo' Heráclito - Freire Júnior - Átila Lins - Francisco
Rodrigues - Adhemar de Barros Filho - Udson Bandeira - Agnelo
Queiroz - Vilar Rocha - Maria Suplicy - Laura Carneiro - Elcione Barbalho - Alexandre Cardoso - Milton Temer - Zulail Cobra
- Nilson Gibson - Luiz Gushiken - Carlos Mosconi - Eduardo
Mascarenhas - Roberto Magalhães - José Rezende - Marconi Perillo - Jair Siqueira - Ney Lopes - Nícias Ribeiro - Raimundo
Santos - Coriolano Sales - Alzira Werton - Danilo de CastroYeda Crusius - Giovanni Queiroz - Paulo Ritzel- Esther Grossi Jayme Santana - Laire Rosado - Jarbas Lima - Adelson Salvador
- Simara Ellery - Moreira Franco -' Fernando Gomes - Marcelo
Teixeira - Eduardo Barbosa - Talvane Albuquerque - Maria Elvira - João Coser - Oscar Boldoni - Dilson Sperafico - João Millão
Neto - José de Abreu - Salvador Zimbaldi - Josias Gonzaga Luís Barbosa - Orcino Gonçalves - Aníbal Gomes - Darcísio Perendi - Nelson Ofoch - Gonzaga Mota - Socorro Gomes - Beto
Lelis - Jair Soares - Benedito de Lira - Roberto Araújo - Eurípides Miranda - Lídia Quinan - Koyu Iha - Régis de Oliveira - Antonio Carlos Pannunzio - Wolney Queiroz - Sandra Starling Welingfun Fagundes - Roberto Franca - Gervásio Oliveira - Duílio Pisaneschi - Cunha Lima - Ricardo Izar - Pedro Corrêa - Roberto Jefferson - Nedson Micheleti - Apoiamento Chico Vigilante
- Alcides Modesto - Osvaldo Reis -. Paulo Heslander - José Machado - Celso Machado - Celso Daniel- Paulo Lima - Carlos Alberto - Eurico Miranda - Chico Ferramenta - Marcelo Duda Milton Mendes - Antônio dos Santos - ~oão Paulo - Celso Russomanno.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTIfUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
.
CAPÍTULO l i
Da Nacionalidade

* Art. 12. São brasileiros:
I-natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu
país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República
Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãé
brasileira, de que venham a residir na República Federativa do
Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;
fi - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade
brasileira.
§ 1° Aos portugueses com residência permanente no País,
se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos
os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os caos previstos nesta
Constituição.
§ 2° A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros
natos e naturalizados, salvo nos caso previstos nesta Constituição.
§ 3° São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
fi - de Presidente da Câmara dos Deputados;
UI - de Presidente do Senado Federal;
N - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
§ 4° Será declarada a perda da nacionalidade do bras~eiro
que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial,
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
fi- adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela l~i
estrangeira;
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira,
ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para
permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
....................................................................................................
..

.... ..
~

~

CAPÍTULON
Dos Direitos Políticos

* Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos,
e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
fi - referendo;
UI - iniciativa popular.
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§ 6° O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar
filiado a partidos políticos.
§ 7° O oficial das Forças Armadas s6 perderá o posto e a
patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter pennanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.
§ 8° O oficial condenado na justiça comum ou militar a
pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.
§ 9° A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e
outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade.
§ 10° Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e
a seus pensiollistas, o disposto no art. 40, §§ 4°, 5° e 6°

§ 1°0 alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II- facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e,
durante o periodo do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3° São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
11- o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° São inelegíveis para os mesmos cargos, no
período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.

SEÇÃO I
Do Congresso Nacional
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro
anos.

TITuLom
Da Organização do Estado

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

CAPÍTULo VlI
Da Administração Pública

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou
qualquer de suas comissões, poderão convocar Ministro de Estado
ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado, importando em crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
§ 1° Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas C"missões, por sua iniciativa, e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de infonnação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste
artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de
informações falsas.

SEçÃom
Dos Servidores Públicos Militares

Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das
Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e
Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus
corpos de bombeiros militares.
§ 1° As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a
elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa,
da reserva ou reformados das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes privativos os títulos, postos e
uniformes militares.
§ 2° As patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da República, e as dos oficiais das polícias
militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, Territórios
e Distrito Federal, pelos respectivos Governadores.
§ 3° O militar em atividade que aceitar cargo público civil
permanente será transferido para a reserva.
§ 4° O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou ftmção pública temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade,
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção
e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade.
§ 5° Ao militar são proibidas a sindic~ização e a greve.

TÍfULOIV
Da Organização dos Poderes
CAPITuLo I
Do Poder Legislativo

SEçÃom
Da Câmara dos Deputados
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
SEÇÃO IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
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Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da
União nos crimes de responsabilidade;
lU - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição
pública, a escolha de:
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo"
Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
i) tituk.res de outros cargos que a lei determinar;
N - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição
em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de
caráter permanente;
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territó- .
rios e dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites
globais para o montante da dívida consolidada da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - dispor sobre limites globais e condições para as qp.e- .
rações para as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal;
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo e interno; . ..
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
. .
X - suspender a execução, no todo ~m em paite~ de leí declarada inconstitucional por decisão. definitiva do Supr~mo Tribu-'
nal Federal;
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a
exoneração, de oficio, do Procurador-Geral da República antes do
término de seu mandato;
.
XIl- elaborar seu regímento interno;
.
Xli - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços e fIxação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentálias;
. ,
XN - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
.
Parágrafo único. Nos casos Previstos nos incisos I e TI, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por. dois terços
dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação,
por oito anos, para o exercício de função pública, sem'prejuízo das
demais sanções judiciais cabíveis,
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tidura em funções previstas neste artigo ou de .licença superior a
cento e vinte dias.
§ 2° Ocorrendo vaga e nãobavendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.
§ 3° Na hipótese do inciso L o Deputado ou Senador poderá
optar pela remuneração do mandato.
SEÇÁOVI
Das Reuniões
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 1S de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto
a 15 de dezembro.
§ 1° As reuniões marcadas para essas datas semo transferidas para o prímeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou.feriados.
.
§ 2° A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projétb oe lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3° Além de outros casos previstos nesta Constituição, a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão
conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
n- elaborar o regimento comum e regular a criação de ser-,
viços comuns às duas Casas; li - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
, 'IV -conliecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1° de fevereiro, no primeiro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas,
para mandato de dois' anos, vedada a recondução para o mesmo
cargo na eleição imediatamente subseqüente.
§ 5° A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos,
alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
§ 6° A convocação extraordinária do Congresso Nacional
far-s!l-á:
I - pelo Presidente do Senado Federal, eiD. caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de
autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;
n - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da
maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou
interesse público relevante.
§ 7° Na Sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado.,
'
I

, _ _

~

...............................................................................................................
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária;
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença,
ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde
que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias
por sessão legislativa.
§ 1 ° O suplente será convocado nos casos de vaga, de inves-

.

•...•••....•.•....•....••. _.•••....•....••.....•••.. ••...•••...••...•.....•....•••...••....•....••....•..

SEÇÁOV
Dos Deputados e dos Senadores

SEÇÁOVIII

Do Processo Legislativo

.

_....................•.....•........ ..•...•.•..•.•...•••..•••..•••..
~

SUBSEçÁon

Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
li - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas, pela
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maioria relativa de seus membros.
§ 10 A Constituição não'poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2° A proposta será disCutida e votada em cada Casa clt>
Congresso Nacional, em dois turnos, considerado-se aprovada se
obtiver em ambos três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda à Constituição será proinulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivos
número de ordem.
§4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:
I - a forma federativa.de Estado;
II - o voto direto, secreto, uniy~rsa; e periódiCo;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitõs e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta'dé emenda rejeitada
ou havida por prejudicada :lão pode ser'objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.
..
'

Terça-feira 28 4481

trativos da Câmara dos Deputados, Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
§ 1° O Presidente da República poderá solicitar urgência
para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2° Se no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e do Senado Federal não se manifestarem, cada qual sÍlcessivamente em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, será esta
incluída na ordem de serviço do dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.
§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observando
quanto ao mais disposto no parágrafo anterior.
. § 4° Os prazos do § 2° não correm nos perlodos de recesso
do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.
'--.
Art 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revistó pela outra em um só tumo de discussão e votação, enviado
SUBSEÇÃOIII
à s~ção ou promulgação, se Casa revisora o aprovar, ou arquivaDas Leis
do, se o rejeitar.
.. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
Art. 61. A iniciati,:a das .leis cOPlPlementares" e oridinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados iniciadbra.
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação 6nRepública, ao Supremo Tribunal Federal aos Tribllnaisl)~~ri,o~s_'. vim o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo
ao Procurador-Geral da República e aos Esta~os cis4tdãps, ná for- o saJ!.cionará.
ma e nos casos previstos nesta Constituição..
' -§ -1° Se o Presidente da República considerar o projeto no
§ 1° São de. iniciativa privativa do Presidente da República todó ou em:parte, inconstitucional ou contrário ao interesse públias leis que:
co. vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
I - fIxem ou modifIquem os efetivos das. Forças Annac4ts;
conta~os da, data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenII - disponha sobre:
ta e oito horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do
a) criação de cargos Ol,l ~mpregos públicos na administração veto.
. § 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artidireta e autárquica ou aumento de sua remuneração;.
b) organização administrativa.e,judiciária, matéria tributária . go, de parágrafo, do inciso ou de alínea.
§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presie orçamentária, serviços públicos e pessoal.da administração dos
Territórios;
dente da República importará'sanção.
c) servidores públicos da União e Territ6rios,seu regime ju-.
§ '4° O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de
rídico, provimento de cargos, es~bili,dade e aposentadoria de citrinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado
vis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Púb~c0e çia pefensorj.a,·:pú- pelo vOto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em esblica da união, b.em como normas gerais par!L Q):'ganização, do Mi- crutínio secreto.
§ 5° Se 'o' veto não for mantido, será o projeto enviado, para
nistério Público e da Defensoria. Pública dos E.stadosdo Distrito
promulgação, ao Presidente da República.
Federal e dos Territórios;
. §6° Esgotando sem deliberação o prazo estabelecido no §
e)' criação estruturação e atribuições dos Ministérios e ór4°, o veto será colocado na ordem dia da sessão imediata, sobrestagãos da administração pública.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresenta- das as demais proposições, até sua votação [mal, ressalvadas as
ção à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, míni- matérias de que trata o art. 62, parágrafo único. .
§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito
mo, um por cento do eleitorado nacional, distribuido pelo menos
por cinco E.stados, com não menos de três décimos por cento dos horas pelo Presidente da República, nos casos dos §§ 3° a 5°, o
Presidente do Senado a promulgará, e se este não fizer em igual
eleitores de cada um deles.
Art. 62. E.m caso de relevância e urgência, o Presidente da prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado soRepública poderá adotar medidas provisórias com força na lei, devendo sllbmetê-Ias de imediato ao Congresso Nacional, que, estan- mente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão
do em recesso será convocado extraordinariamente para se reunir legislativa, mediante proposta da maoria absoluta dos membros de
qualquer das Casas do Congresso Nacional.
no prazo de cinco dias.
Art. 68. As elei delegadas serão elàboradas pelo Presidente
Parágrafo único. As medidas provis6rias perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
~as, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional
§ 1°. Não serão objeto de delegação os atos de competência
disciplinar as relações jurídicas delas decolTentes.
privativa da Câmara dos DeputadOs ou do Senado Federal, a maArt. 63. Não Será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da Re" téria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público,
pública, ressalvado o disposto no art. 166 §§ 3° e 4";
II - nos projetos sobre organização dos serviços adminis- a carreira e a garantia de seus membros;

e
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n - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos
e eleitorais;
planos plulianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§ 2°. A delegação ao Presidente da República terá a forma
de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
§ 3°. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo
Congresso Nacional, este a farã em votação única, vedada qualquer emenda.
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

despesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei,
que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao
dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o orgia ou entidade adote as
providências necessmas ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato intpugnado,
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados.
§ 1°. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de intediato, ao
Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2°. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no
prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parãgrafo anterior, o Tribunal dec~dirá a respeito.
§ 3°. As decisões do Tribunal de que resulte intputação de
débito ou multa terão eficácia de título executivo.
§ 4°. O Tribunal encaminharã ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

rn -

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
Art.70. A fiscalização contábil, fmanceira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistetna de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa f'lSica ou
entidade pública que utilize, arrecada, guarde, gerencie ou administra dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, asSUtna obrigações de natureza
pecunim~

Art. 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao
qual compete:
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CAPÍTULon
,

Do Poder Executivo
SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente . República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
em sessenta dias a contar de seu recebintento;
República realizar-se-á, sintultaneamente, noventa dias antes. do
n - julgar as contas dos administradores e demais responsá- término do mandato presidencial vigente.
veis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta
§ 1° A eleição do Presidente da República intportará a do
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituidas e manti- Vice-Presidente com ele registrado.
das pelo poder público federal, e as contas daquele que derem cau§ 2°. Será considerado eleito Presidente o candidato que, resa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo gistrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos,
ao ermo público;
não computados os em .brancos e os nulos.
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
§ 3°. Se nenhum candidato alçancar maioria absoluta na priadmissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e meira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dia!> após a proindireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder clatnação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votapúblico, excetuadas as nomeações para cargo de provintento em dos e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos vocomissão, bem como as das conceasões de aposentadorias, refor- tos válidos.
mas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alte§ 4°. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
rem o fundamento legal do ato concessório;
.
desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á,
TV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputa- dentre os remanescentes, o de maior votação.
dos, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, ins§ 5°. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer,
peções e auditorias de naturezas contábil, fmanceira, orçamentária, em segundo lugar, mais de um candidato com a meStna votação,
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Pode- qualificar-se-á o mais idoso.
res Legislativo, Executivo e Judicimo, e demais entidades referiArt. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República todas no inciso ll;
mamo posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o comV - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacio- promisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar
nais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou in- as leis, promover o bem geral. do povo brasileiro, sustentar a
direta, nos termos do tratado constitutivo;
união, a integridade e a independência do Brasil.
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados
Parágrafo único. Se, deconido dez dias da data flXada para
pela União, mediante convênio, acordo,ajuste ou outros instru- a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força
mentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
Vll- prestar as informações solicitadas pelo Congresso NaArt. 79. Substituirá o Presidente, no caso de intpedimento, e
cional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respecti- suceder-llie-á, no de vaga, o Vice-Presidente.
vas comissões, sobre a fiscalização contábil, fínanceira,orçamentáParágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de
ria, op&racional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar,
inspeções realizadas;
auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões
VIlI - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de especiais.

rn -
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Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do VicePresidente, ou vacância dos respectivos cargos, semo sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
§ 10 Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
§ 2° Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o
período de seus antecessores.
*Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro
anos, vedada a reeleição para o período subseqüente, e terá inicio
em 10 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.
_
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não
podemo, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País
por penodo superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado,
11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal:
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
..
IV ~ sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução:
y...;. vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
vi - dispor sobre a organização funcionamento da administração federal, na formada lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar
seus representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atosintemacionais,·
sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado
de defesa
e o estadode
sítio;
.
.
X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de goverI!O ao Congresso
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a
situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei;
Xli - exercer o comando supremo das .Forças Armadas,
promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que
lhes são privativos,
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,
os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República,
o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores,
quando determinado em lei;
XV - nomear, obselVado o di~posto no art. 73, os Ministros
do Tribunal de Contas da União.
XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta
Constituição, e o Advogado-Geral da União;
XVII - nomear membros do Conselho da República;nos
termos do art. 89, VII;
XVIII - convocar e presidir o Cons.elho da República e o

eq
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Conselho de Defesa Nacional;
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando
ocorria no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar,. total ou parcialmente, a mobilização nacional;
XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do
Congresso Nacional;
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;
xxm - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas
referentes ao exercício anterior;
XXV - promover e extinguir os cargos públicos federais,
na forma da lei;
. XXVI - editar medidas provisórias' com força de lei, nos
termos do art. 62;
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar
as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira
parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República
ou ao Advogado-Geral da União, que obselVadio os limites traçados nas respectivas delegações.
SEÇÃOIlI
Da Responsabilidade do Presidente da República
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e,
especialmente, contra:
I - a existência da União;

11 - .o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das
unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurauça interna do País;
V - a probidade na administração;
VI -lei orçamentária;
VII- o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão defmidos em lei espe.
cial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
§ 1°0 Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
11 - nos crimes de responsabilidade, após a instalação do
processo pelo Senado Federal.
§ 2° Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamell.to do Presidente,
sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
§ 3° Enquanto Dão sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
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§ 4° O Presidente da República, na vigência de sue mandato, não pode ser resporulabilizado por atos estranhos ao exercíeio
de suas funções.
SEÇÃO IV
Dos Ministros de Estado
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre
brasileiros rnaiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos
políticos.
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de
outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos 6rgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da
República;
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos regulamentos;
III - apresentar ao Presidente da República relatório anual
de sua gestão no Ministério;
IV - praticar 6s atos pertinentes às atribuições que lhe
forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.
Art. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios.
SEÇÃO V
Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nadonal
SUBSEÇÃO I
Do Conselho da República
Art 89. O Conselho da República é orgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:
I - o Vice-Presidente da República;
II- o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
V - os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal;
VI - o Ministro da Justiça;
Vil - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e
cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se
sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
§ 1° O Presidente da República poderá convocar Ministro
de Estado para participar da reunião do Conselho, quando COrultar
da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
§ 2° A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho da República.
SUBSEÇÃO II
Do Conselho de Defesa Nacional
Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é 6rgão de consult"s:J,,:ute da República nos assuntos relacionados com a soL1.S] ,~ a defesa do Estado democrático, e dele partici~;hrG$
y,:

natos:
:idente da República;
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fi - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;
V - os Ministros militares;
VI - o Ministro das Relações Exteriores;
VIl- o Ministro do Planejamento.
§ 10 Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos teImOS desta Constituição;
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
III -l'ropor os critério e condições de utilização de áreas indispensáveis à Segurança do território nacional e opinar sobre seu
efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas
com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de
iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
§ 2° A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho de Defesa Nacional.
cAPÍTULom
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais
de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber juúdico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos 6rgãos de representação das respectivas classes.
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal fOImará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias
subseqüente, escolherá um de seus integrantes para nomeação.
SEçÃon
Do Supremo Tribunal Federal
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-Ihe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionaIidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declarat6ria de constitucionalidade de lei ou ato nOImativo federal;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República,
o Vice-Presidente, os membros do Congresso NacioniU, seus pr6prios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no art. 52, I,
os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas dada contra atos do Presidente da República, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do proprio Supremo Tribunal federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou Territ6rio;
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f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a
União e o Distrito Federal, ou entre uns e ouros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão
do exequatur às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo
regimento interno a seu Presidente;
i) o habe8s corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de
crime sujeito à mesma jurisdição em uma illlica instância;
j) a revisw criminal e a ação rescisória de seus julgados;
I) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência
originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de
atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam
direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competências entre o Superior Tribunal
de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre este e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de
Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio
Supremo Tribunal Federal;

II- julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas

data e o mandado deinjunção decididos em única instância pelos
TrihInais Superiores, se denegatória a ciecisão;
b) o crime político;
fi - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em
face desta Constituição.

§ 10 A argüição de descumprimento de preceito fundamen-

tai, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo
TrihInal Federal, na forma da lei.
§ 20 As decisões deftnitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Po- .
<ler Judiciário e ao Poder Executivo.
* Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II- a Mesa do Senado Federal;
fi - a Mesa da Câmara dos Deputados;
N - a Mesa de Assembléia Legislativa;
V - o Governador de Estado;
VI - o Procurador-Geral da República;
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;

vn -
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vm- partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.
§ 10 O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os
processos de competência do Supremo Tribunal Fedeml.
§ 20 Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada
ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para
fazê-lo em trinta dias.

§ 30 Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese de norma legal ou ato normativo, citará,
previamente, o Advogado-GemI da União, que defenderá o ato ou
texto impugnado.
§ 40 Ação declaratória de constitucionalidade poderá ser
proposta pelo presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo ProcumdorGeral da República.

CAPÍrULON
Das Funções Essenciais à Justiça
SEçÃon

Da Advocacia-Geral da União
Art. 131. A Advocacia-GemI da União é a instituição que,
diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as
atividades de consultoria e assessoramento jurldico do Poder Executivo.
§ 10 A Advocacia-Geml da União tem por chefe o Advogado-GemI da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.
§ 20 O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-à mediante concurso público de
provas e títulos.
§ 30 Na execução da divida ativa de natureza trihItária, a
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades fedemdas, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e titulos, observado o disposto no art. 135.

TÍrULOVI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍ1ULOI
Do Sistema Tributário Nadonal
SEçÃOn

Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150 • Sem prejuízo de outras garantias assegumdas ao
contribuínte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Fedeml e
aos Municípios:
I - exigir ou ãumentar tributo sem lei que o estabeleça;
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II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção
em razão de ocupação profISsional ou função por eles exercida, independentemente da denominação ju~dica dos rendimentos, tíÚllos ou direitos;
m- cobrar tributos:
a) em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício fmanceiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de COnfISCO;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada
a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Póblico;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) pat.riinônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fms lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão.
§ 10 A vedação do inciso m, b, não se aplica aos impostos
previstos nos arts. 152, l, lI, IV e 154, lI.
§ 20 A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e
às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3 0 As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados
com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreedimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as fmalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 5° A lei determinará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos à impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155. §
2°,XIl,g.
§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição de quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido.

SEçÃom
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

MlIIÇo de 1995

I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos naciODaÍS ou
nacionalizados;
m- renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a titulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII- grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ t' É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições
e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos
enumerados nos incisos 1, n, IV e V.
§ 2° O imposto previsto no inciso TIl:
l-será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;
II - não incidirá, nos termos e limites fIXados em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Fedem! e dos
Municípios a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
cuja renda total seja constituída, exclusivamente,de rendimentos
do trabalho.
§ 3° O imposto previsto no inciso IV:
l-será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;
m - não incidirá sobre produtos industrializados destinados
ao exterior.
§ 4° O imposto previsto no inciso VI terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas
em lei, quando se explore, só ou com sua família, o proprietário
que não possua outro imóvel.
§ 50 O ouro, quando defmido em lei, como ativo fInanceiro
ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na
operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada' a transferência do montante. da arrecadação nos seguintes
termos:
l-trinta por cento para o Estado, o Distrito Fedem! ou o
Território, conforme a origem;
II - setenta por cento para o Município de origem.
SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fedem! insti~
tuir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de qullÍ$quer bens
ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
pre$tações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
m- propriedade de veículos automotores.
§ 1° O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do benr, ou ao Distrito·
Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete
ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
m- terá a competência para sua instituição regulada por lei
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complementar.
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado
ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
Ir - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em
contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante
devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
fi - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das
mercadorias e dos selViços;
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela
maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas,
mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela
maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por
dois terços de seus membros;
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos temos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas
internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de selViços, não poderão ser inferiores às previstas para
as operações interestaduais;
VII - em relação às operações e prestações que destinem
bens e serviços a consumidor fmallocalizado em outro Estado,
adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário:for contribuinte do imposto;
b) a aliquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;
VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao
Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou
ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço
prestado no exterior, cábendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou
do serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência
tributma dos Municipios;
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluidos os semi-elaborados definidos em lei
complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
inclusive lubrificantes, combustiveis liquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5";
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante
do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação,
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à com~ciaIização, conftgure fato gerador dos
dois impostos;
XII - cabe à lei complementar.
a) defIDir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e defmição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação
de mercadorias e das prestações de selViços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o
exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no incisoX,a;
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à
remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a fonna como, mediante deliberação dos Estados
e do Distrito Federal, isenções, incentivos e beneficios fIscais serão concedidos e revogados.
§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o inciso Ir do
caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá
incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustiveis e minerais
do País.

CAPÍfULOIr
Das Finanças Públicas

SEÇÃO II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
Ir - as diretrizes orçamentárias;
fi - os orçamentos anuais.
§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de
fonna regionalizada, as diretrize!l, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital para o exercicio fmanceiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a politica de aplicação das agências fmanceiras oficiais de fomento.
§ 3° O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentália.
§ 4° Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em conso-
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c) transferências tributárias constitucionais para Estados,
nância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso NacioMunicípios e o Distrito Federal; ou
nal.
m- sejam relacionadas:
§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União,
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indi§ 4° As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentáreta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder púrias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano
blico;
fi o orçamento de investimento das empresas em que a plurianual.
§ 5° O Presidente da República poderá enviar mensagem ao
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se
com direito a voto;
o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou in- mista, da parte cuja alteração é proposta.
direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo poder público.
§ 6° O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
TÍfULOVIII
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
Da Ordem Social
de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7° Os orçamentos previstos no § 5°, I e lI, deste artigo,
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções
CAPÍTULO V
a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populaDa Comunicação Social
cional.
§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fIXação da despesa, não se incluindo
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares concessão, permissão e autorização pata o serviço de radiodifusão
e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação sonora e de sons e imagens, observado o principio da complemende receita, nos termos da lei.
taridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 9° Cabe à Lei Complementar:
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art.
I - dispor sobre o exercício fmanceiro, a vigência, os pra- 64, §§ 2° e 4° a contar do recebimento da mensagem.
zos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de di§ 2° A não-renovação da concessão ou permissão dependerá
retrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
de aprovação de no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional,
II - estabelecer nonnas de gestão financeira e patrimonial· em votação nominal.
da administração direta e indireta, bem como condições para a ins§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitituição e funcionamento de fundos.
tos legais após deliberação do Congresso Nacionaol, na forma dos
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às parágrafos anteriores.
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicio§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de
nais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na vencido o prazo, depende de decisão judicial.
forma do regimento comum.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez
§ 1° Caberá a uma comissão mista pennanente de Senado- anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de teleres e Deputados:
visão.
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Capítulo, o Conneste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presi- gresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de C0dente da República;
municação Social, na forma da lei.
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo
da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas SECRETARIA-GERAL DA MESA
Casas, criadas de acordo com o art. 58.
Seção de Atas
§ 2° As emendas serão apresentadas na comissão mista, que
Ofício n° 031195
Brasília, 16 de março de 1995.
sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo
plenário das duas Casas do Congresso Nacional.
Senhor Secretário-Geral:
§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas Constituição, do Senhor Eduardo Jorge, que ''Estabelece o Parlacaso:
mentarismo", contém número suficiente de signatários, constando
1- se,iaID. compatíveis com o plano plurianual e com a lei de a referida proposição de:
diretrizes orçamentárias;
175 assinaturas válidas;
fi - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
015 assinaturas de apoiamento;
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam so011 assinaturas repetidas;
bre:
001 assinatura ilegível; e
a) dotações para pessoal e seus encargos;
013 assinaturas que não conferem.
b) serviço da dívida;
Atenciosamente, - Cláudio Ramos Agnirra, Chefe.
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
N° 2Í, DE 1995
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 306/95
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências.

~~.

COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

nos termos do §
Constituclonlll:

As Me... da CAmara dos Deputados e do Senado Fectn,
a seguinte Emenda

ao do art. 60 da ConstituiçAo promulgam

SIo aIterlIdos o inciso XII do art. 70. e o ínciso XII do' art. 24, e •
no inciso 11 do § 1°. do art. 61 da ConstituiçAo, passando
os referidos dispositivos a vigorar com a seguinte redaçAo:
Art.1-.

ac:resc:entada a allnea T

.Art..,.•••.••..••••.••••.••.••••.•••..••••••••••••••.••••.••••••.•••...•.•.••.••••••••.......•••

XII - saJário-famllia pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda;

·Art.24•..........................................•............................•.••.•.•••.......

XII - proteçAo 8 defesa da saúde;

..Art.6i•........................................................................................

.............................................................................................................
§i·

......................_
11

.

.
.

............................................................................................................
f) custeio da seguridade social.
• • • • • • 04 • • • • • • • 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Art. 'J!>.
Ao art. 37 são acrescentados os §§ 7°. e 8".; é alterado o art. 40: é
modificada a redação dos §§ 90. e 10 do art. 42; é alterado o § 3°. do'an. 73: é
suprimido o inciso VI do art. 93 e alterado o § 4°. do art. 129 da Constituiçio. com
as renumerações necessárias, ficando os dispositivos abaixo com a seguinte
redação:
"Art.37
•• •••••

.

•••••

'••••••••••• ~ •• I

.

§ 70. É vedada a percepção simultânea ae rendimentOs ae
aposentadoria com a remuneraçAo de cargo. em~·ou fUnQllo'
pública, ressalvados os cargos mencionaaos no InalO XVI aeste
artigo.

eo.

§
É vedado á União. aos Estados. ao DistritO Fecleral e
aos Municipios instituir ou •manter ·re1Ji",e ae previd6ncia pelo
exercício de mandato eletivo. bem como contribuir dintta· ou
indiretamente, a qualquertítufo. para o seu custeio."

·Art. 40. Ao servidor da Unilo, dos Estaoos. 00 DiItrIto
Fedlnll e dos Municípios, incluídas suas autarquias. ft.InaaI;OeI••
assegurado regime próprio de previdtncia, na forma de lei'
complementar prevista no art. 201, que observa os ~ . e
critérios fixadOs para o regime geral de previd6ncla IOClaI. e
definirá regras de cálculo do valor do beneficio.
.§- .1°, O custeio· dos benefícios ·do regime previdendirlo
referido, neste artigo será feito mediante contribuiç6H dos
servidores públicos ativos e inativos. bem como dos pensionilÜls e
do respectivo ente estatal.. observados critítrios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 2°. A lei estabelecerá regra de reajustamento. doi
bentltrcios parll preiervat o seu valor real.

S 3°. é vedada'. percepçlo d~ ma" de uma apoMntadoria •
conta do regime de pnIvidincia pnIvisto nute artigO, bem como
sua acumulaçto com a aposentadoria de que trafa o art 201,
resulvados os cargos mencionados no art. 37. inciso XVI.
§ 4°. A lei Complementar referida no caput poderi, ainda,
estabelecer requisitos relativos a tempo mínimo de exercfcio no
serviço público e no cargo ocupado pelo servidor, PIII'II fins de
aposentadoria.
§ 5°. O disposto neste artigo aplica-se aos membros do Poder
Judiciário: do Ministério Público e do Tribuna' de Contai da Uniio.·

·Art.42.

_

,

.

§ 90. Aos integrantes das Forças Armada. e seus penaionIatu
é assegurado regime previdenciário próprio, custudo mediante
contribuições dos ativos e inativos. dos pensionistas e da Uniio,
obedeciclOs critítrios que preservem o equilíbrio finMceiro •
atuarial. na torma de lei complementar prevista no art. 20-1, que
deveríl retletir as peculilltidades da atividade militar, inc:lulive na.
situaç6e. de guerra e definiríl. ainda. limites d. idade e regru de
cálculo do valor do beneficio.

S 10. Aos integrante. da' polícia. milit8re' e doi corpos de
bombeiro. milita,... apllca-se, quanto. previdlnci., o diIPOIto no
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art.. 40, devendo a lei complementar prevista no art. 201 refletir,
também, as peculiaridades da profissão policial militar e de
bombeiro militar.

.

...............................................................................................................
..Art.73

.

§ 3°. Os Ministros do Tribunal de Contas da Unllo teria a.
mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e
vantagens dos Ministros do Supenor Tribunal de Justiça.

.

.........................................................................................................
..Art.129

.

...........................................................................................................
§ 4°. Aplica-se an Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93, 11.·

Art. 3-.

Ao art. 114 é acrescentado um parágrafo, ficando o dispositivo
seguinte redaçAo:

·.Art.114

com a

.

.

.

............................................................... a

.

§ 3". Nenhum pagamento decorrente. de aCOl'do ou de
execuçto de sentença será efetuado sem o prévio rwcoIhImento
des contribuiçdel sociail incidentes."

O § 1" -do art. 145 e o art. 149 passam a vigorar, com a seguinte

"Art. 145

;

,

.

§ 1". Sempre que possível. os impostos terio caráter peaio.l.
seria graduados segundo a capacidade econ6mica do
contribuinte, sendo facultado à fiscalizaçlo trltlut*W •
pr.videnciária, nos termos da lei, a requislçio • lICHSO a
info~S sobre o patrimônio, os rendimento. e as ~
flllllOCeiras e bandrias dos contribuintes, ficando responsável civil.
criminal e administrativamente pela garantia de sigilo dos dedos
que obtiver e atendido o disposto no art. 5°, XII•

........

~

:

.

•Art. 149. Compete exclusivamente à Unllo instituir
contribuiç6es sociais e de interVençAo no domínio econ6mico,
observado o disposto no art. 150, I e 111, e sem prejuízo do Pl'Visto
no art. 195, § 5-., relativamente às contribuiç6e1 a que alude o
díspositiw.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal • os
Municípios poderio instituir contribuição, cobrada de ....
servidore., p " o custeio. em berlefício destel, de sistema de
allistjncia à saúde.·

Art. 5-.
É suprimido o inciso 11 do § 20. do art. 153; slo modificados os artI. 195
e 196, passando o. dispositivos abaixo a vigorar com a seguintelWClaÇio:
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"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de fonna direta e indireta, nos tennos da lei, rnecIi.nte
"ecursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos MUnlcipios e, dentre outras, das seguintes
contribuições sociais:

I - do empregador, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;
11 - do trabalhador e dos demais segurados I:la previd6ncia
social;
.

§ 1°. As contribuições sociais previstas no inciso I deite artigo
poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em l'8ZJo
da natureza da atividade econômica.

§ 2". (igual ao atual § 3°.).
§ 3°. Lei complementar
poderá instituir outras taras
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguricMlde
social.

§ 4°. (igual ao atual §

5°.).

§ 5°. As contribuições sociais destinadas à seguridade SOCial
serão exigidas apás decorridos noventa dias da data da publicaçio
da lei que as houver instituido ou modificado, nio se lhes
aplicando o disposto no art. 150,1/1, "b".
§ 6°. A lei federal definirá os critérios de transtertncia de
recursos para o sistema único de saúde e aç6es de assilt6ncia
social da União para os Estados, o Distrito Federal e o. Municípios,
e dos Estados para os· Municípios, observada a ~
contrapartida de recursos."
"Art. 196. A saúde é direito de todOI e dever elo Estado,'
garantido, nos tennos da lei, mediante poIítica1 SOCiais e
econ6micas que visem à redução do risco de doença • de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às aç6u • MIViÇOa
para sua promoção, proteção e recuperação."

Art. 6°.
São modificados os arts. 201 e 202 e o inciso V do art. 203, passando
os dispositivos a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 201. A previdência social será organizada, sob • fonna de
regime geral, de caráter contfibUlivo, observlldos c:rit6rios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1°. Lei complementar especificará os segurados e definirá ..
prestaç6es, prazos de carência e valor máximo para OI beneficios do
regime geral de previd6ncia social, que atenderá a:
f - cobertura dos ev!!ntos de doença, invalidez,
avançada;

morte e idade

11 - proteçilo à maternidade. especialmente à Qestante;

IJI - proteçio ao trabalhador em situaçlo de desemDntgO
involuntário.
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§ 2°. A lei de que trata este artigo pennitirá a aposentadoria, com
idade inferior ao limite mínimo estabelecido, ao segurado que,
comprovadamente, houver satisfeito o número de contribuições neta
fixado para este fim.
§ 3°. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria e pensão aos beneficiários do
regime geral de prevIdência social,· ressalvados os casos de trabalho
exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica, nos tennos da lei complementar de que trata o § 1°.
deste artigo.
§ 4°. É assegurado o reajustamento dos beneficios para
preservar-lhes, em caráter pennanente, o valor real, confonne critérios
definidos em feio
§ 5°. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao do
salário mínimo.

§ 6°. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime geral de previdência social, bem como a acumulaçio
de aposentadoria do regime geral com proventos de aposentadoria ou
remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos tennos do §
7°. do art. 37."
"Art. 202. Para a complementação das prestações do regime
geral de previdência social, será facultada a adesão do segurado a
regIme de previdênCia complementar, organizado confonne critérios
fixados em lei complementar.

§ 1°. A participaçio, a qualquer título, da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios. de suas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista no custeio dos
respectivos planos de previdênCIa complementar não poderá ex~er
a participação dos segurados.
§ 2°. é vedado subvenção ou auxílio do Poder Público às
entidades de previdéncla pnvada com fins lucrativos."

..Art.203

.

v - a garantia de auxilio mensal à pessoa portadora de·
deficiência e ao idoso, desde que comprovem não possuir meios
de prover à própri!l subsistência ou tê·la provida por sua familia,
confonne dispuser a lei."
Art. 70.
A lei complementar prevista no art. 201, § 1°., disporá ainda sobre as
regras de transição para o regime geral de previdêncIa social, aplicáveis aos
segurados de que trata a Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, inclusive quando
amparados por legislação especifica. obedecidas, em especial, as seguintes
diretrizes:
\.- o tempo de contribuição adiCionai a ser exigido pelo novo
regime, para fins de aposentadoria prevista no § 2°. do art. 201, será
reduzido segundo a proporçio direta existente entre o tempo de
serviço ou contribuição já cumprido e o requerido pela. nonnas
vigentes até a promufgaçio da lei complementar referida neste
artigo, para fins de aposentadoria com valor equivalente ao total do
salàrio-de-benefício ou·com proventos integrais, conforme o caso;
" - a ele9açio do prazo de carência e do número de salários
de contribuição a serem considerados no cálculo do benefício será
gradativa.
Ptlrilgrafo único. A lei complementar mencionada no caput disporá também
sobre as regras de transição para os novos regimes de previdência a que se reterem
os arts. 40 e 42. obedecidas, especialmente, as diretrizes previstas neste artigo.
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Art. ao.
Até que produzam efeitos as leis que iria disr Jr sobre as contrIbuiç6es
de que trata o art. 195, com a redaçAo dada por esta Emenda, sia mantidas as
famas de custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários, sendo
exigíveis as contribuições estabelecidas em lei, em especial, pelos seguintes diplomas
legais, preservados os efeitos produzidos sob sua vigência:

I • Lei Complementar nO 7, de 7 de setembro de 1970;
\I - Lei Complementar nO 8, de 3 de dezembro de 1970;

11/ - Lei n° 7.689, de 15 de .dezembro de 1988;
IV -

Lei nO 8.212, de 2'1 de iuiho de 1991;

V - Lei Complementar nO 70, de 30 de dezembro de 1991;
VI· Lei n° 8.540, de 22 de dezembro de 1992;

VI/ - Lei n° 8.641, de 31 de março de 1993;
VIII • Lei

no 8.647, de 13 de abril de 1993;

IX· Lei nO 8.861.

tf,j

'5 de marççl de 1994;

X - Lei nO 8.870, de.15 de abril de 1,994:.

XI'. Medida PrOvisória nO 904, de 16 de fevereiro dê 1995.
At. que a sua mat6ria seja disciplinada pela lei compIemenW prevista
no art. 201 da Constituiçio, com as alterações feitas por esta Emenda, vigorarIo as
seguintes disposições:

AR. 9-.

I • o servidor públiÇo civil, os membros do Poder Judiclãrio, do MlnistWk» PI1blIco
e do Tribunal de Contas da Uniia serlo aposentados:
a) por in\l8lidez permanente. sendo os proventos integtaIa quMdo
decorrentes de acidente em serviço, moI6stia profislÍOlUll ou ~ grave,.
contagiosa ou inCUl'Ílvel. especificadas em lei, e propon:ionall ~ demIIia
CRIOS;

b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade. com proventoa
proporcionais ao tempo de serviço;
c) voluntariamente:
1. aos trinta e cinco anos de serviço. se homem, e 801 trinta, ..
mulher. com proventos integrais;
2. 80S sessenta e cinco anos de idade, se homem, e lIOa
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de HIViço;

11 - aos membros do Poder Judiciário, do Ministério P~blico e dO Tribun8I de
Contas da Uniio, aplic8-se o disposto nos incisos 1/ e 11I do paráglllfo anterior após,
pelo menos, cinco anos de exercício efetivo no cargo;

11I - o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal . . . c:omputadOintegralmente para os efeitos de aponntlldoria e de disponibilidade; .
IV - o beneficio. da pendo por morte correspondení à toIIIlIdIIde cios
vencimentos ou próventos do HfVidor falecido, ali o limite estabMcldo em lei,

obH\'vado o disposto no 8rt. 37, Xl,

cs. ConstituiçIo;

.

v· nc.m ~ OI bene1fclOl ~ dOi integlw1teI ctn FCIrÇIIS
AIlMda. HtabIlecidO. em 1tI, em upecàl, pelos seguintes dlplomaslegllil:
a) Lei

no 3.7155, de" de maio de 1960;

b) Lei n° 6.880. de 9 de dezembro de 1980;
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c) Lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991;

VI - os benefiCios previdenciários dos integrantes das policias militares dos
Estados, Tenitórios e do Distrito Federal e de seus corpos de bombeiros militares
ficam assegurados, como estabeleCidos, na legislação que lhes é própria;
VII - as aposentadorias e pensões, no âmbito da administraçio direta,
autárquica e fundacional. dos Poderes da Unilo. dos Estados, do DiStritO F~I e
dos Municípios seria reajustadas para preservar-lhes o valor real, conforme critérios
definidos em lei, sendo vedada a extensão aos inativos e pensionistas de quaisquer
benefiCios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformaçio ou reclassificação do calVo ou função
em que se deu a aposentadoria ou de que resultou a pensão, não se podendo invocar
direito adquirido, ne$te caso;
VIII - é assegurada aposentadoria, no regime geral de previcltncia social, nos
termos da lei, calculando-se o benefiCio sobre a média dos trinta e seis. últimos
salários de contribuição. corrigidos monetariamente mes a m1Js, obedeCidas as
seguintes condições:
a) aos sessenta e cinco anos de idade, para o hcIrnem. e sos
sessenta, para a mulher, recllJZido em três anos o HmIte de idade
para os traba~çres rurais de ambos os se)(Ol e p-. os que
exerçam suas atividades em regime de economia familiar. neste
incluídos o produtor rural, o garim~iro e o pescador artesanal;
b) após trinta e cinco anos de trabalho ao' homem, e, após
trinta, à mulher;

IX - para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana;
X - é permitida apenas a contagem pura
qualquer efeito legal;

e

simples de tempo de serviço para

XI - o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o
pescador artesanal que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, contribuiria para a seguridade social mediante a
apHcaçio de uma alíquota sobre o resultado da comercializaçAo da pr0duç4o e fario
jus aos benefícios, nos termos da lei.
Art. 10.
como

Ficam extintas a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, bem

a aposentadoria especial de professor.

Art. 11.
Os beneficiai mantidol pela previd6ncia social. a qUMquer tliuIo, alncla
que à conta do Tesouro Nacional, obedecerio à mesma regra de reajustamento de
que trata o art. 201, § 4-" com a redaçlo dada por esta Emenda, nio se admitindo,
neste caso, invocação de direito adquirido.

Fica asseourado o direito à apo*entadoria e pendo nal condiçõel
previstal na legislaçio vigente à data da promulgaçio desta Emenda, somente para
aquelel que estejam em gozo do benefício ou que nesu data tenham cumprido OI
requisitol para obt6-lo, aplicando-se-lhes, ainda, o disposto no'§ 7°. do art. ge. desta

AI1.12.

Emenda.

AI1.13.
A extinçio dos regimel de previd6ncia relatlvol ao exercIcIo de
mandato eletivo nto prejudica os dilWitol • apountadoria e pendo, nu condiç6eI
previItIl nl '-;llIlçto vIg-m. • dita di ~ deltl EmenclI, àquIIu que
eltljam em gozo do beneficio ou que nessa data tenham implementado OI requisitos
para obtA-lo.
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Parágrafo único. Lei complementar disciplinará a responsabilidade da Unilo,
dos Estados. do Distrito Federal, dos Municípios e dos respectivos institutos referénte
à manutenção dos beneficios mencionados neste artigo, devendo, igualmente, dispor
sÇ)bre a situação dos que, tendo contribuído, não fizerem jus a qualquer beneficio.

Art. 14.
Os valores das aposentadorias e pensdes já concedidas e das que
venham a ser concedidas pela União, Estados, Dístrito Federal e Municlpios antes da
premulgaçlo da lei complementar prevista no art. 201, com a redaçio dada por utII
Emenda, submetem-se ao estabelecido no art. 37, XI, da ConstitUiçlo, vedada •
invocação de direito adquirido.
As entidades de previatlncia privada, patrocinadas pela Unlió, 'Esmdos,
Distrito Federal e Munieipios, suas autarquias, fundações, empreu. Pública. e
sociedades de economia mista deverão rever, no prazo de 120 (cento e vinte) dia a
contar da promulgaçlo desta Emenda, seus planos óe beneficios e serviços, de modo
a ajustá-los financeiramente a seus ativos integralizados até a data da entnlda em
vigor desta Emeneta, nio se admitindo, nestes ca.os, invocaçlo de direito adquirido
ou de ato juridico perfeito.

Art. 15.

Art.16.
O disposto no art. 37, § "'., em relaçlo aos cargos
daclarados em lei de livre nomeaçlo e exoneraçlo, somente entrará
anos após a promulgação desta Emenda.

em comiulo
em vigor doia

Esta Emenda entra em vigor na data da sua pu.blicação.

8rasilia,

LEGISLAcAo CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTI.TUIÇAo
aEI'Om.IcA I"EDEU2'JYJl DO DJlIIL
JtII

Capítulo •
DOS DIREITOS SOCIAIS

AIt. ~ São direitos sociais a educação, a saúde. o trabalho.
o lazer•• segurança, a previdencia social, a proteção à maternidade e • infilnc:ia. a assistência lJ05 desamparados. na fonna
desta Constituição.
AIt. .,. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XI -

saWricHemiia para os seus depéndentes;

Art. 24. Compete à União, aOs Estados e ao Distrito Federal
Jegislar concorrentemente sobre:

Capítulo VI!
DA-ADMlNISTltAÇÃO PúBUCA

M~de
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Seção I

Seção 111

Disposições Germ

Do. ServIdores PúbUctM MlJ/w-u

Art. 37. A administração pública direta. indireta ou fundacional. de qualquer dos Poderes da União, dos Estad?s, do
Distrito Federal e dos Munic:ipios obedecerá aos principlOs de
legalidade, impessoalidade, moralidade. publicidade e, também,
ao seguinte:

Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das
Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios
e Distrito Federal os integrantes de suas policias militares e
de seus corpos de bombeiros militares.

. -

...

.,

Art. 73. O TribunaJ de Contas da União. integrado por nove
§ 1,.

Ministros, tem sede no Distrito Federal. quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, TIO
que couber, as atribuições previstas no art. 96.

A publicidade dos atos, programas. obras. seNiços

e campanhas dos orgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social. dela não podendo constar
nomes, slmbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2' A nâo observância do disposto nos incisos 11 e lU
implicará a nulidade do alo e a punição da autoridade responsavel, TIOS termos da lei.
§ 3' As reclamações relativas ã prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 4, Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos pOlíticos, a perda da função pública.
a indisponibilidade CIos bens e o ressarcimento ao erário, ,na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
§ 5· A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuizos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6" As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos da·
TIOS que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de ~oIo ou culpa.

- -.

-

...

- -.
§ 3' Os Mi~istros do Tribunal de Contas da {Jn~o terão
as mesmas garantias, ~rerrogativas, impedi",!entos, veTIClm~ntos

e vantagens dos Mimstros do Supenor Tnbunal de Justiça e
somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo
quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.
.~

- - ,.

Subseção 10

DasLeJs
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente

da República. ao Supremo Tribunal Federal, aos Triblllais Superiores, ào Procurador-Geral da República e aos cidadilos, na
forma e TIOS casos previstos nesta Constituição.
§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos elas Forças Armadas;
U - disponham sobre:
.. _
~-,,-_.'f1P.~

Art. 40. O servidor será aposentado:
. I - por invalidez permanente, sendo os proventos integr~s quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia pr0fissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especifICadas
em lei, e proporcionais nos demais casos;
U - compulsoriamente. aos setenta anos de idade com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
•
RI - voluntariamente:
aos trinta e cinco anos de serviço, se homem. e aos
lrinta. se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercíCio em funçÕl!s de ma~~rio, se.professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos IntegréllS;
.

a)

. c) aos trinta anos de serviço. se honÍem, e aos vinte e
anco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
~, se mulher, com provenlOS proporcionais ao tempo
desel'VlÇo.

. § 1° ~i ~omplementar poderá estabelecer exceçÕes ao
disposto no IlCISO 11. IJ e·c, no caso de exercício de atividades
consider~ penosas, insalubres ou perigosas..
§ 2° A lei disporá sobre a aposent.adoria em cargos ou
empregos temporários.
.
§ 3- O tempo ele serviço públic:o federal, estadual ou municipal será computado integralmente para OS efeitos de----

tadOria e de cfisponibiIidad.

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

. .....

--

Capitulo lU
DO PODER JUDICIÁRIO

----,-- .
Art. 93•. Lei <:omplementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, dispora sobre o

05 seguintes principios:

....

_._

.....

Estatuto da Magistratura. observados

__

.~

........ -

VI - a aposentadoria com proventos Integrais é compulsória por invalidei ou aos setenta anos ele idade, e facultativa
aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo
na judícatura;

.........

,

......

Art. 114. Compete ã Justiça do Trabalho cOfICiliar e julgar
os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores. abrangidos os entes de direito público exterTlO e da
administração= a direta e indireta dos Municipios, do Distrito
Federal, dos
s e ela União, e, na forma da lei, outras
controvérsias decorrentes da relação de trabalho. bem como
oslitigios que tenham origem no cumprimento ele suas próprias
sentenças, inclusive coletivas.
§ ]0 Frustrada a negociaçào coletiva, as partes poderão
eleger árbitros.

:ieçao III

§ 2' Recusando-se qualquer ~as pa.rte~ à neg~!ação. ou
à arbitragem. é facultado aos respectlvos sindicatos aJuIZar dlssldio coletivo. podendo a Justiç~ do ~r~balhoestabelec~rnorm~s
e condições. respeitadas as dlsposlÇoes convencionais e legais
minimas de proteção ao trabalho.

........ ,....
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

. ,

.. .

~

_

":",,,,-

....

__

..

§ 3° O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso
público de provas e títulos. assegurada participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em sua realização. e observada, nas
nome.ações, a ordem de cJassitlcclção.

§ 4'

Aplica-se ao Ministério Público, no
disposto no art. 93, (( e VI.

que couber.

O

- . _.

TRIBUTAÇÃO E DO ORc;:AMErrrO
..... - - DA
---.--- ... -- _ ... Capitulo I

DO SISTEMA TRIBUTÃRIO NACIONAL

Art. 145. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municioios poderão instituir os seguintes tributos:

.

impostos;

11 .-:- t~as. el:n razão do exercício do poder de polícia ou
pela UtíllZ~ç;ll?' ~fetíva ou potencial, de seNiços públicos específicos e dlvlslvels. prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposiçào;

contribuição de melhoria. decorrente de obras pú.

§ ] o _ Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serao graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente
p.'lra conferir efetividade a esses objetivos, identifICar, respeitados
oi direitos individuais e nos tennos da lei, o patrimônio. os
endimentos e as atívidade!; econômicas do contribuinte.
de

. § 2"

I - importilção de produtos estrangeiros;
11 - exportação, para o exterior, de produtos nacionais
ou nacionalizados;

/11 -

renda e proventos de qualquer natureza;

IV -

produtos industrializados;

V -

operações de crédito, cám\>io e seguro, OU relZltivas
a titulos ou valores mobiliários;

VI VII -

proprieclade.territorial rural;
grandes fortunas. nos termos de lei complementar.
li· ] o É facultado ao Poder Executivo, etendidas as condi·
ções e os limites estabelecidos em lei. alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos incisos I, 11, IV e V.

li 2" O imposto previsto no'inciso "':
I -

será informado pelos critérios da generalidade. daooiversalidade e da progressividade, na forma da lei;

..

~..

~

.. . ...

.

...

...

As taxas não poderão ter base 'de cãk:uIo própria

smpostos.

...

.. ....

dos trabalhadoreS;
.
sobre a receita de concursos de pro9n6sticos.•
§ 10' As receitas dos Estados. do f>istrito Federal e doe
Municípios destínlldllS à seguridade sociIIl constarão ~ respectivos orçaJ:llelltos. não integrando o ocçanter*) da União.
§ 2' A proposta de orçanento da segwidade social . .
elaborada de forma integrada peIoll 6rgãos responsivels ~

li -

W-

úde revidência social e llIIistêncla social. "mdo em viIta
:: ~ eprioridades estabeIecidM na lei de diretrizes 0rçamentárias. asseAU/'ada a cada áree a gestão de teUS rec:urIOIL
§ 3" A peSSOll JuncllCa em debito com o sIstemll da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber beneficios ou incentivos
fiscais ou creditICios.
§ 4" A lei poderá instituir outrll$ fontes destinadas • garantir a manutenção ou expansão ela seguridade sodaI. 0bedecido o disposto no a/t. ]54, L

§ 5" Nenhwn beneficio ou serviço da seguridade social
pOderá ser criado, majorado ou estendido sem. correspondente

,

As contribuições sociais de que tnIIa este· utigo só
poderão ser exigidas após decorridos novenIIa dias.da daIa da
publicação da lei que as houver institUÍdO OU modificado, nio
se lhes aplicando o disposto no clt. ] 50, 111, b.
§ 7" São isentas de contribuição para a seguridade social
as entidades beneficentes de assistêncla social que atendéim
às exigências estabeIeddas em lei.
§ 8" O produtor, o
o rneeWo e o ~
rurais. o garimpeiro e o pescadcr ~,bem~O&respeeo
tivos cônjuges, que exerçam SUllS atividacIes em regme de ec0nomia famUiar, sem emóreaados.pennanet*!S,'C;~ pera a seguridade social MeCliaré • aplicação de \X1l4 aIquota
sobre o resultado da comercialização ela produçlJo e faria jus
aos benefICios nos termos da lei.
§ 6"

ArL 149. Compete exclusivamente à Uniào instituir contribuiçôes socieis. de intervençao no domlnio económiço e de
interesse das categorias profissioneis ou económices. como instrumento de sue atueçào nas respectivas árees, observado o
disposto nos erts. 146. 111. e 150. I e 111. e sem prejuizo do previsto
no ert. 195. § 6. relativamente a!> contribuições e que alude
.
o dispo!>itívo.

Paragralo umco. Os Estados. o Distrito Federal e os Municlpios poderão instItuir contribuição. cobrada de seus servidores,
para o custeio. em beneficio destes. de sistemas de previdência
e assistência social.

-

.

ArL 195. Aseguridadesocialseráfinanciadapor~a~
dade, de forma direta e indireta, nos termos.~ lei, mediante
recursos provenientes dos or~amentos da União. ~ ~
do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contri-

fonte de custeio total. '

...... .

...

buições sociais:
,
.
I _ dos empregadotes. incidente sobre a folha de salános.
o feturamento e o lucro;

Seção I
Dos Princípios Gerilis

. 111 b1lcas.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

11 - nào incidirá. nos tennos e limites fllClldos em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensa0, pagos
pela previdéncia social da CJnião, dos Estados, do Distrito Federal
e dos !"un!cip~s, a pessoa cpm. idade superior a séssenta e
cinco anos. cuja renda total seja constituída, exclusivamente•
de rendimentos do trabalho.

Título VI

t -

Dos ImPostO. lã DaMo

_--

• § lo A legitimação do Ministério Público para as ações
civis p~e~stas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hlpoteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.
§ 2" As funções de Ministério Público sã podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca
da respectiva lotação.

...
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Seção/!

OII&úde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas Sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença ~ de outros agravos e ao acesso universal
e igualitárío às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

UI - após trinta anos. ao professor, e, após vinte e cinco,
is professora, por efetivo exercicio de função de magistério.
§ 1° É facultada aposentadoria proporcional, após trinta
anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.
§ 2° Parll efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem reciproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. rural e urbana. hipótese em que os
diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

Seção/li
DlI Previdênclll Socllll

Art. 201. Os planos de previdencia social. mediante contribuição. atenderão, nos termos da lei. a:
I - cobertura dos eventos de doença. invalidez. morte.
incluldos os resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão:
li - ajuda a manutenção dos dependentes dos segurados
de baixa renda:
III - proteção li maternidade. especialmente à gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação de deSemprego
involuntário;
V - pensão por morte de segurado. homem ou mulher,
ao cônjuge ou companheiro edependentes, obedecido o disposto nGl t 5-'e no art. 202.
.
§ l' Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios
da previdência social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.
§ ~ É assegurado o reajustamento dos beneficios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios defUlidos em lei.
§ 3° Todos os salários de contribuição considerados no
cálculo de benefICio serão corrigidos monetariamente.
§ 4" Os ganhos habituais do empregado. a qUIIlquertítulo,
serão incQipor2ldos ao .salário parll efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em beneficios. nos CllSOS
e na forma da lei.
§ 5" Nenhum' beneficio que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá vlllor
mensal inferior ao salário mínimo.
.
§ 6' A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o vlllor dos proventos do mês de dezembro
de cada ano.
§ 70 A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e facultativo, custeado por cOl'ltribuiçóes
adicionais.
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Seção IV

011 ~têncM SocW
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela ne
cessitar, independentemente de contribuição à seguridade s0cial, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à matemidade, à infâncill, à adolescência e II velhice;
D - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
UI - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
N - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
dt~ deficiência e 11 promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de beneticio mensal
li pessoa portadora de deficiêric:1a e ao idoso que comprovem
não ~55Uir meios de prover à própria manutenção ou ele tê-Ia
provtda por sua família, conforri1e dispuser a lei•.

-- - -

,...

--",-"._,

- - --

-

LEI N9 3.765 _., DE 4 DI: MAIO DI: ll160
DiS7'õe s6bre as PemlJes Militares

LEI COMPLEMENTAR NI/ 7 -

DE

DE SE'1'EKllRO DE 1970

7

Institui O Programa de Integração
Social, e dá outras providéncias

§ 8" E vedado subvenção ou auxilio do Poder Público
às entidades de pr~idência privada com fins lucrativos.

Art. 202. É IIssegurada llposentadoria, nos termos da lei, calcuJando-se o beneficio sobre 11 média dos trinta e seis últimos
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês,
ecomprovada 11 regularidade dos reajustes dos salários de contri·
buição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas
as seguintes condiçoes:

I - 80S sessenta e cln<:o anos de idade, para O homem,
e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite
de idade para OS trabalhadores rurais de ambos os sexos e
para OS que exerçam suas atividades em regime de economia
famUlar, neste lncluidol O produtor rural, O garimpeiro e o pescador artesanali
U - após trinta e cinco II'lOS de trabalho. ao homem, e,
ap6s trinta, ia mulher, OU em tempo Inferior, se su~itos a trabalho
lOb condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a Integric:Iade física, deflniQas em lei;

LEI COMPLEMEN'raR N° 8 -

DE

3

DE

DEZEJIB!lO DE 11170

lmtitui o Programa de Form,ação do
Patrimõnio de Servidor PubliCO "
dá outral provUUnciIU.

LEI N! 8.861, DE 2& DE MARCO DE 1994
DII. nova red.çlo lO' In•. m • 392 d.
Con.olidlçlo dl.'iAill do Trabllho (CLT/,
.It.r. o. Irt•. U e 25 di Lei n~ a.RUm, de
24 d. Julho d. J99J. e o, In., 89. 71, 73. J06
d. Lei n~ 8.2J3III • d. 24 d. Julho d. J99J. to·
do. p.rtin.ntet àlic.nç,·m,urnid,d•.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

4500 Terça-feira 28

LEI

N~

UI COMPUMENTU·.. 70

8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

Março de 1995
• de 30 de "nubro

de 1991

Altera dispositivos d.. uiIJ n!'IJ 8.2UUl
8.213121 • de 24 de julbo de 1991, e d' outr..
providlucias.

tJ

LI:I N9 B.540, DE 22 DI: DEZEMBRO DE 1992

MEDIDA PROVrSORIA N' 904, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995

o.spllc _
I conlribviçlo do cmpre,ador
rural pora I ..
lOCiII • dI:..... ina
0111115 pn>YídI!n<ias. Ihcrando dispoOIU_

,undade

para o Plano
de Sepridade Social do servidor ptlblico civil ativo dos
PodereI da UnlJo. dia autarqUIIS e dia funcIIçGe.I
pdbUcll, e ~ outru provldenclu.

DispIle lObre 11 alfquow de cootribuiçlo

~;It"~ ~;':;2~~:';:: l~":' di: 1991 •

LEI ., '."0, •• o•••

Ih,..

I.br•• htatut.

'01

1I111t.r•••

-

LEI N' '.641. DE 31 DE IlAJlÇO DE 1"3

.......
.. INSS
.
..... . '-boi. ~
..

.........

LEI \19 ,.,...

Il&

15

llZ

DEZE'GIO • DlI

I'"

InltJtul contrSbulç'o .0eS.l .obre
o lucrD das p.aso•• jurldlc••• di
out... prDvld'ncles.
.
LEI N' '.147.

Dl

13 Il& AaRIlo DE lU3

LEI ;" '.237, DE 30 DE RTE!!!'RO DE 1991

Di.Poc sobre

• _~ dai SeMdcns

MIIi_
Federais du FcqM AnDodaI • d6
_
provídIociu.

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 60. inciso rr. da Constituição Feaem. submeto l. eIevIda
dcliberaçlo de Vossas Excelências. acompanhado. de Exposição de Motivos dos Senbcna
MiDisuoa de Estado da Previd&lcia e Assist!ncia Socia.\, da Justiça. da Fuenda, do PJanejamento e
Orçamento e da Administraçio Federal e Refonna do Estado. proposta de emenda COIlItitueional
que "Modifica o sistema de previdência social. estabelece normas de transíçlo e clt outtu
providencias".

/./'
.

Brasília.

.. -

\~'

t~~'-':{,;V"

'v~

17

de

rnargo

de 1995•
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Temos a honra de submeter à elevada coll!ideraçio de Vossa
Excelência a anexa proposta de emenda constitucional, que altera o sistema de previd!Dc:à
social, estabelece normas de transição e dá outras providências.
Conceitualmente, a previdência social caracteriza-se por ... UIDI
politica destinada a garantir, mediante contribuição, uma renda substitutiva daquela oriunda do
trabalho, quando verificada a incapacidade laborativa, total ou Parcial. em cariter definitivo ou
temporário, ri" segurado.

2.

3.
Atualmmte, o plano de previdência cobre o~ riscoi de doeDçã,
invalidez e morte, mesmo quando resultantes de acidente do trabalho, desemprego involuntário,
velhice e reclusão, assegura pensão por mone para o cônjuge sobrevivente e para OI
dependentes, proteção à maternidade e ajuda na manutenção dos dependentes dos JegW'Idos de
baixa renda, em consonância com a experiência internacional. Por detenninaçio coDJtitucioDal
e de'acordo com a tràdição brasileira, existe ainda um beneficio SU; geMris de aposentadoria
por tempo de serviço, devido após trinta anos de trabalho para os homens, e após vinte e ciDco,
para as mulheres, ou ainda em tempo inferior, para o trabalho exercido sob coDdiçllel especiais,
com risco para a saúde ou a integridade fisica

Vale assinalar que a atual conformaçlo da previd&M:ia lIOCÍI1 é
fruto de uma evolução histórica caracterizada por dois aspectos básicos. De um lado,
continuam existindo diversos regimes especiais com regras de coDCessio e reajuste de
benefi,cios diferenciadas das regras do Regime Gera1 de Previdência Socia1- RGPS e de outro,
vem ocorrendo uma incorporação paulatina de ações assistenciais, o que resulta em diluiçlo
gradativa do vinculo contributivo do segurado, princípio essencial de quaiquer sistema de
seguro social.

4.

S.
O desafio posto, hoje, à sociedade brasileira é decon'eme doi
dois aspectos supracitadoS". Trata-se, em primeiro lugar, de avançar no seatido da
UDifonnizaçlo dos regimes especiais de previdência, aplicando-se-Ihea os JDeIID9I requiJitóle
critérios fixados para a esmagadora maioria dos cidad10s brasileiros. Em seguudo 1upr, é
necessário resgatar o caráter contributivo da política previdenciária, transferindo para a área de
IlIÍltência social, os beneficios que lhe são próprios.

6.
Ambas 1inhas de ação atendem à necessidade de refixmIr a
previd&1cia social brasileira, no sentido de tomá-Ia socialmente mais jUIt& e pransir ma
viabilidade financeira em diversos horizontes temporais, respondendo ao clamor popular por
um sistema mais efetivo na consecução dos seus objetivos.
1.

É preciso ter claro, no entanto, que os problemu da previd&cia

social decorrem da cot!Íunção de fatores de naturezas diversas. Existem fatorei c:osVuntunis
decorrentes da instabilidade macroeconômica, cujos efeitos adversos nos níveis de empreao e
renda e sobre o grau de fonnalização das relações de trabalho comprometem o fluxo reauJar da
contribuições ao sistema. Esta situação começa a ser revertida. agora, com OI resultados
obtidos pelo plano Real, no que conceme à estabilização monetária e à rétomada de um
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processo sustentado de crescimento mas eles só começario a afetar' fàvoravelmeme o
componamento dos indicadores de mercado de trabalho, no médio e longo prazos. Reconhece- .
se ainda a existência de problemas gerenciais graves que se manifestam nos indices de evado e
soneiaçlo, na concessio e manutençio de beneficios fraudulentos e nos altos custos
administrativos de previdência social. Muito se avançou no sentido da modernizaçio e da
profiuionalizaçio da gest10 previdenciária mas, permanecem ainda desafiol de grande
magllÍtUde nessa área que serlo decisivamente enfrentados pelo atual governo. Reaalte-se
mesmo que os problemas de ordem conjuntural e gerencial ~am totalmeote teIOIvidos,
contiDuarlo a existir problemas emuturais que, se nlo forem enfrentados de imediato, iria
resultar na falancia do sistema. Estes problemas se manifestam, sobretudo. na reduçIo
progressiva da relaçio entre contribuintes e beneficiários, devido às mudanÇàS em curso nó .
perfil demográfico da populaçio e nas relações de trabalho e na presença de distorçõei'
distributivas no sistema.
.
8.
Nlo obstante as dificuldadCS assinaladas, a PrevideDcia Social
tem pago pontualmente a IS,2 milhões de beneficiários montantes mensais da ordem de RS 2
~ estando prevista para o ano de 1995 uma despesa com beneficiai equivIleate a RS 29,5
bilhaes, cerca de 6%· do pm. E é pata permanecer honrando seus compromiuoa, que a
Previd&cia Social implemenwi estratégias objetivando a obtençlo de resultado. a curto,
médio e longo prazos que propiciem:

a) o aperfeiçoamento da gestIo previdenciária, através da iDformatiZJÇlo, da
modemizaçlo dOI instrumentos e processos de trabalho e da capacitaçIo de recurIOl
humanos, combatendo as fraUdes e a sonegaçio, reduzindo desperdicios e IIJJMDtando,
de modo geral, a eficiência e a eficácia do sistema;
b) o aperfeic;oamemo da legisIaçlo previdenciária, tomando-a maia cIua, mais objeâva
e, conseqüentemente, menos wlnerável ia comestaÇÕell judiciais;
c) o de'Ienbo de um novo modelo prevideDciirià, fiDanceira e atuariaImeate viiveI e
justo do pomo de vista social.

9.
A proposta de emenda constitucional ora submetida a Voua
Excelancia enquadra-se nesta terceira linha de atuaçio e objetiva, sobretudo, devolver ao
siItema de prevideDcia social os principíos da boa técDica e boa doutrina prevideaciírla,
remeteDdo para a legislaçlo complementar o estabelecimento de regras que cfependw de
aniliIe de viabilidade atuariIl, suprimiDdo diferenças de gênero, categoria profissíoDIl e entt8
~ urbaDol e rurais, eRiDlldmelo a coDtribuiçlo, e estabelecendo regras de trIDIiçIo que
gmntIm tanto a sobreviveocia do sistema dutame o período de mudlnçu; como OI direitos
adquiridos dos segurados.

lO.

Cumpre deta1h:Ir as razões de diversas naturezas que jlIIâficIm a

pretente reforma. Entretanto, préliminarmente, cumpre tranqüilizar '" popu1açio bruiIeira que a

reforma respeitará integralmente os direitos adquiridos daqueles que estejam em gozo dos
beneficios previdenciários e daqueles que tenham cumprido os requisitos legais para oId-los.
11.
Os ltUIÍS aposentados' e pensionistas, portaIItO. alo seda
afetados peIu alt~ proposw. Ao contrírio, com a melhoria du condiçOes fiDaDceiru do
sistema prevideuciirio, em fuDçIo do aumento da arrecadaçIo e da adoçIo de repu mais
jUltlS para'. concesslo de beDetIcios, deveric) obter vantagens adicionais. .

Do mesmo modo, os trabalhadores que tenham cumpridO todos
legJÚ para a obtClDÇiO de sua aposentadoria ou de qualquer outro .beaeficio; teria
também OI seus direitos respeitadoS, podendo valer-se dalegislaçlo vigente.

12.

OI requisitos

Masode 1995

Março de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
13.
Além disso, serão reconhecidas as expectativas de diréito dos
atuais segurados da Previdência Social segundo regras baseadas no critério de
proporcionalidade, considerando-se a parcela do período aquisitivo já cumprida

14.
Para um bom diagnóstico das dificuldades do sistema, não se
pode ignorar que, nos dois últimos anos, o saldo operacional da Previdência Social, ou seja. a
diferença entre o valor arrecadado com as contríbuições sobre a folha de pagamentos e as
despesas com beneficios, pessoal e custeio tem sido negauvo. A persistência deste deficit levou
pro~e à redução e à interrupção do repasse de parcela destes recursos para a ~";Jde.
Projeta-se, para 1.995, inclusive um deftcit da ordem de RS 3,2 bilhões, conforme os dados do
GRÁFIco I, cuja tendência é de crescimento nos anos vindouros. segundo recentes estudos

atuariais.

GRÁFICO 1: SALDO, RECEITAS E DESPESAS
DA PREVlDaNCIA SOCIAL
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15.
Aliás. o crescimento das despesas gerais da previdêucia é
fortemente determinado pelo incremento acelerado das despesas com beneficios. Eutre 1960 e
1.990, a populaçlo bruileira cresceu 109%; enquanto o número de beneficiários da Previd!Dcia
Social, no mesmo periodo, se multiplicou mais de doze vezes, aumentando em 114W.. como
pode ta' observado no GRÁFIco 2. O JIÍDIero de beneficiários representa atuaImeDte c:en:a de
9,4% da populaçIo bruileira sendo que somente o número de beneficios rurais cresceu SO'/. .
eatte os anos de 1.991 e 1.993(GRÁFICO 3).
GRAFlco 2: BENEFICIÁRIOS DA
PREVIDêNCIA SOCIAL E POPULAçAO
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GRAFICO 3: QUANTIDADE DE BENEFicIOS
EM MANUTENÇAo POR CUENTELA
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16.
Como resultado, a relação beneficiários/contribuintes que. na
década de 50, era de' 1 para 8 é hoje de cerca de 1 para 2. Caso não haJa uma revenio desta
tendência nos próximos 25 anos, a relação será de 1 para 1.

17.
Os dados obtidos através dos CenSos Demográ!cós de 1.980 e
1.991 apontam para uma mudança significativa no perfil demográfico da popu!lçlo brasileira,

com sensíveis 'impactos nas políticas de educaçio, saúde e previdência social

18.
A taxa de fecundidade no Brasil já é de 2,6 filhos por mulher em
idade reprodutiva, butante próxima inclusive da taxa universal de reposiçlo, que 6 de 2,2 fiIbo&
por mulher. Este é o fator fundamental que expüca o envelhecimento progressivo da popu1açIo
brasileira. Frise.-se que a taxa de crescimento da populaçlo é daoroem de 1,9% 10 IDO e que,

mantidas u tendênciu atuais, daqui a 30 anos, apopulaçlo brasileira não mais aesceri.

19.
Estima-se qUe! o percentual de idosos, ou seja, pessou com IDIÍI
de 6~ anos, que era de 3,1%, em 1.970, 'chegue a 7,7%, em 2.020 conforme se d~recndc do
GRAFICO 4. Em relação à Populaçio Economicamente Ativa (PEA), o percentual de idosos,
~ iiéclda de 90, é de 8%, e deve chear a 11%, em 2.020.

GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
DE IDOSOS NA POPULAçÃO
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20.
Somente as tendências demográficas assinaladas seriam
suficientes para justificar a imediata reforma do sistema previdenciário. No emanto, a situação é
agravada ainda mais pelas distorções do mercado de trabalho e pela crescente liôera.üdade da
legislaçio previdenciária vigente.

21.
Os números relativos ao mercado de trabalho são preocupantes.
Enquanto as despesas com beneficios crescem a uma taXa de 7% ao ano, em ritmo ascendente,
a população economicamente ativa apresenta um crescimento de 2,7% ao ano, em ritmo
descendente. Com as transformações ocorridas no processo produtivo, caracterizado pela
automação e pela terceirização progressivas. as baixas taxas de crescimento do mercado formal
de trabalho deixam de ser uma mera decorrência da conjuntura macroeconômica e passam a ser
uma tendência estrutural, prejudicando a médio e longo prazos o custeio da previdência social,
que depende fonemente da folha de salários.

22.
Com relação aos beneficios pagos pela previdência social, sIo
notáveis as distorções. O Brasil é um dos poucos países do mundo a manter a aposentadoria:
pôr tempo de serviço. Pua justificá-Ia, argumenta-se q!le a maioria absoluta das pessoas no
Pais começa a trabalhar muito cedo, entre os 10 e 14 anos. Argumenta-se ainda que a
expectativa de vida ao DUCef dos brasileiros praticamente coincide com a idade mínima para a
concessio da aposentadoria por idade, o que condenaria. a maioria da populaçlo a morrer sem
jamais receber o beneficio previdenciário.

23.
O que as pesquisas mamam, no entanto, é uma realidade
bastante diferente. Em primeiro lugar, no Brasil. a expectativa de vida ao nascer 6 fortemente
afetada pela mortalidade infantil. O conceito mais adequado no caso da política prevideDciíria 6
o de esperança de sobrevida por Wxa etária. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística- mGE, aos S5 anos, o bruileiro tem ~ expectativa de sobrevida de 21 lIIOI> se
homem, e 22 anos, se mu1ber, podendo assim alcançar 76 e 77 anos, respectivamente. SIo,
ponanto, as expec:tIâvas de sobrevida, nu faixas etárias de concessão da aposentadoria, as
estatfsticas relevantes .para a Previdencia Social, pois permitem estimar a duraçio média do
beneficio por ela concedido.

24.
Na faixa de idade mencionada não há grandes diferenças entre
ricos e pobres no que conceme à expectativa de sobrevida. A diferença entre essas expectativas
para populações de baixa renda. em tomo de um salário mínimo , e populações de renda mais
alta,. dez salários mínimos, dimimJi nas faixas etárias mais elevadas. conforme se depreende do
GRAFIC05.

GRÁFICO 5: EXPECTATIVA DE VIDA,
RENDA E IDADE
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25.
Em segundo lugar, U pesquisas demODStrIID que U peIIOU
àposentadas por tempo de serviço prov6m de empftl80S estiveia, ou ent1o, mudam poucó de
emprego. Outro resultado interessante é o de que a disuibuiçlo dos aposentldoa por tempo de
serviço, por faixa de renda. é inversa da encontrada para as pessoas apoleDtadu por idade.
Assim, a aposentadoria por tempo de serviço tomou-se um expediente capaz de prantir
aposentadorias precoces para os segmentos de mais alta retida, tornudo-se pua OI ICUI
beneficiirios que, geralmente nlo abandonam o mercado de ue&1ho, uma simples
complementação de renda. Para os segmentos mais pobres, com, maiores dificuldades de
inserção no mercado formal de trabalho, é muito dificill o acesso a este beneficio.

26.

Comparando-se a idade média

DO

momento de CODC UJlo' cid

beaefldo entre o. que se apolellWll por idade e OI que se aposentam por tealpO de .-vIçO,

vemo. qQe I,S desigualdades 110 de grande magnitude. M apoatIltãdoriu por idade, 'urblmu e
rurais, que envolvem uma clientela de blÍXo poder aquisitivo, do concedidas,' em média, para
pessou na faixa dos 62 anos. AJ. aposentadorias por tempo de serviço, cujos beDeficiirioIlIo
pessOas de maior poder aquisitivo. do concedidas, em média, a pesaou na fàixa doa S3 &DOI.
As pessoas de baixo poder aquisitivo que excepcionalmente conseguem se apoeent.r por tempo
de serviço, geralmente o fazem em idades mais alw.

27.
O fato da idade média na coDCeSSlo do beneficio _ bIixa eleva
a expectativa de duraçIo do beneficio previd~o DO ~~ para bomeua e DaIIbaI, que é
mais .alta., do que aqúela' .'verificada' nOs 'paises da, ~Dli.'o para. CoQpençIo ..
Deten.voMménto Econõmicó ~ OCDE, que ~nSre8& os paises ~ ~ do 1IIJDdo. &lpmto
um homem 405 países dá' QCDE percebe o seu beneficio, em média, por IS,2 aDOI, um
brasileiro continua percebendo o seu beneficio por 17,5 IDOS. Enquanto uma mulher doi pIIIeI
seu beneficio. em média, por 18,6 anos, uma brasileira tem • darIçIo
média do seu beneficio co~pondente a 20 anos.

da OCDE percebe o

28. .
Confonne já meocionado, além dQ Regime Geral de PrevidIDcia
Social, onde se enquadra a grande musa 4e trabalhadores, existem, por'bça de diIpoJitiYot
COJIStitucionais, algumas categorias profissionais, enquadrIdu em regimes pmicIeaciiriOI
específicos. Estes regimes possuem regras de CODtribuiçIo é de plpmento de benefic:iOI
'privilegiadas,que do inconsistentes do.pontO de vista fiDaDceiro e atuariIl.

29.
Considerando-se o exposto, do essas. ExceJentfgjmo Seabor
Presidente, as razões que fundamentam a presente propoa de emeuda collstÍ1l1ciooai que ora
submetemos a elevada consideraçio de Vossa Excelêllcia.

30.
É mister salientar que a emenda ora proposta tem por objetivo
retirar' do texto constitucional todos os temas que, por sua natureza, nIo lhe do afetoa. Aaim,
remete-se para a legislaçio complementar todas as regras de concesslo e de reajuste doa pIaDos
de beneficios do RGPS e dos regimes específicos. ressaIvmdo-se somente que U meJIDU sejam
consistentes do ponto de vista financeiro e anwiai.

Com o intuito de assegurar a aplicaçlo de critá:ioa UDifotmes
para os diferentes regimes previdenciários, ptopõe-se que a competência legislativa sobre
previdencia social seja privativa da UniIo, competindo ás demais esferas de sovemo a
operaciollJli.",çio do sistema para 0I1CU1 respectivos servidores.

31.
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32.
Em re1açlo ao regime próprio de previdêDcia cios lerVidores
públicos, à pane. a desconstituaoDltizaçio de diversos itens, buIca-se funda........Jmente
desestimulir aposentadorias precoces bem COIllO' vedar o acúmulo de aposentIdoriu e deIw
com outros rendimentos pagos pelo setor público.

33.
O principio da isonomia foi aplicado ao regime doi lClrVidores
públicos e policiais militares em geral.. resguardando-se as particularidades data profisdo, e
também ao regime dos integrantes das Forças de Mar. Terra e M, salvo DO que • refin ao
limite de idade para a aposentadoria e a sistemática de cálculo do beneficio que devem ateIIder
ia especificidades necessárias das Forças Armadas, e quanto aos magistrados e membros do
Ministério Público os·critérios para a aposentadoria foram igualados aos dos demais servidores
públicos.
34.
No que concerne à definiçio das fontes de fimnci.meato da
IegW'idade social, busca-se COIIferir ao texto constitucional, Excelenáuimo Senhor PnIideate.
uma redaçIo ao mesmo tempo mais precisa e abrangente. remelendo-ae o leU pica0
detalhamento p~ a legislaçio complementar. Deste modo. eia podá adquirir a flexibilidade
neceuíria para se adequar às peculiaridades do proceISO Produtivo, poaibilitalldo uma
diltribuiçlo maia justa dos encarsos lOCiIis lObre os fatores de produçlo. Mediante a ~
de coatrapartida para a uansferEncia de recutJOs. busca-se ademais ampliar a panicipaçlo dos
Estados,.Municipios e Distrito Federal no financiamento das ações descentrllizldu de lIÜde e
de llliatancia sociaL Heuve WJlbém· a preocupaçlo de garantir. durante o período de trIDIiçIo
para a nova lesWa9lo~e' financíamemo da Seguridade Social. a necessária preservaçIo das
atuais fontes de CUSteio:
35.
isençlo de contribuiçlo

É sugerida também a supresslo do. texto constituciooal da

para a seguridade social das entidades beneficentes de .ssistaocia

social, dispositivo que, além de ser matéria tipica de norma infraconstitucional, tem aerW:lo
como mecanismo para acobertar a evaslo de receitas.

]6.
Os cmenos de cqn~o das aposentadorias por taDpO, de
serviÇo do ilterados e pasaam a combinar limite .de idade com tempq de coDtribuiçi0~. de
modo a ',lÍtender aos indispensáveiS requisitos atuariais sem prejudicar aqueles que
comprovadamente comecem a trabalhar quando muito jovens.
37.
Manteudo-se um teto de contribuiçlo e de valor de beDeficio para
a previdência social busca-se garantir a adesIo facultativa do segurado a regime de previdIDcia
complementar, organizado segundo critérios fixados em lei. Reconhec:e-se assim a imponJDcia
dos fundos complementares de previdaDcia enquaDto instrumeatos fbndallM!lltlis, DIo apeau
para assegurar níveis adicionaia de proteçIo, mas tsmbém para a geraçIo de JlOUIl&DÇll de Ioaso
prazo e, conseqüentemente, para o financiamento de projetos de desenvolvimento.
38.
Como os beneficios previdenciários e UlÍJtencilis do
direcionados a clientelas diferenciadas, saxlo que os previdenciírios pressup&m VÍDcu10
contributivo e os úsistenciais independem de contribuiçlo, propõe-se que o pilo deitei doiJ
tipo. de beneficios seja desvinculado. O pagaDÍento do 'sa1írio-família bem como do auxiliorecIudo, beneficios tipicamente assistenciais, dirigidos hoje indisc:rimin.dlmeme • todo. OI
segurados, passará aobedecer a critérios de seletividade baseados na efetiva necessidade.

39.
Quanto à transiçlo para o novo RGPS. u proposta ÍIldlIidU l1li
disposições traIISÍl6rias objetivam o reconbecimento dos direitos adquiridos e du expec:tItWu
de direito, observado. criúrios que levem em conta o tanpo de serviço já cumprido. Os
belleficiários urbInos e NJ'Iis, homens e mulheres passam a receber tratameDto ilOD6mico. SIo
unificados também OI critérios de concesslo de todos os beneficios mantidos pela PrevidaDcia
SociIl, aiDda que à conta do Tesouro Nacional, buscando-se a raciQn.tiD9'o dos
procedimentos operacioaais.
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40.
Quanto aol regimes propnos de previd&lc:ía doi servidorel
públicOs, foram incluídos, nu disposições transitórias, mecanismos destinados a c o . lJIlipa
cIiIfunçi5es corporativas. Dentre estes, ciwn-se o estabelecimento de novos parImetros pua a
contIgem do tempo de serviço e de limites máximos de valor para as aposentldoriu.. ~
pipi por todll as esferu' de Governo aos seus respectivos servidores púbIicoa civil •
militares, bem como a desvinculaçio dos critérios de reajuste de ativos e inativos.

1.

Até que sejam promulgadas as
complemcm.r. reIativu 101
regimes próprios de previd&lc:ía dOI servidores públicos, foram embelecido.. au CÜIpOIiç&la
CODItitucioDIÍS transitórias, critérios p-. • conceuio das aposentadoriudol ltIVidora civil,
dOI policiais militares. dos integrames das Forças Armadas, dos magistrados e membros do
Ministério Público e Ministros do Tribunal de Coma da UniIo.

41.

42.
De uma fonna geral. foram suprimidas todas as matérias infraconstitucionais e aperfeiçoada a redação do texto constitucional tomando-o mais abrangente e
mais preciso.

43.
As refonnas ora preconizadas, Excelentissimo Senhor Presidente,
nio resultam de voluntarismos mas são impostas pela precariedade do atual modelo

previdenciário. Reformas análogas estão sendo constantemente implementadas no 11IIUIdo todo,
em um processo continuo de ajuste às novas perspectivas demográficas, às mudanças do
processo produtivo e à demanda crescente por justiça social.

O modelo previdenciário vigente é socialmente injuato pois
privilegia os segmentos mais organizados e com maior poder de preulo, em dctrimeuto doi
seginentos menos favorecidos que, por sua precária inserçio no mercado de trabalho,
encontrlm maiores obstáculos para ter acesso aos beneficios. Além de injusto, ele é inviável, no
curto, médio e longo prazos, do ponto de vista financeiro e atuarial. O desenho de suu regras
nIo obedec:e à boa técnica. sem a qual, qualquer sistema previdenciário, quer fimcione em
regime de repartiç!ü, quer C!D regime de capitalizaçio, corre o risco de entrar. em colapeo.
44.

Até agora, as inconsistências do modelo vigente têm sido
resolvidas através do achatamento progressivo dos valores reais dos beneficios dos que estio
enquadrados no regime geral e também pelo incremento das aüquous de contribuiçio,
enquanto se criam mecanismos privilegiados,parI. alguns regimes especiais. Na medida em que
as Qeipesu correm todas à coma dos recursos arrecadados pelo Estado. os privilégios de
alguns implicam necessariameme no sacrificio de ouuos.

45.

Viabilizar financeiiamente a previciencia social, tOl'DlDdo-a 10
mesmo ~ mais justa, significa assim garamir o pagarMnto dos beneficios pre'Yidenciirio u
próxima genç&ls, legando aos nossos filhos e netos um patrimônio construido com o esfbrço
solidírio de todos os brasileiros.
46.

•
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- SUPARlC. Civil.

Brasília,

17 de

março

de 1995.

Senhor Primeiro Secretúio.

Encaminho a essa secretaria Mensagem do Excelentíssimo senhor Presidente da
Rep11blica submete à ~liberaçlo do Congresso Nacional o texto da proposta de emenda
constitucional que- "Modifica o sistema de ~videncia social. estabelece nonnas de transiçIo a dt
Outl'lS providencias".

Atenciosamente.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Premdencia da Répliblica
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O SR. PRESIDENTE (Bene4ito Domingos) - Finda a leitura do expediente, passa-se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAlNARDI (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -'Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, assomo,
hoje, a esta tribuna para parabenizar o Professor e Odont610go.
Henrique Teitelbaum. eleito, por unanimidade de votos das 19 seções integrantes da Associação Brasileira de Odontologia, Presidente Nacional da ABO para o triênio 95/97.
Tal eleição e posse ocorreu dnrante o VI Congresso Intemacional de Odontologia, realizado em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no penodo de 22 a 25 do corrente,
sob o tema ''Prevenção, implante esta idéia".
O Dr. Henrique, primeiro gaúcho a assumir tal cargo nos últimos 30 anos de existência dessa entidade, já foi Presidente da
ABO do-Rio Grande do Sul por dois mandatos - 86188 e 90/93 -,
Vice-Diretor da Faculdade de Odontologia da PUC/RS, Diretor da
escOla de Aperfeiçoamento Profissional da ABO/RS, e é Presidente do Grupo Brasileiro de Profess0reS de Dentística.
No seu discurso de posse, o novo Presidente da ABO Nacional propôs-se, dentre outras metas, a cooperar para a melhoria
da saúde bucal da pOpulação brasileira, bem como a elevar, ainda
mais, o conceito da ABO e da odontologia brasileira perante a comunidade científica intemacional e perante a opinião pública.
Segundo a UNICAMP, o Brasil possui, hoje, 60 milhões de
desdentados, pessoas que perderam todos os seus dentes antes de
chegar aos 40 anos de idade, e isso porque os dentistas se especializaram em curar, -não em prevenir. Se um trabalho de prevenção
tivesse sido realizado nos últimos anos, 75% das pessoas não teriam cáries.
Mesmo o Brasil tendo hoje 124.839 profissionais dessa
área, ou seja, um dentista para cada conjunto de 1.230 pessoas média melhor do que a considerada ideal pela Organização Mundial da Saúde, que se situa em torno de 1.500 - apenas 5% da população ganham o suficiente para freqüentar um consult6rio dentário: 25% dos brasileiros já perderam total ou parcialmente seus
dentes, formando uma POpllação de banguelas.
A OMS considera aceitável que uma criança de 12 anos tenha 3 dos seus 28 dentes necessitando tratamento. Nesta idade,
uma criança brasileira já está com 6 ou 7 de seus dentes com cárie
ou obturados ou perdidos.
As conseqüências das cáries são danosas Para todo o organismo humano:
.
- problemas renais;
- problemas de estômago;
- focos avançados de infecções;
- problemas cardíacos;
- problemas nas articulações;
- problemas neurológicos com lesõeS graves;
- infecção generalizada, podendo levar o paciente à morte;

e
- sinusite, principalmente.
Sendo o tratamento dentário muito caro para a grande
maioria da pOpllação brasileira, não seria mais 16gica a prevenção
dos problemas?
Lanço, pois, ao novo Presidente Nacional da Associação
Brasileira de Odontologia o que considero o maior desafio de sua
gestão: que consiga que cada dentista associado se proponha a tratar duas crianças, gratuitamente, em seus pr6prios consult6rios
dentários, ininterruptamente, ou seja, que cada dentista brasileiro
assuma, em caráter permanente, a responsabilidade pela saúde bucal de duas crianças carentes.
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Ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, apelo para que
desen,volva maior número de campanhas de prevenção junto às escolas públicas, distribuindo, inclusive, escovas de dentes, fio dental e cremes dentifncios, gratuitamente, para os comprovadamente
carentes.
Aos senhores empresários, peço que ensejam programas de
atendimento às comunidades mais pobres, que adotem vilas, roas
ou números mínimos de barracps, propiciando o atendimento, pelo
menos, dos dependentes de seus empregados, a exemplo da Ação
Global desenvolvida pelo SESI-SENAI.
Ao Prof. Sr. Henrique Teitelbaum e aos demais membros
da nova Diretoria, Dr. Norberto Lubiana, Vice-Presidente, Dr.
José Carlos Ribeiro, Secretário-Geral, Dr. Odilon Antônio Mainardi, Tesoureiro-Geral, meus votos de uma gestão profícua e exitosa,
plena de realizações concretas para a Nação brasileira.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depltados, esta Casa realmente tem de se colocar no lugar que lhe é reservado pela Constituição Federal, ou seja, fazer as leis, para que o Executivo as execute e o Judiciário fiscalize a aplicação conveniente da legislação.
Sr. Presidente, encontra-se hoje no Senado Federal o Decreto Legislativo nO 383 para ser votado, depois que a Câmara o aprovou. Esse decreto susta a TR no crédito roral. Entendo_que esta
Casa tem o compromisso e a obrigação de estudar e determinar
que venha para o plenário o disposto no art. 192 da Constituição,
que é o estabelecimento dos 12% de juros ao ano e que desde
1988 está-se empurrando com a barriga, devido à interferência dos
representantes do sistema fmanceiro. Espero que esta Casa realmente faça com que a matéria venha para o plenário, de modo que
possamos votá-la e, dessa forma, coibir os abusos das cobranças
de juros que o sistema fmanceiro implanta neste País.
Veja, Sr. Presidente, que o Governo fala em inflação de 2,5
a 3% e está-se cobrando hoje até 17% de juros ao mês nos cheques
especiais e nos juros bancários.
Agora, Sr. Presidente, refiro-me a uma outra questão muito
difícil por que passa este País e para a qual o Governo fecha os
olhos. Trata-se do setor da agricultura, onde temos um Ministro
que não tem compromissos com a mesma nem a confiança da classe roral brasileira. O Ministro da Agricultura, Sr. Andrade Vieira,
é um banqueiro que alega que vai comandar ou liderar o processo
da agricultura no País. Diz S. Exa que o Governo não vai mais
atuar na política dos preços mínimos para a agricultura.
Pelo Decreto-Lei n° 79, de 1966, o Governo Federal é obrigado a cumprir a Política Geral dos Preços Mínimos, ou seja, compra a produção agrícola de menor preço do País, com ou sem financiamento. O Governo não está cumprindo esse decreto-lei e,
por essa desobediência, tem que ser responsabilizado, conforme
prevê o art. 85, inciso Vil, da Constituição Federa.l.
Sr. Presidente, n6s que fazemos as leis deste País, precisamos ser os guardiões da Constituição e exigir que o Poder Executivo a cumpra. O Presidente da República e o Ministro da Agricultura não podem mudar a lei. Por isso, quando vemos o banqueiro e
Ministro da Agricultura dizer que não vai cumprir a Política Geral
dos Preços Mínimos, ficamos pensando: quem é esse homem tão
poderoso que passa por cima da lei? Portanto, estaremos vigilantes
e entraremos com mandado de segurança para que o Governo seja
responsabilizado por crime contra a Constituição, se não for cumprida a política dos preços mínimos vigente. O Governo é obrigado a comprar esses produtos agrícola de menor preço. Se os preços
de mercado estão mais baixos que os preços agricolas, é culpa do
Governo, que teimou em manter a TR e fez com que os preços
hoje estejam acima do preço mínimo. se os preços internos estão
mais baixos do que o preço mínimo, é em razão da política errada
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implantada pelo Governo, como resultado do acordo do Mersocul,
em que se franqueiam as fronteiras do País com a defInição das
'llíquotas de importação na produção primária. Como resultado, os
produtos estão com preço inferior ao do mercado brasileiro e do
preço mínimo. Mas não é o agricultor que, mais uma vez, vai pagar essa conta e os subsídios que o Governo quer proporcionar
para o consumidor, colocando mais barato o produto nos supermercados. Ora, se há alguém que deve arcar com o ônus dos subsídios é o Governo e não o agricultor. Por que o agricultor tem de
subsidiar a economia por causa dos planos econômicos que são
implantados? Lá fora, a agricultura é subsidiada; aqui, ela é taxada. Penaliza-se o agricultor, levando a miséria para o campo. Temos 32 milhões de miseráveis no País, dos quais 60% estão no
campo, onde a renda per capita chega a 1.800 dólares, enquanto
que na cidade chega a mais de tres mil d6lares.
É preciso que o Governo reflita sobre esse aspecto, sob
pena de acontecerem convulsões com conseqüências imprevisíveis
para o campo. S6 o Governo não quer enxergar isso.
O SR. JOFRAN FREJAT (pP - DF. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, há algum tempo, em
comunicação a-esta Casa, ressaltei o fato de que o Governo Federal havia editado uma medida provisória - agora já na quarta ou
quinta reedição - tirando 2,65% do PIS-PASEP e COFINS para
facilitar as exportações, em termos de liberação de recursos da
área de matérias-primas, embalagens, etc., para equilibrar a balança comercial.
Acontece que a retirada desse percentual, a que denomina
de renúncia fiscal, atinge diretamente a saúde. A COFINS, hoje, é
responsável por praticamente 67% do Orçamento do Ministério da
Saúde. Existem outras fontes de recursos que poderiam servir ao
Governo~ederal, sem que precisasse atingir exatamente a área sucateada e mais difícil: a da Saúde.
Para minha surpresa, após solicitar, em requerimento, ao
Ministro Pedro Malan informações sobre o montante dos recursos
dessa renúncia fiscal, o Governo Federal, no dia 24, reedita medida provis6ria aumentando a renúncia fiscal de 2,65 para 5,37%.
Quer dizer, a Saúde já não tem dinheiro, e quando o tem é porque
se socorre do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas se retira esse
percentual exatamente do Fundo de Amparo ao Trabalhador e
mais exatamente da COFINS. Portanto, não se pretende, de maneira alguma, atender ao setor Saúde.
Chamo a atenção de todos para este aspecto, que tem passado despercebido da maioria dos membros desta Casa, mas é questão de fundamental importância para o setor da Saúde, a fIm de
que se mantenha em níveis pelo menos aceitáveis o atendimento
ao público.
Uma outra questão, Sr. Presidente, é a respeito desse último
e escandaloso evento promovido pelo Governo do Distrito Federal, quando forneceu alimentação, abrigo e condições especiais,
aos sindicalistas que vieram ao Distrito Federal- de fora da Capital da República - para realizar manifestação contra o Governo
Federal.
Sr. Presidente, o Distrito Federal depende praticamente de
80% de recursos do Governo Federal, e agora esse mesmo Governo que precisa de dinheiro procura atingir diretamente o Governo
Federal, financiando os sindicalistas para se manifestarem contra
as propostas de reformas governamentais. Parece-me que o Governador do Distrito Federal não terá respaldo para vir diZer ao Presidente da República que precisa de recursos. O Presidente poderá
'dizer-lhe que S. Ex' utilizou os recursos para fmanciar sindicalistas em campanha contra o Governo Federal. Evidentemente S. Ex'
não estará interessado em agir dessa forma.
Sr. Presidente, e o que é mais grave: membros da briosa
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corporação da Polícia Militar do Distrito Federal foram utilizados
como garçons de baderneiros, servindo-lhes comida em bandejão
para que viessem gritar contra as reformas propostas pelo Governo. Isso é democracia? Ainda se diz, tranqüilamente, que esse é o
tipo de processo de fmanciamento que se deve fazer. Enquanto estão pàgando por isso, tirando o dinheiro sofrido que se conseguir
do Governo Federal, enquanto os Deputados Federais estão aqui
"de pires nas mãos" pe<,lindo ao Governo que repasse recursos para
o Distrito Federal, estamos vendo um chefe do Centro de Saúde
em Taguatinga fazer uma solicitação, por via de oficio, para a associação dos moradores das QNJ e QNL, para conseguir uma haste de cautério, para fazer cauterização de colo de útero nas moradoras; algo que não deve custar mais de 100 reais, ou muito menos
do que isso, e está sendo negado ao serviço de saúde, para que se
financie 30 ou 40 mil reais a sindicalistas para fazerem aqui sua
manifestação.
De forma, Sr. Presidente, que estamos invertendo tudo.
Nunca vi esse tipo de procedimento: agredir o Governo Federal e,
depois, "de pires nas mãos", vir implorar recursos a mais. Isto é
democracia? Isto, absolutamente, é incapacidade de entender os
problemas da Ca~ital da República.
O SR.LEONIDAS CRISTINO (psDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Ceará
com os mais de oitenta lagos permanentes que hoje possui, pode
guardar apenas 30% da água que banha o seu territ6rio nos anos
de bonança pluvial. Uma vez multiplicada por tres essa capacidade
de armazenamento, o Estado estaria em condições de irrigar uma
superfície quatro vezes superior à atual área agricultável de Israel,
o maior exportador de produtos vegetais nobres do Oriente Médio.
Além de tentar corrigir o equívoco freqüentemente disseminado nos meios políticos, governamentais, e mesmo na imprensa,
de que o Ceará tem açude demais, gostaríamos de ressaltar, Sr.
Presidente, que o Estado não só tem açude de menos como também aqueles de que dispomos acham-se distribuídos de forma irregular pelo território estadual, ali criando verdadeiros vazios hídricos. Exemplo marcante é o Vazio Hídrico do vale do Coreaú, rio
que banha e dá nome a minha Terra natal. Há cinqüenta anos, foi
elaborado um projeto para construção de urna barragem que perenizaria todo o vale, modificando com certeza a vida de milhares de
cearenses que residem nos municípios de Frecheirinha, Coreaú,
Moraújo, Granja e Camocim.
O tempo parece ter deixado no esquecimento o projeto e a
população sofrida daquele vale.
Mas não s6 de equívocos foi feita a história das obras de
açudagem em meu Estado. Cito como exemplo a construção do
açude de Or6s, marco da luta contra o flagelo da seca do Nordeste
e fator de fixação do homem a sua terra em toda a região por ele
atendida.
A construção de Or6s livrou o Ceará da fama que em nada
lhe era lisonjeira, qual seja a de abrigar em seu território o maior
rio seco do mundo.
Falo do rio Jaguaribe que, com a construção desse imenso
lago artificial, teve seu alto curso perenizado, por meio da coleta
de águas das regiões dos Jnhamuns, Araripe, até Iguatu. Só a regularização desse trecho do Jaguaribe já representou alívio da fome e
da sede de milhares de pessoas no meu Estado. Imaginem então os
Senhores o que se lograria com a complementação dessa obra,
desta feita atingindo as bacias do Salgado e do médio Jaguaribe.
Ampliar Or6s não representa, nesse caso, uma alternativa
plausível, uma vez que isso implicaria o risco de elevação do nível
de enchentes em 19uatu, bem como a inundação das vazantes produtivas do açude. A pr6pria geografia do Ceará aponta, nesse
caso. para o estreito do Cunha, onde já está projeta0 o açude do
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Castanhão.
Os argumentos a favor da construção do Castanhão são
muitos, especialmente em termos de sua importância para a ampliação da área irrigada do Estado, para se lograr o controle defInitivo sobre as enchentes no Jaguaribe e para realizar o sonho de
cada cearense que ali vive e produz, que é sua perenização defu:iÍ'tiva, desta feita até à foz em Aracati.
Mas o projeto de perenização do curso do Jaguaribe não estará completo, Senhoras e Senhores, sem que um outro projeto, de
importância crucial não só para o meu Estado como também para
todo o Nordeste brasileiro, venha a se concretizar em curto prazo.
Refrro-me ao projeto de transposição de águas do rio São Francisco, obra que, uma vez concluída, irá representar um marco na história da gestão dos recursos hídricos em nosso País.
O São Francisco é conhecido como o rio da integração nacional, uma vez que, ao longo dos seus 2.900 quilômetros de extensão, congrega os Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe.
E já que a missão do Velho Chico é unir e não dividir, nada
mais pertinente e urgente que levar a termo a proposta de transposição de parte de suas águas, uma vez que isso possibilitará aos
semi-áridos de Pernambuco, da Panuôa, do Rio Grande do Norte e
do Ceará o usufruto de muitos beneficios que hoje já são concedidos aos demais Estados por ele banhados.
O projeto é soberbO em seus propósitos, uma vez que visa a
aproveitar parte de um fabuloso volume de água, normalmente
despejada no Oceano Atlântico, sem que dela se faça maior serventia; Só para se ter uma idéia das vantagens imediatas que daí
decorrerão, basta saber que com isso estará sendo assegurada a implantação de 34 novos perímetros de irrigação, além do âbastecimento de 220 Municípios, beneficiando diretamente 6 milhões de
pessoas.
Os que criticam o projeto, muitas vezes de maneira leviana,
por não conhecerem bem o seu conteúdo e seus detalhes técnicos,
esquecem que com sua concretização estaremos dando um passo
defmitivo para o soerguimento econômico e social do Nordeste.
Escusado se,torna dizer que já passa da hora de darmos um basta
ao imediatismo das políticas voltadas para o combate à seca e à
fome na região, que não conseguem ir além do mero assistenciali~
mo emergencial.
O Nordeste, particularmente o Estado do Ceará, clama por
uma política de gestão de seus recursos hídricos que possibilite a
prática de uma agricultura moderna, comercialmente competetitiva. Ao bravo homem do campo do nordestino deve ser dada a
oportunidade de realizar um salto qualitativo, em termos de condições para viver a produzir. Não cabe mais o assistencialismo eventual e episódico na época da seca. O homem do campo cearense
clama por condições de trabalho que possibilite dar a sua família
um sustento digno e honrado.
O que se pede é muito pouco, Sr. Presidente, mais é o que
sempre tem sido negado a todos os nordestinos.
É, portanto, em nome desse homem que ali vive e produz,
que lanço meu apelo a favor do projeto de transposição de águas
do rio São Francisco. É necessário agregar união e força para combater os derrotistas de plantão que, muitas vezes em defesa de interesses espúrios, procuram embotar a visão dos verdadeiros patriotas, aqueles que não medem esforços para lutar por um País
mais justo e mais feliz.
Outro assunto.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputàdos, gostaria de registrar
nos Anais desta Casa a Condecoração recebida no dia 23 de março
pelo maior poeta popular nordestino de todos os tempos, Patativa
do Assaré, 86 anos de vida e poesia.
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Cego quase surdo, o poeta mantém ainda hoje lucidez própria dos gênios.
Nascido em Serra de Santana, 18 quilômetros de Assare,
teve uma infância pobre e cheia de dificuldades. O drama do sertanejo foi o cenário de sua vida e fonte permanente de inspiração.
Patativa 'do Assare é dono de uma extensa obra, com destaque para: Triste Partida, Vaca Estrela e Boi Fubá, Estrada da Minha Vida, Lamento de um Nordestino, Contos de Patativa, Cante
lá que eu' Canto Cá e Patativa do Assaré, 85 anos de Poesia.
A medalha José de Alencar, em boa hora concedida pelo
Governador Tasso Jereissati, foi entregue pelo ExmO Sr. Presidente da República, Fernal'ldo Henrique Cardoso, quando de suà visita
ao Estado do Ceàrá. '
Para fmalizar Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tomo
emprestado os versos do poeta Patativa do Assaré que traduzem o
sentimento nordestino:
''Por força da natureza
Sou poeta nordestino
Porém só canto a pobreza
Do meu mundo pequenino
Eu não sei contar as glórias
Nem tambémconto as vitórias
Do herói com seu brasão
Nem o mar com suas águas
Só sei contar minhas máguas
E as máguas do meu irmão."
O SR. UBIRATAN AGUIAR (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, é uma satisfação registrar dois eventos ocorridos no meu Estado que marcam
politicamente não apenas o povo do Ceará, mas, tenho certeza,
toda a sociedade brasileira.
O Governador Tasso Jereissati, durante este mês de março,
tem instalado nas diversas regiões do Estado conselhos de desenvolvimento regional, faZendo composição e integrando os representantes dos diversos 'segmentos da sociedade cereanse. São trabalhadores rurais, representantes do Ministério Público, Prefeitos,
representantes das Câmaras municipais, Deputados, lideranças
classistas, enfim, é a sociedade discutindo e debatendo os problemas da região e apontando ao Governo as soluções e propostas
para o desenvolvimento regional. Posteriormente, numa segunda
etapa, esses conselhos terão uma atuação tão importante quanto a
primeira: passarão a fIscalizar a aplicação dos recursos das obras
em execução.
Dessa forma muda-se a prática política no Estado do Ceará,
passando-se a um processo de desenvolvimento sustentado, articulado com a sociedade. Iniciado na primeira gestão de Tasso Jereissati, teve continuidade no Governo Ciro Gomes e foi agora novamente adotado pelo Governador Tasso Jereissati.
Sr. Presidente, delinearam-se, assim, perspectivas. Com a
participação das comunidades teremos o atendimento das suas necessidades reclamos de maneira mais direta e efIciente, porque
com a união da representação política, classista e dos trabalhadores teremos a conjunção perfeita das forças vivas da sociedade.
Outro momento muito rico para nós, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, foi o da efetiva municipalização da educação no
Estado do Ceará. Aos Municípios são transferidos não só os encargos, mas também os meios à disposição do Estado, para que aqueles que estão próximos dos problemas possa geri-los de forma
mais eficinete, trazendo soluções mais rápidas e prontas para o
pleno atendimento dos que procuram o ensino fundamental.
Com este registro, Sr. Presidente, quero mostrar a preocupação de um Governo do PSDB em implantar os programas defendidos pela social-democracia, de forma que o povo esteja'perto
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do Governo e este possa representá-lo no atendimento das suas
mais caras aspirações, através dos consellios legitimamente elei-

tos.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEmA (Bloc<1PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. fusidente, Sn e Srs. Deputados, penso que a maioria dos brasileiros está desejosos de ver progredir as mudanças necessárias para impulsionar nosso País na direção do mundo desenvolvido, onde há maior produtividade e eficiência nas instituições públicas.
Causou-me, então, grande perplexidade a notícia veiculada
pela imprensa, no sábado último, sugerindo que o Governo deva
mudar sua proposta de exame final nas Universidades.
Pasmem: pelo novo projeto os alunos fariam a prova em se
identificar. A nota não constaria de seus currículos e a qualidade
de cada Universidade seria avaliada pela nota média.
Receando a rejeição da Medida Provisória que leva em seu
bojo o estabelecimento do exame, o Governo negociaria essa mudança.
Esse comportamento do Governo soa como um precipitado
acovardamento e de provocar em alguns daqueles que o apoiam
desalento, descrença e desânimo, mas penso que na maioria destes
desperta uma profunda indignação diante do fraquejar ao primeiro
sinal de oposição, principalmente porque a maioria esmagadora
dos políticos, da Nação, e dos próprios docentes e discentes, são a
favor da avaliação e da idéia de que alto semelliante já deveria ter
ocorrido há muito tempo.
O problema é que agora temos uma proposta real e concreta; uma ação que naturalmente provoca uma reação, principalmente em se tratanto de assunto que mais uma vez mexe com interesse particulares e com uma extraordinária força de inércia maior
do que a provocada pela soma das massas de quem a produz. Refiro-me à acomodação de muitos alunos e professores.
Creio, no entanto, que para estes falará mais alto a razão,
que aponta o exame nacional de fmal de curso como a forma mais
eficaz de se fazer a avaliação, que será dos cursos e das instituições, e não dos alunos.
Não se pode discutir a validade e a legitimidade de avaliação do produto para saber da qualidade da instituição.
Os resultados permitirão a todos n6s conhecermos claramente as boas instituições, exigirmos melliorias nas mais fracas e
medíocres, e fecharmos as que enganam os 8lunos e a comunidade, as quais sabemos existirem em quantidade na área da Saúde,
do Direito, da Tecnologia, enfun, em todos os campos, dada a falta
de controle de qualidade por parte do Governo.
E, sabidamente, cabe a ele a tarefa fiscalizadora, orientadora e normalizadora; tarefa essas, aliás, importante e pertinente, da
qual o Governo não pode nem deve fugir, cabendo-llie, muito pelo
contrário, concentrar toda a sua energia e enfrentar a realiliade,
cumprindo o seu fundamental papel.
Há quem -apareça nessas ocasiões para falar que a matéria
ou o exame necessitam de uma ampla discussão da sociedade e
dos envolvidos. Pois então, que se aperfeiçoe a forma de aplicação
do teste através do debate geral, posto que a proposta está apenas
criando a possibilidade de aplicar a prova.
Como professor da Faculdade de Engenharia e da Fundação
Universitária e região de Joinvile, tenho convicção de que temos
cabeças capazes de produzir um teste que seja operacionalmente
viável e que abranja não s6 a qualidade técnica, mas também o
conteúdo fIlos6fico e geral transmitido aos alunos.
Não podemos recuar agora, deixando de assumir a defesa
dos alunos e dos pais que, com extremos sacrificios e privações,
têm procurado o mellior para seus filhos, e muitas vezes são enganados.
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Devemos ainda nos lembrar que os mais humildes não p0dem pagar os serviços de um advogado, de um enfermeiro, de um
médico ou de um professor particular de sua livre escollia, tendo,
por conseguinte, de buscar o serviço público, tornando-se vítimas
do sistema tal como está.
Que o Governo e os Parlamentares saibam sustentar um
novo caminho para o ensino do nosso País, sem subtefügios, como
se propôs, até de forma ridícula, pela ineficácia evidente de um
exame no qual não se identificaria o aluno, tampouco conteria só
seus resultados constantes de documento exigível a par do diploma.
Somos, portanto, pela manutenção do exame geral em todas
as Universidades do nosso País, tal como contém a proposta original remetida ao Congresso Nacional.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para
manifestar o meu apoio ao Governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque, pela acolliida aos integrantes das caravanas do movimento popular na semana passada.
Lembro que a Constituição assegura o direito de ir e vir o
direito à livre manifestação.
Brasllia é a Capital da República, para onde convergem as
esperanças e os desencontros do povo que sabe que daqui emanam
as decisões sobre suas vidas - a maioria dessas decisões negativa.
Sr. Presidente, Brasília foi palco de manifestações nacionais
em vários momentos: Diretas já; Impeachment; Movimento dos
Sem-Terra, em 1990, pela reforma agrária, concentração de servidores públicos vindos de todos os estados.
Nessas situações os manifestantes foram maltratados e
acossados por governantes que colocavam a polícia para reprimir.
Ninguém tem saudade dos tempos do Reitor José Carlos Azevedo
na UnB, colocando a polícia contra os estudantes em greve. Também não devem ter saudade dos tempos do General Newton Cruz,
que de chicote em punho colocava as pessoas para correrem na
Esplanada dos Ministérios por conta das manifestações pelas Diretas já.
Em tempos mais recentes, Sr. Presidente, no Governo anterior a do companheiro Cristovam Buarque, muitos traballiadores
que se dirigiam a Brasília para expressar suas reivindicações ficavam detidos e bloqueados nos postos da Polícia Rodoviária para
dificultar seu acesso às manifestações. Muitas vezes, Deputados
de Brasília, de maneira até unitária, tomaram providências para
que essas pessoas fossem liberadas nos postos rodoviários e tivessem acesso à cidade.
Vale lembrar neste momento que os espaços são públicos,
são do povo. Cabe aos governantes administrar o uso dos mesmos.
Quando os espaços públicos e o dinheiro do povo são utilizados
para prestigiar ou para homenagear as elites econômicas do País,
não há nenhum questionamento. E o jantar do ltamaraty, no dia da
posse do Sr. Fernando Henrique Cardoso, quanto custou? A im-prensa teve a preocupação de divulgar alguns dados.
O que está em jogo é a certeza de que os governantes e os
setores da elite brasileira têm de que as manifestações populares
vão crescer dia a dia. Com toda certeza, Brasília ainda vai ser palco de muitas manifestações, por conta dos desmandos do Governo
Federal, que não tem condição de corresponder à esperança daqueles que votaram nele acreditando que traria alguma coisa de novo.
Tenho certeza de que esta reação - não pode ter outra explicação - é fruto do receio do que possa vir. A população e a imprensa sabem que existem lobistas, hospedados nos melliores hotéis de Brasília e na Academia de Tênis, empenhados nas reformas
do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Estes vêm justamente em sentido contrãrio aos interesses da maioria do povo brasileiro.
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O que fez o Governador Cristovam Buarque foi zelar pelo
patrimônio público, ao mesmo tempo em que acolhia aqueles que
vieram aqui se manifestar. O que fez o Governador Cristovam
Buarque foi praticar um gesto humanitário, político e social, por
entender que lhe compete, como administrador da Capital da República, fazer com que as manifestações_ aconteçam em clima favorável.
O companheiro Ctistovam Buarque entendeu que as pessoas vindas do País inteiro deveriam ser alojadas da melhor forma
possível nesta cidade. Por isso, elas ficamm no pavilhão do Centro
de Convenções.
_
Lembro aos que estão me ouvindo que várias manifestações
foram feitas nos espaços públicos de Brasilia dumnte o Governo
anterior. O Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra,
realizado por milhares de trabalhadores em 1990 - todos sabem
quem governava nesse p~ríodo- aconteceu no Centro de Convenções. O Congresso que criou a Confederação Democrática dos
Trabalhadores no Serviço Público, também aconteceu no Centro
de Convenções.
Faço estes comentários apenas para dizer que as razões desse alarde certamente são ouLras e não aquelas que aparentemente
estão sendo apresentadas à população.
O SR. ROGÉRIO SILVAN (pPR - MT. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, desde a implantação do Plano Real houve uma mudança muito grande na vida do
brasileiro. Hoje fala-se muito sobre a especulação do mercado financeiro, o vazamento de informações por parte do Banco Central,
mas estamos nos esquecendo da especulação na área comercial.
As tabelas de preços na virada do Plano Real sofreram acréscimos
que elevaram o preço das mercadoras muito acima da realidade.
E desde a implantação do Plano Real essas tabelas permanecem cheias.
Muitas empresas hoje ainda trabalham com tabelas de preços acima dos praticados no mercado.
Estou apresentando à Casa projeto de lei que visa à organização da circulação das mercadorias no nosso País, devendo a
mercadoria sair da fábrica com o preço ao consumidor exposto na
nota fiscal e em selo afixado no produto. O Governo Federal desconhece a realidade da movimentação comercial no que se refere à
quantidade e ao valor específico da mercadoria que chega para o
consumidor. Esse projeto de lei visa a fazer com que a empresa
produtora coloque nos seus produtos e na nota fiscal o preço final
ao consumidor, que será cobrado no local de revenda.
Na virada do Plano Real muitos produtos deveriam ter sofrido a deságio de 2,75. No entanto. seus preços foram mudados
sem o deságio. Temos válias tabelas aciml! do preço de mercado;
tabelas de tratores, de carros, enÍlm, de diversas mercadorias. Hoje
a população não sabe quanto deveria custaI tais produtos. O Governo deveria ter o controle do preço desde que sai da fábrica até
chegar ao consumidor, para se ctwbater a especulação da mercadoria, os estoques expressivos que se forma c, principalmente,
para diminuir os juros, que hoje são muito ",!tos. Nossa população
não sabe hoje qual é o real custo do produto,
Estou apresentando este projeto de lei pam que p03samos
começar a organizar a tributação em nosso Pais.
Também estou apresentando projeto que propõe que o imposto sobre o preço final, que chega ao consumidor, seja recolhido
na fonte, para que o consumidor saiba diferenciar um produto do
outro, porque hoje temos produtos com diferencial, na prateleira,
de até 100%. Com esse projeto o povo e o Governo terão consciência do quanto movimenta o comércio no Brasil.
O SR. PAULO BER.NARDO (PT ~ PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, tenho acompanha-
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do atentamente as notícias veiculadas pela mídia e, principalmente, pela equipe econômica a respeito do Orçamento da União.
Confesso a minha perplexidade e gostaria de dividir com a
Casa alguns comentários sobre esse assunto.
Lendo os jornais, ontem, fiquei surpreso com o anúncio do
Governo Federal sobre um corte da ordem de 9,5 bilhoos de reais
no Orçamento deste ano. À primeira vista, cheguei a pensar que
seria um novo corte, tendo em vista que há vinte dias o Governo já
havia anunciado um corte de 9,5 bilhões de reais. Com mais este
corte seriam 19 bilhões.
Mas, Sr. Presidente, parece que o claro objetivo do Governo
Federal é usar essa ameaça de corte como instrumento de chantagem.para pressionar governadores Prefeitos e o Congresso Nacional a dobrarem-se ii vontade do Executivo.
Quero falar também de uma operação imensa de camuflagem do Orçamento de 1994, a qual detectamos através do ''Diário
Oficial" e conftamos por meio de contatos com autoridades da
equipe econômica.
O Governo Federal, no fmal do ano passado, baixou o Decreto n° 1.358, transferido do Orçamento de 1994 para o de 1995
as despesas que estavam com seus empenhos liqüidados e que ainda não haviam sido pagas, excluídas aquelas que ficaram no limite
de 360 bilhões de reais. Asque extrapolavam esse limite o Governo deternllnOU que fossem cancelados transferidos por seres pago
com o Orçamento de 1995, se houvesse dotação.
Conversei com o Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Muruo Portugal, que mei informou sobre o volume de empenhos liqüidados, ou seja, despesas reconhecidas pelo Governo Federal
que foram lançados na conta do Orçamento de 1995.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vejam o que é surpreendente: como há emepnhos - sem dúvida, serão muitos - para
os quais não se dispõe de dotação no Orçamento de 1995, o G0verno considera possível aumentar o limite de restos a pagar, anterionnente fixado, e retomar essas despesas para o Orçamento de
1994. Assim sendo, concluímos que os valores do Orçamento e da
arrecadação federal são m6vies, não são fJXos, até qie o Governo
resolva informar ao Congresso Nacional e à Nação quais valores
prevalecerão para o Orçamento de 1994. Na minha opiniãpo, essa
é uma operação de conteúdo gravíssimo, que visa a maquiar o resultado orçamentário já que do ponto de vista fmanceiro, o resultado será 0010, porque o Governo diz que vai pagar todos os empenhos cancelados.
Portanto, Sr. Presidente, repito, essa operação tem como objetivo maquiar as contas do Governo a falsear a verdade, já que foi
divulgado para o Congresso e para a Nação brasileira, pelo Diário
Oficial, um resultado fictício das contas governamentais. Com
essa notícia, da qual tomamos conhecimento no rmal de semana,
vemos que o Governo continua fazendo maquiagens nas suas contas. O Congresso deve ter a preocupação de não se dobrar diante
das cobmnças e exigências do Executivo - feitas como chantagens
- o qula ameaça inclusive contar as tranferências para Estados e
Municípios.
O SR. NAN SOUZA (pP - MA. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero refletir hoje sobre um
tema que diz respeito ao povo brasileiro. Todos nós e a maioria
dos partidos que participaram da campanha do Presidente ~man
do Henrique Cardoso vivemos um astral de espemnça, de otimismo, com a possibilidade de se reconstruir o País, quando o candidato pregava que tinha um plano de governo capaz de resgatar, antes de mais nada, a dignidade do povo brasileiro. E o que se vÊ no
momento é uma equipe de governo totalmente negativista que está
pregando o terrorismo no Brasil. Ora é o Ministro da Administração que diz que os funcionários demitidos no Governo Collor não
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serão readmitidos; que aprovamos uma lei assegunmdo a reincorporação desses servidores, desde que certos parâmetros fossem
atendidos. Mas os jomais de hoje vinculam a notícia de que isso
não acontecerã. E há um agravante: o Ministro diz que a lei foi
muito mal elaborada e, sobretudo, que não diz nada nem dá segurança. Ora, milhares de famílias estão na espenmça de ver recuperados seus direitos, que, de fonna brutal, foram desrespeitados
pelo ex-Presidente Collor.
Os outros desencontros do Ministério referem-se-se à educação, à Previdência Socail e a tantas outros setores. Por isso, seria
oportuno que a equipe do Presidente Fernando Henrique Cardoso
parasse um pouco trabalhasse para cancelar um plano de governo
eficiente, capaz de resolver as graves questões socias do País. Esse
terrorismo está provocando a rejeição da sociedade pelo Governo
e levando-a a se organiozar para enfrentar esse tipo de ação, com a
qual não se sabe onde querem chegar.
A meu ver, nós temos o dever de ajudar o País a sair da crise. Mas não podemos concordar com o fato de que, na ausência de
um plano de governo, os Ministros comecem a fazer pregações
que, muitas vezes, levem o Congresso Nacional a ficar contra a sociedade brasileira. Prescisamos defmir as atribuições de cada Poder e, mais do que isso, a responsabilidade de cada Ministro, para
que não haja conflito de interesse que hoje ocorre no País e é veiculado através da imprensa.
Precisamos também acabar com a nossa especula-ção e
com o desencontro. Vários fatos aconteceram em menos de dez
dias, deixando o Governo em uma situação muito difícil. Se
não bastassem as manifestações verificar no Rio de Janeiro e
no Cearã - e não se vai questionar o número de pessoas que estavam lá- exise uma falta de harmonia entre a sociedade e o
Executivo. O que se questiona o fato de Governo não ter buscado dar uma resposta efetiva a essa angústia que a sociedade
está vivendo.
Ora, há pouco tempo um Minstro disse que a educação teria
um tratamento diferente do de hoje. E, logo depois, um Ministro
da área afnmou que o que seu colega havia dito não era verdade e
que o programa da educação é totalmente diferente.
Então, essas comprometidas manifestações estão levando o
Governo a ser questionado pela sociedade. Queremos um Governo
que tenha apoio não só do Congresso, mas também da sociedade,
porque sem ela não vamos conseguiur a reconstroção do País pelo
custo Brasil que o Presidente pregava.
Queremos estar nesse projeto, porque a responsabilidade é
tanto do Presidente como da cada Parlamentar, como de cada cidadão brasileiro.
Mas é preciso que o Governo tenha um princípio para discutir as graves questões. Precisamos anatisar claramente se as
emendas e propostas enviadas a esta Casa têm contéudo, afim de
podermos acreditar na proposta da reforma, senão será mais uma
frustração - não haverã refonna e não haverã o Brasil que queremos para o povo brasileiro.
O ~R. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz, para uma Comunicação de Lidenmça, pelo PDT.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT .-·PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, prezados companheiros, há pouco ouvimos aqui o Deputado Paulo Bernardo, do PT, dizer que o Governo está fazendo uma chantagem com os Governos de Estado. Quero discordar do colega que assim vê a condução da política.econômica. Realmente, o desacerto do Executivo dá margem a íritêrpfetações as mais diversas do desencontro brutal existente na política
econômica hoje praticada e que lesa o patrimômo público. Quando
o Governo fala em cortar 9 bilhões de reais, não está cortando
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nada, mas usando uma expressão absolutamente incorreta. E é importante que os nobres pares fiquem atentos para o fato de que não
está cortando nada, até porque o Orçamento prevê uma arrecadação de 48 bilhões de dólares de receita fiscal e tributária, que, com
certeza, chegará a 52 bilhões de dólares, ou seja, está havendo um
superãvit na arrecadação. Mas o que está ocorrendo, na verdade,
quando fala em cortar é que o Governo está apenas transferindo
despesas. O Governo está pegando recursos destinados ao pagamento de despesas correntes, de pessoal, de custeio, de capital e de
investimentos e os está jogando para o pagamento de despesas de
capital, de encargos da divida interna. Está cortando a constroção
de hospitais, estradas, universidades; está cortando recursos para a
manutenção da saúde, para tapar os buracos das nossas rodovias e
para a constroção de redes elétricas. Enfnn, está sucateando os setores primários da economia para pagar juros e encargos. Essa é a
grande verdade. O Governo diz que nãó vai cortar as despesas de.
pessoal mas a corta de fonna indireta, através do achatamento do
salário do trabalhador.
O Governo não sabe por onde caminhar. O Congresso Nacional vai receber, daqui a poucos dias, pedido de crédito suplementar para o pagamento de juros e encargos da dívida interna,
porque os 17,5 bilhões previstos no Orçamento para tal pagamento
não serão suficientes, já que hoje no Brasil se pratica a mais alta
taxa de juros já vista no mundo. Setenta e dois por cento de juros
reais ao ano é o que se paga para o setor especulativo. E pior, Sr.
Presidente, o Governo está permitindo a internação de dólares pagando esse absurdo de 4,14 reais ao mês, sem nenhuma dormência
- pode entrar hoje e sair amanhã -, sem dar estabilidade ao balanço de pagamentos que o Governo tem medo de que venha realmente a apresentar déficit de 5 bilhões de dólares. E esse capital volátil vem para cá, especula e vai embora. Ao primeiro sinal de crise saíram 6 bilhões de d61ares. tenho certeza de que
esses juros não deixam investidores estrangeiros dormirem
tranqüilamente.
E é por isso que nós, do PDT, frrmamos a posição de denunciar que o mercado financeiro virou jogo, viroU cassino. E a
reboque desse cassino vamos todos nós, cidadãos brasileiros, todos nós do Terceiro Mundo, submetidos à vergonhosa jogatina
que se pratica no mercado fmanceiro. também vai o setor produtivo, principalmente o primário - como hoje aqui já foi denunciado
- à falência absoluta. O Governo, não tendo controle da sua política econômica, submete todo o País a esta sangria desastrada, levando à falência e à morte o organismo social. Não adianta o Deputado vir aqui gritar por estradas, escolas e hospitais. O Brasil
está falido por incompetência daqueles que gerenciam hoje sua política econômica. Nós, DepUtados, a curto prazo, vamos ver o Governo encaminhando para cá pedidos de créditos suplementares,
porque está gastando horrores com a dívida. Hoje ela representa
36% de toda a arrecadação prevista no Orçamento, e vai passar de
60% de tudo o que se arrecada.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo·a
palavra ao nobre Deputado Osório Adriano, para uma Comunicação de Lidenmça, pelo Bloco (pFL - PTB).
O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco!PFL - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho em
mãos cópia do Correio Brasileinse, importante jornal desta cidade, cuja manchete principal diz: "Cristovam é reprovado por
44%." Embora SExO tenha começado com 78%~llProvação,estar com 44% de desaprovação ainda é pouco pelos desmandos que
vêm ocorrendo em seu Governo.
Se não, vejamos. Ontem, sob a manchete ''Doyle reconhece
as dificuldades do GDF', foi publicada matéria da qual destaco o
seguinte trecho:
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"O Governo do Distrito Federal está passando por
uma fase ruim, sem realizações práticas voltadas para a
população. A análise é do Secretário de Governo, Hélio
Doyle, que, no último sábado, em reunião na residência
oficial das Águas Claras, fez as pazes com o Governador
Cristovam Buarque."
(Cristovam o havia desmentido)
Ora, Sr. Presidente, o Governador disse que está sendo criticado porque distribuiu café para os manifestantes que trouxe de
outras cidades. Não vejo nada de mais em servir café. Também
sirvo café em minha casa, mas com o meu dinheiro. O que não se
pode é servir café com o dinheiro do povo. E não foi só café, ofereceram também alojamento e refeições para os manifestantes.
Considero muito democrático que os sindicatos venham de
todo o Brasil trazer o seu protesto, mas em transporte próprio ou
doado pelos sindicatos, sem lançar mão dos recursos do Distrito
Federal.
Quero lembrar, Sr. Presidente, que sempre nos preocupamos com o problema de se eleger o Presidente de um partido e o
Governador de outro, porque o Presidente poderia hostilizar o Governador. Mas aqui em Brasília está acontecendo o contrário, o
Governador é quem está hostilizando o Presidente. E nós do Distrito Federal somos dependentes da boa vontade, da gentileza do
Governo Federal, porque arrecadamos somente 40% dos nossos
gastos.
Trazer gente de fora e colocar a Política para servir cafezinho, Sr. Presidente, é uma loucura! Isso não existe e prova a inexperiência desse Governador.
Não podemos aceitar isso, Sr. Presidente, mesmo porque a
representação do Distrito Federal muitas vezes pede a companheiros desta Casa para assinar proposta de emenda constitucional.
Como ficamos diante de S. Ex'., se o Governador está gastando dinheiro com sindicatos? Isso é um absurdo, deixa-nos mal!
No próximo orçamento, n6s Deputados e Senadores do Distrito Federal, teremos dificuldade para convencer nossos companheiros, porque Brasília está esbanjando , o Governador está
numa destemperança incrível, está mandando embora 8.200 trabalhadores honestos ligados a NOVACAP por não pertecerem ao
seu partido. Dizem que somente 500 funcionários vão ficar, porque são seus amigos; os demais vão para a ma.
Sr. Presidente, temos de tomar uma providência" porque
com tanta inexperiência esse governo não chegará até o seu final.
Está mal. F.u disse aqui, na sexta-feira que não queremos que se
repita em Brasilia o quadro que vimos em 1962, 1963, quando a
baderna liderada pelo Sr. Leonel Brizola foi inplantada nesta cidade. Eu Já morava aqui:
E um filme a que já assistimos. As coisas começam num
ambiente pacífico, tranqüilo, democrático, e depois acontecem
coisas incóveis, como passar trator em cima das casas de pobres
coitados - isso já foi feito aqui - aumentar o preço da água em
64%, enquanto a inflação, segundo me consta, não anda nessas alturas.
Sr. Presidente, pedimos ao Governador que encontre o caminho. Estamos todos aqui prontos a ajudar o Govemo do PT,
mas vamos ter juízo, não vamos gastar o dinheiro do povo trazendo sindicatos ou sindicalistas de outros Estados para fazer protestos em nossa cidade.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Theodorico Ferraço, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco (pFL/PTB).
O SR. THEOnORICO FERRAÇO (Bloco/PTB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depuúldos,
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queremos fazer um apelo ao Presidente do BNDES, Dr. Edmar
Bacha, bem como ao Presidente do BANDES, para que dêem uma
satisfação ao povo do Espírito Santo sobre como se consegue dinheiro tão fácil dessas instituições.
Anunciou-se, com festas e foguet6rios, a implantação de
uma unidade indústrial para o processamento de café verde know how dos italianos. Foram enviados técnicos, foram feitos
relatórios, foram dados pareceres favoráveis ao empreendimento,
do valor de 20 milhões de d6lares, como se a Itália importasse café·
verde.
Na época, o Centro de Comércio de Café protestou, porque
aquilo não era senão uma maneira de burlar a legislação bancária
e obter favores dos bancos de desenvolvimento, constituindo concorrência desleal, inclusive com favorecimentos para a procrastinação do pagamento do ICMS. O Governo defendeu-se mas o empreendimento foi feito. E, pasme V. Ex's, os italianos não compraram o terreno, mas o conseguiram, em Cariacica, com a empresa
Vale do Rio Doce, para implantação da unidade industrial de beneficiamento de café verde.
Os protestos foram se somando, na Assembléia Legislativa,
através do Deputado Ricardo Ferraço, que dizia que aquilo era
corrupção, era dinheiro fácil que estava sendo entregue a um grupo italiano, nada mais era do que uma forma de conseguir favores'
e recursos para beneficiar meia dúzia de pessoas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, agora quero fazer
menção a relatório com o nome dos novos diretores do BANDES.
Nesse documento estão contidas todas as denúncias que o Centro
de Comércio de Café de Vit6ria fazia, através do competente Presidente Américo Madeira.
Eles agora confessam, em relat6rio instituído pelo BNDES,
que a SILOCAF pretende transformar-se em exportadora, para
operar na compra e venda de café. Estavam prometendo ajudar o
produtor de café, dando-lhe meios para que tivesse seu café selecionado nessa unidade industrial.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que autorize a transcrição do
relatório do BNDES nos Anais desta Casa, uma vez que não disponho de tempo para dar conhecimento a V. Ex' do seu conteúdo.
Finalmente, peço ao BNDES que diga aos Deputados, principalmente à bancada do Espírito Santo, e ao Governo do Estado o
que foi feito com esses 20 milhões de d6lares e por que a própria
SILOCAF, que sequer começou a funcionar, não está pagando os
financiamentos e ainda quer mais dinheiro, como jogo de capital
para mudar sua frnalidade.
Deixo registrado o meu protesto e o meu pedido.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A Mesa
acolhe o pedido de V. Ex' e autoriza a transcrição do documento
que está encaminhado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
. DADOS GERAIS

· RAZÃo SOCIAL
SILOCAF DO BRASIL SIA
· LOCALIZAÇÃO
Cariacica - ES
:OBJETIVO DO PROJETO
Implantação de unidade industrial para processamento de café verde com capacidade instalada de 1.500.000 sacas/ano.
· PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Previsão do projeto: 15 meses (julho de 1992 a setembro de 1993).
Período de execução observado: 27 meses (julho de 1992 a setembro de 1994).
• CONffiOLEACIONÁRlO

Terça-feira 28 4517

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Março de 1995

Operação Di-

5.891,00

25,94

Finame Especial Outros Bancos

1.805,70

7,95

Finame Especial Bandes

1.200,00

5,28

Repasse

1.006,60

4,43

1.006,60

4,43

758,50

3,34

1.410,70

6,21

Participação

Acionistas

no Capital %
Eia. Emo. Inv. e Adro.

37,35

Ltda.
10,15

Bamerindus
Finanziaria

Pacorini

reta

29,01

BFLL

10,88

Repasse
merindus

S.PA.
Geam Incorporation
International
Management

Currency

2,90

Ba-

Repasse Iochpe

Finporto S.PA.

3,63

Gete Adro. e Part. Ltda.

2,54

Cia. Bresciama

2,03

Stichting de Vijuer

1,23

TdeFiname

616,70

2,72

Outros

0,28

TDE

999,50

4,40

TOTAL

100,00

3.000,00

13,20

Finaciamento
Externo
Bame-

rindus
FUNRES

As empreseas ElA e GETE são controladas por Giorgio Tagliavini e a empresa Pacorini Finanziaria S.P.A., por Roberto Pacorini, que são em última análise os controladores da Silocaf.

Debêntures
não Conversiveis
IR

500,00

Debentures
Conversíveis - IR

2.500,00

. COMPOSIÇÃO DE USOS E FONTES DO PROJETO
emUS$MiI

Valores

Previsto
USS%

Discriminação
USOS

22.714,30

100,00

Projetos, Assistência Técnica

1.339,80

5,90

Obras Civis e
Intalações
Equipamentos importados

11.214,80

49,37

1.765,20

7,77

Despesas
Internação

de

1.176,80

5,18

Equipamentos
Nacionais
M6veis e utensílios

4.990,70

21,97

106,30

0,47

Despesas Preoperacionais

1.970,00

8,68

Taxa Admin.
do Funres

150,00

0,66

Fontes

22.714,30

100,00

FlNANClA
MENTOS

14.695,30

64,70

SISTEMA
BNDES

11.668,40

51,37

Debentures
Conversíveis
ICMS
CAPITAL
PRÓPRIO
(atuais
acionistas)

5.019,00

22,10

. PROCESSO INDUSTRIAL DA SILOCAF
O tratamento do café em grãos processado pela Silocaf é
composto pelas seguintes operações:
-limpeza
- calibragem e classificação
-lavagem, brunimento e secagem
- mistura ou confecção de ''blends''
A utilização de técnicas do tratamento do grão de café é
fundamental para o segmento exportador, pois o mercado internacional exige, principalmente, os serviços de limpeza e classificação.
A maioria das operações previstas são usuais no processamento do café embora sejam realizados, em alguns casos, por pro-.
cessos diferentes e de forma não integrada.
A inovação do projeto da Silocaf é a possibilidade da realização do conjunto de operações em sistema contínuo, articulado
entre as várias fases e com grande capacidade de processamento.
. mSTÓRICO DO PROCESSO À IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO SILOCAF
O processo para implantação da Silocaf do Brasil no Espírito Santo, teve iníci9 no mês de junho de 1989, ap6s contatos da
Diretora da Silocaf italiana com a Diretoria do BANDES.
Posteriormente, técnicos italianos percorreram o nosso Estado, acompanhados por técnicos do BANDES, visando levantar a
situação do setor cafeeiro e as perspectivas para instalação daquela
unidade no Estado.
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No penado de 14 a 23-7-1989, os técnicos do BANDES,
Dr. Dignaldo Grasseli e Dr. José Maria Rossoni, visitaram as instalações da Silocaf em Trieste-Itália, para conhecer a tecnologia de
beneficiamento de café monitorada por controladores lógicos programâveis (PLC).
Do relatório de visita elaborado pelos nossos técnicos, anexo ao processo, depreende-se tratar de empreendimento importante para o desenvolvimento do parque industrial capixaba.
Como conseqüência, no dia 24-8-1989, foi assinado um
Termo de Compromisso entre o BANDES, Secretaria de Estado
da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e Silocaf do Brasil,
tendo por objetivo a conjugação de esforços de natureza institucional, técnica e fmanceira, visando a implantação daquela unidade
no Estado. Ficou convencionado a participação do FUNDES no
valor de US$2500.000,OO (dois milhões e quinhentos mil dólares)
no capital social de US$lO.OOO.OOO,OO (dez milhões de dólares).
A Carta-Consulta foi apresentada em 23-11-1989 e o estudo
de viabilidade de 8-3-1990.
Esse estudo, que teve como base o Termo de Compromisso,
serviu apenas como referência para enquadramento, uma vez que
não apresentava orçamentos, detalhamento dos investimentos e
memórias de cálculo das projeções econômico-fmanceiras.
A proposta foi enquadrada pelo BANDES em maio de 90,
sem contemplar recursos do FUNRES, pois a legislação vigente à
época do enquadramento impedia o apoio ao setor cafeeiro (produção e beneficiamento). Este fato levou o grupo empresarial a
buscar o apoio direto do BNDES sem, no entanto, desistir oficialmente de apoio BANDES/GERES, uma vez que continuavam a
insistir na validade do acordo frrmado com BANDES/SEICT.
Devemos ressaltar que a perspectiva do apoio ao empreendimento da Silocaf gerou, no Estado, reações negativas por parte
dos exportadores através do Centro do Comércio de Café de Vitória, órgão consultivo do Governo Estadual para assuntos de café,
que encaminhou oficios aos órgãos envolvidos, quer diretamente
na análise do projeto (GERES, BANDES, BNDES, etc.) como
também a outros órgãos estaduais e federais como Secretaria de
Agricultura, Assembléia Legislativa Estadual e Federal, imprensa
etc.
Em dezembro'90, a empresa solicitou ao BANDES o seu
enquadramento nos Decretos Estaduais nOs 2.712-N e 3.053-N, visando obtenção do beneficio de postergação do recolhimento do
ICMS sobre a venda de café e aquisição de máquinas e equipamentos.
O enquadramento dessa solicitação foi aprovado pelo BANDES em março/91, sendo os termos do acordo entre a SEFA (Secretaria da Fazenda) e a empresa assinados em: Decreto n"2.712N, em 25-6-1991 e Decreto nO 3.053-N, em 9-5-1992.
No mês de junho/91, após aprovação do enquadramento do
projeto no BNDES, foi aprovado o enquadramento no BANDES,
contemplando recursos de FUNRES (participação Acionário da
ordem de US$2.500 mil), apesar de ainda não haver sido revogado
as normas que impediam o apoio deste órgão ao setor cafeeiro.
O colegiado do GERES na reunião do dia 30-8-1991 "autorizou o BANDES o detalhamento de estudos relativos ao empreendimento da Silocaf do Brasil S/A., de modo a fundamentar
decisão posterior do GERES sobre o projeto."
De agosto/91 a março/92, houve diversas negociações a respeito do projeto, principalmente no que se refere a forma de participação dos :recursos FUNRES em nível de Diretoria/Superintendentes BANDES, BNDES, GERES e empresa.
Em 23-3-1992, o projeto da Silocaf foi aprovado pela Diretoria do BNDES, constando no esquema de FONTES o apoio do
FUNRES sob a forma de participação acionária (US$2.500 mil) e
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debêntures não conversíveis (US$500 mil).
Visando o apoio do GERES, o Grupo de Análise do BANDES consideroo como ponto de partida as premissas, projeções e
aval4tções contidas no relatório aprovacIJ"pelo BNDES. Foi mantido o cronograma de USOS e FONTES proposto pelo BNDES
.
adequando-se apenas a legislação do FUNRES.
Em 22-5-92 o GERES através de Resolução "O" nO 633/92
aprovou a concessão de incentivos fiscais dO projeto.
O período de implantação transcorreu com alguns imprevistos causados por fatores estranhos ao projeto como a ocorrência de
fortes chuvas, greves e atrasos nas entregas de equipamento. Desde setembro de 1994, um ano após a data prevista no projeto, a
empresa encontra-se em condições de entrar em operação.
SITUAÇÃO ATUAL DO PROJEfO
Em início de 1994 ocorreu um impasse relacionado com o
fornecimento do software causado por dificuldades em se conseguir fmanciamento à Silocaf para pagamento à Pacorini Finanziaria S.p.A fornecedora da tecnologia e acionista da Silocaf do Brasil. Em maio de 1994 o impasse foi solucionado e a tecnologia
transferida ficando a entrada em operação prevista para agosto de
1994.
Em setembro de 1994 a empresa iniciou a fase de testes e
ajustes nos equipamentos quando processou pequena quantidade
de café.
O impasse atual que está levando a inviabilização do projeto teve início na necessidade da empresa em conseguir recursos da
ordem de US$ 4 milhões que seriam utilizados para pagamento de
despesas (US$ 2 milhões) e para a compra de café para processamento e exportação (US$ 2 milhões). Esses recursos seriam supridos por fmanciamento do BNDES (US$ 2 milhões) e por aporte
de capital dos sócios (US$ 1 milhão para Tagliavini e US$ 1 milhão para Pacorini), os recursos para a compra de café se fIZeram
necessários em função de mudança na forma de atuação de empresa: de prestadora,de serviços, a Silocaf pretende se transformar em
exportadora, operando na compra e venda de café. O BNDES condicionou a aprovação de seu fmancÍamento a integralização do capital e prestação de aval por parte dos sócios. O sócio Pacorini não
concordou com o aporte de capital nem com a prestação de aval
exigido pelo BNDES, condicionando sua participação a uma série
de exigências com as quais Tagliavini não concordou.
Diversas reuniões foram feitas com os bancos credores e as
alternativas ora analisadas são a da entrada de mais um sócio capitalista ou transferência do controle para outro grupo econômico.
Quanto a primeira alternativa, existe o interesse do empresário italiano, que já assinou com os atuais sócios um Memorando de Entendimentos datado de 21-12-94.
ATA DE REUNIÃO
Data: 22-2-95
Local: Escritório do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES, no Rio de Janeiro, RI
Participantes:
NOME
EMPRESA
Giorgio Tagliavini Gêtê Administração e Participações
Ltda.
Roberto Pacorini Pacorini Finanziaria S.p.A.
Federico Pacorini Finanziaria S.pA.
João Antonio Vieira Filho Banco Bamerindus do Brasil
SA.
Silas Fabrlcio de Melo Banco Bamerindus do Brasil SA.
Mércia Carmeline Alves Bruno Banco Financeiro e Industrial de Investimento
Mauro Lenzi Banco Iochpe SA.
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Fernando Marques dos Santos Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Getúlio Antonio Mendes Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Henrique de Azevedo Avila Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Assunto: Tratativas para o recijuilíbrio do empreendimento
Silocaf do Brasil
1. Após intensas negociações envolvendo os principais sócios da Empresa Silocaf do Brasil SA., bem como os bancos detentores de expressivas posições credoras, as partes, isto é, o sócio
Pacorini Finanziaria S.pA.,na reunião representado pelos Srs. Roberto Pacorini e Federico P~ e o sócio Gêtê Administração e
Participações Ltda., na reunião representado pelo Sr. Giorgio Tagliavini, ajustaram acordo para a reestruturação do empreendimento, concordando expressamente com as seguintes ações:
a) os sócios Pacorini Finanziaria S.pA. e Gêtê Administração e Participações Ltda.,irão desenvolver esforço para a identificação de investidores ou empreendedores interessados em participar societariamente da Silocaf do Brasil S.A, adquirindo participação representativa do controle total ou parcial do empreendimento,
esforço esse que será implementado pelas partes de forma concomitante, em prazo que será encerrado em 31-5-95.
b) ficou ajustado que, até a data de 15-4-95, os sócios antes
indicados irão fazer reporte específico sobre a situação das negociações, entre si e para os bancos credores da Silocaf do Brasil
SA.
c) ficou também consensado entre a Pacorini Finanziaria
S.pA. e a Gêtê Administração e Participações Ltda. que, no mesmo prazo de 31-5-95, será efetuado um ajuste destinado a permitir
o reequilíbrio da posição societária de cada sócio na Silocaf do
Brasil SA, mediante:
i) a conversão de ações preferenciais em ordinárias;
ü) a conversão em capital das posições credoras das credoras de cada um dos sócios;
üi) a revisão das cláusulas de eventuais acordos de acionistas, impeditivas do aludido reequilíbrio societário;
iv) a consideração de que as bases para a recomposição
acionária da Silocaf do Brasil S.A, nos termos dos itens anteriores,
serão defmidas de acordo com auditoria realizada pela Price Watemouse, bem como outras informações fornecidas pela mesma
Empresa;
d) o sócio gestor Gêtê Administração e Pllrticipações Ltda.,
envidará esforços para a rápida conclusão da auditoria da Price
Watemouse e, concluído o competente relatório, dará acesso imediato às informações obtidas para os representantes da Pacorini Finanziaria S.pA. e dos bancos credores;
e) ficou também ajustado que as despesas com a manutenção e segurança do empreendimento Silocaf do Brasil SA., bem
como com os honorários da auditoria da Price Watemouse, serão
providas mediante empréstimo a ser obtido pela Silocaf do Brasil
SA. ou mediante aporte de capital pelo sócio gestor Gêtê Administração e Participações Ltda.;
f) os eventos fmanceiros e contábeis ocorridos no período
até 31-5-95 serão também objeto de acompanhamento e verificação pela Price Watemouse.
2. As partes concordaram também que, com base exclusiva
nos pontos consensados constantes da presente Ata, será preparado documento jurldico a ser fnmado pelos sócios Pacorini Finanziaria S.pA. e GêTê Administração e Participações Ltda. O referido documento será preparado com a maior brevidade possível pelo
Escritório Veirano e Advogados Associados, que ficará responsável, também, pela obtenção das assinaturas autenticadoras da pre-
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sente Ata de Reunião.
3. Será remetida cópia do documento jurldico supracitado
aos bancos credores da Silocaf do·Brasil SA., no prazo máximo
de 5 (cinco) dias, a contar da data de sua celebração.
4. Nestes termos, por refletir a realidade dos pontos consensados na presente reunião, fumam a presente Ata, em 3 (três) vias:
a) por Gêtê Adtn.in:stração e Participações Uda.
Giorgio Tagliavini
b) por Pacorin! Finanziaria S.pA.
Roberto Pacorini
Federico Pacorini
c) por Banco Bamerindus do Brasil SA.
João Antônio Vieira Filho
Silas Fabricio de Melo
d) por Banco Financeiro e Industrial de Investimento
Mércia Carmeline Alves Bruno
e) por Banco Iochpe SA
MauroLenzi
f) por Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social
Fernando Marques dos Santos

pl Getúlio Antonio Mendes
Henrique de Azevedo Avila
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre De~tado Confúcio Moura.
O SR. CONF1JNCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, trago
ao conhecimento desta nobre Casa de leis uma situação esdrúxula
e injusta que tem sido criada aos moradores de Rondônia, proprietários de veículos utilitários e que por uma razão ou outra têm que
se ausentar do estado por via rodoviária.
Aquela unidade federada, como parte integrante da chamada Amazônia Ocidental, goza de incentivos tributários em conjunto com todos os demais estados daquela região. Portanto, em função diflso considera-se contrabando a retirada de quaisquer daqueles veículos do estado. Até algum tempo atrás bastava ao proprietário do bem dirigir-se à Delegacia da Receita Federal para obter
uma autorização provisória pelo prazo de trinta dias para, na maioria das vezes, viajar até sua terra natal, de férias, pois Rondônia,
St's e Srs. Deputados, é um estado com uma das mais profundas
mesclas populacionais. na Federação, constituído por pessoas
oriundas de Norte a Sul do País.
Hoje, no entanto , aquela concessão foi cortada, obrigando
as pessoas que se sentiram violentadas no seu direito constitucional de ir e vir a recorrer à Justiça Federal, através de mandado~, de
seguranç~ buscando liminares para garantia daquele direito inalienável, o que invariavelmente vem sendo concedido.
Tal é a ordem de ocorrências à Justiça que Cerca de 800 liminares vêm sendo concedidas ao ano, causando congestioriamento não só do Judiciário, quanto da Delegacia da Receita Federal
naquele Estado, que a todos tem que responder, tempo no qual p0deria estar aquela repartição pública ocupando-se de outros afaze-
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res mais atinentes ao seu mister.
Com a fmalidade de resolver o problema, estive no dia 22
de março de 1995 em audiência com o Sr. Secretário da Receita
Federal, Dr. Everardo Maciel, a quem levei as preocupações do
povo rondoniense, em especial, e do povo da Amazônia Ocidental
em sentido mais amplo.
Aproveitei a oportunidade para levar ao Sr. Secretário da
Receita Federal sugestões no sentido de que seja: regulamentado o
art. 39 do Decreto-Lei nO 288, de 28 de fevereiro de 1967.
Na regulamentação, seriam atribuídos ao Sr. Secretário da
Receita Federal poderes para baixar ato normativo no qual esteja_
incluso o tempo máximo de ausência do veículo do Estado, entre
sessenta e noventa dias. Ao proprietário do bem que seja obrigatoriamente residente e domiciliado no Estado, e que não seja admitida a retirada de veícalos quer de transporte de passageiros, quanto
de caminhões ou motoniveladoras e tratores em geral.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Euler Ribeiro, para uma Comunicação
de Lideranças, pelo PMDB.
O SR. EULER RIBEmO (pMDB - AM Pronnncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, desejo
manifestar-me de público e com veemência contra a proposta do
Sr. Ministro da Justiça em prol da descriminação ou descriminalização das drogas no País. Por esta razão, apoio integralmente o
pensamento do eminente médico, farmacêutico, químico e exemplar Deputado Elias Murad, reiterado em artigo de sua autoria, publicado pelo Correio Braziliense de ontem.
Não podemos concordar com a proposta ministerial, pelos
malefícios que a decisão acarretaria, no País, aos já usuários, aos
jovens e àqueles que têm conseguido manter-se fora desse e àqueles que tem conseguido manter-se fora desse mercado milionário,
degradante, violento, de produtos que destroem o corpo, comprometem a alma, fazem sofrer e enlutam famílias, fragilizam a sociedade.
A argumentação dos que defendem a descriminalização das
drogas é pueril, para não se dizer de má-fé. Usar como justificativa
que na Holanda e na Suiça as drogas são descriminalizadas é ignorar, primeiro, a legislação a respeito; segundo, a dimensão e a p0pulação desses países em comparação com o Brasil; terceiro, o nível de cultura de seus povos. Além do que, nos dois países houve
fmnes recuos nas facilidades anterionnente concedidas. Foi fecha- da a velha estação de trem onde os 'viciados podiam usar suas drogas, pelo aumento da violência ocorrido, e suspensa a distribuição
de seringas.
Outro ponto em defesa da descriminalização é, no mínimo,
simplório. O que seria "quantidade ínfuna que permitisse o seu
porte''? Dez gramas de maconha é pequena quanticJa:de e daria para
fazer quatro a cinco baseados apenas, enquanto que a mesma
quantidade de LSD poderia alucinar um exército inteiro, sem força
de expressão, como infonna, abalizadamente, o Deputado Elias
Murad. D~ cocaína, essa quantidade será overdose capaz de matar
três ou guatro pessoas...
É evidente que descriminalizar drogas iria aumentar os dois
maiores fatores de risco de abuso e dependência, que são a disponibilidade e a aceitação. Isto é, seriam disponíveis em vários lugares e aceitas pela comunidade. O grave é que da descriminalização
à liberação e legalização são só dois passos.
Descriminalizada a droga, haveria aumento de seu consumo. Quem aumentará a oferta? Ora! os traficantes. Dizer que b di·
nheiro captado em impostos provenientes da legalizaçãO seria usado em programas de prevenção e recuperação de drogados iria dar
o prêmio do Festival de Besteiras que Assola <> País, se vivo fosse
o Stanisllaw Ponte Preta, citado pelo Deputado Elias Murad.
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Veja-se os casos do álcool e do cigarro que, como drogas
legais, provocam os maiores problemas de saúde em todo o mundo e são praticamente inexistentes programas preventivos e educativos.
No caso do Amazonas, cujo povo tenho a honra de representar nesta Casa, a situação é mais complicada, devido à nossa
imensa fronteira fluvial e à facilidade de acesso por terra e pelos
rios, corredores de entrada de drogas danosas à nossa sociedade.
Consultada, 90% da sociedade brasileira diriam "não'! à proposta
do Ministério da Justiça, que deve ser o guardião do bem, sem se
curvar a traficantes e viciados.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Arthur Virgílio Neto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO ~EtO (pSDB - AM Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputa-dos, a última edição da revista ISTOÉ apresenta quadro realista da
educação primária no País.
E, a -partir de estudo realizado pela UNICEF, denuncia a
verdadeira indústria de analfabetismo, que, "no próximo século
despejará no mercado de trabalho uma legiãO de brasileiros incapazes de escrever umã fábrica completa.
Partiu a UNICEF do Censo de 1991, do IBGE, que registra
o drama social de haver Municípios, no Brasil, onde 80% dos jovens entre 17 e 18 anos de idade são iletrados.
O quadro é dramático, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Basta
registrar que de 1980 a 1991, os índices de analfabetismo, que
bem poderia ter desabado na esteira da política educacional conseqüente, recusaram, imediata e timidamente, de 25% para 20%.
Isso é reflexo do desvio de recursos públicos ~ Educação
para fins inconfessáveis e historicamente criminosos. E resultado,
além da malversação de fundos públicos, da acomodação com que
se tem tratado o tema neste País.
Obras muitas vezes desnecessárias, que beneficiam empreiteiras e10u criam boas condições eleitorais para os administradores
que as contratam. É a educação, enfim, vista como Pretexto e não
como causa. É o jogo das estatísticas frias, sem resultados sociais
calorosos. É a mesmice, a encenação. É o desperdício. É a culpa. É
odolo.
O mais dramático, Sr. Presidente, é que o Brasil precisa
ecIodir sua revolução educacional, tal como fez a Coréia há bons
anos passados, sob pena de não arregimentar nião-de-obra para
operar as máquinas do futuro. E de um futuro que está virando
presente.
Dez, quinze, vinte anQs, de investimentos maciços e corretos em educação... ou não teremos futuro algum. Ou não haverá
estabilidade econômica duradoura. Chegamos, portanto, ao point
or no returno Não dá para recuar. Não dá para não mudar. Não dá
para não fazer.
Como representante do Amazonas, entristece-me ver três
Municípios do meu Estado batendo recordes negativos, Pauini, no
rio Puros, com 85.1% de analfabetos entre onze e quatorze anos;
Nova Airão, no rio Negro, com 81.23% na faixa etária entre quinze e dezessete anos, e São Paulo de Olivença, no Alto Solimões,
com 74.8%, logo abaixo de Novo Airão, em lamentável segundo
lugar.
Novo Airão, por exemplo, está perto de Manaus (170 quilômetros), conta cOm certa de 15 mil estudantes e PQuco mais de 3
mil alunos oficiais.
É Município de largas possibilidades no turismo e na indústria naval. É Município de futuro. Não cabe que seu povo seja sistematicamente protegido pela demagogia política, pela postura de
avestruz que a elite dirigente local gosta de adotar.
Falo çomo amazonense -e. como brasileiro, Sr. Presidente,
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Srs. Deputados.
E preciso um mutirão de seriedade, aplicação, lógica e bom
sendo P.ffi'lL alterar esse quadro injusto.
É compromisso do Governo Fernando Henrique Cardoso
detonar o processo. Nenhum brasileiro honrado e sensível dele p0derá ficar à margem.
O Brasil precisa saber alcançar o futuro brilhante de seu
destino de grandeza.
O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Tem V. Ex·
a palavra.
O SR. WIGBERTO TARTUCE (pP - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero encaminhar a V. EX· dois requerimentos: um. solicitando a S. Ex· o Ministro de Minas e Energia que determine à Petrobrás a produção de gasolina com maior
quantidade de octanagem e menor teor de impurezas, visando preservar os motores da frota automobilística nacional e dos veículos
nacionalizados; o outro, solicitando que a Mesa peça à 'Rede Bandeirantes" a gravação do seu noticiário levado ao ar na manhã de
hoje. Ainda em casa, por volta de 8h, assisti a um rep6rter, do qual
s6 me lembro do sobrenome, com a alcunha de Perdigueiro, falar
sobre a incapacidade dos Deputados e Senadores deste Congresso.
Dizia que os crimes da Baixada Fluminense eram atribuídos à incompetência dos Deputados.
Sr. Presidente, sou Deputado de primeira legislatura e desde
que aqui cheguei não me lembro, na minha vida, de ter trabalhado
tanto quanto o faço à frente da Comissão de TrabalhoE enquanto
aqui estiver usarei este microfone para fazer com que esses senh~
res provem a incapacidade de Parlamentares e apontem os que VIvem à custa do povo.
Questões de polícia e de bandidos são para delegados e não
para Deputados. Quero que essa fita seja desgravada e que façamos um requerimento àquela emissora para que pronunciamentos
como esses não sejam repetidos sem que esta Casa tenha conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A Mesa
acolherá o requerimento de V. Ex·
O SR. HUGO LAGRANHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Tem V. Ex·
a palavra.
O SR. HUGO LAGRANHA (BlocoIPTB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente estou remetendo dois pedidos de
informações ao Sr. Ministro da Previdência Social.
O prinleiro sobre os im6veis, ação e pagamento nos Estados
separadamente e em todo o Brasil
O segundo sobre os inadimplentes dos Estados, das Capitais
e dos Municípios separadamente.
Peço o registro deste pronunciamento e o encaminhamento
dele ao Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Acolhemos
o seu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Salatiel Carvalho, para uma comunicação de Liderança,pelo PP.
O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Deputados, apenas para um
breve registro sobre a notícia veiculada hoje no jornal Folha de S.
Paulo, com manchetes garrafais em prinleira página. Gostaríamos
de fazer esse registro para que não passe despercebido o descalabro com que alguns dirigentes públicos tratam o dinheiro do
povo.
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A manchete diz o seguinte:"Ministério compra soro pelo
dobro do preço." E da matéria destaco as seguintes informações:
"A Ceme (Central de Medicamentos) do Ministério da Saiíde comprou, em novembro do ano passado,
15,7 milhões de frdSCOS de 500 ml de soro fisiol6gico
pelo dobro do preço de mercado. A operação custou
R$14,5 milhões.
O Presidente da Ceme na época da compra, Paulo
Diníz, foi mantido no cargo pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso."
E diz mais adiante, Sr. Presidente:
"O laboratório Halex Istar, de Goiânia (GO), venceu a concorrência para fornecer 118 mil frascos de soro
para a região Centro-Oeste cobrando R$0,90 por frasco.
A mesma empresa cobrou R$0,42 por frasco em uma t0mada de preço da Universidade Federal de Uberlândia
(MG)."
No fmal da matéria- o que é mais estarrecedor-,Sr.Presidente, o próprio diretor do laboratório afnma que "o preço de mercado praticado nOmIalmente pelo seu laboratório é de "cerca de
R$0,50", mas que esse medicamento foi vendido para a Ceme por
noventa centavos. Esta é, portanto, uma demonstração de grande
irresponsabilidade. O Governo Federal teve nessa operação maIsucedida, certamente com segundas intenções, prejuízos em tomo de
7 milhões de reais. Não podemos deixar esse fato passar em brancas nuvens, sem fazer um protesto veemente. Exigimos também
uma imediata posição do Exmo Presidente da República nesse sentido.Aliás, sem dúvida alguma, SExa. tem demonstrado à Nação
que é um homem zeloso com a coisa pública, principalmente porque o autor dessa improbidade encontra-se hoje exercendo o cargo
de presidente daquela empresa.
Deixo nosso protesto veemente contra esse tipo de operação. Esperamos que o Governo Federal investigue essa denúncia
da Folha de S. Paulo, mostre os resultados à Nação e puna esse
irrresponsável que deu um prejuízo de 7 milhões de reais ao País.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nelson Marchezan.
O SR. NELSON MARCHEZAN (pPR - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, é possível que o exato momento em que os sessenta casais de açorianos
aportaram na então freguesia fundada por Jerônimo de OrneIas,
cheios de expectativas com a terra prometida, no Brasil Meridional, tenha ficado no esquecimento. Mas desde aquele março de
1772, quando D. Antônio do Desterro criou oficialmente a freguesia dando início à consln1ção da igreja e do palácio, nenhum acontecimento significativo ocorrido nesses 223 anos passou despercebido naquela terra que tem experimentado a prosperidade, seja sob
o nome de São Francisco dos Casais, Nossa Senhora da Madre de
Deus de Porto Alegre, Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul ou como Porto Alegre, a Capital dos gaúchos.
Verdade seja dita, nesse aniversário de mais de dois séculos, o desenvolvimento da cidade que hoje é citada entre as metrópoles do País deve-se à garra e ao ideal perseguido por seus moradores sem trégua, sofrendo, muitas vezes, os efeitos diretos da
História nem sempre favoráveis a seus projetos, mas que, todavia,
só vieram calejá-los e tomá-los ainda mais fortes.
Tendo o título de cidade conferido por D. Pedro I, em 1822,
Porto Alegre viveu e mostrou que é capaz de enOm1es desafios
desde o início. No século XIX, avanços quase inexistiram uma vez
que os centros econômicos da província eram os Municípios de
Rio Grande e Pelotas. Mas ninguém esmoreceu e com a chegada
dos imigrantes alemães e italianos, em 1924, a cidade conheceu o
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caminho do crescimento, tomando-se escoadouro da produção
desses novos moradores do Rio Grande do Sul.
A cidade resistiu finne a outro desafio. Durante os dez anos
em que se travou a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, Porto
Alegre ficou sitiada, estabelecendo-se como palco de bataJha entre
os monarquistas e os republicanos. Passado o período, outra demonstração de força de vontade do povo que já criava raízes na cidade cultivada há mais de um século: começam a aparecer obras
públicas e com elas uma melhor qualidade de vida com os incrementos urbanos.
Contando, depois de 223.anos, com 13% da população total
do Estado, Porto Alegre tem relevante influência econômica, cultural e política em todo o Estado. Durante esse período, a expansão da cidade deu origem à zona metropolitana ligada pela BR116, eixo ao longo do qual solidificou-se o crescimento da indústria, com a formação de um pólo notável, do comércio varejista e
do setor bancário. Na área cultural, ênfase seja dada à estratégia de
fomentar as escolas de ensino fundamental. Somente na cidade de
Porto Alegre há cerca de 500 estabelecimentos dessa natureza.
Hoje, contudo, os gaúchos, que já precisaram cruzar tantas
barreiras para se manterem em dia com as exigências do seu tempo, vêem sua Capital diante de nova provação. Com sua localização estratégica para o escoamento da produção brasileira para a
América e para a Ásia, Porto Alegre está diante de uma oportunidade de implantar outra fase de crescimento, o Mercosul. E quando nem se cogitava da formação de blocos econômicos, em 1910,
a Capital gaúcha já se preparava para a integração e nela acreditava. Foi quando iniciou a construção de um novo cais que dá à cidade o título de detentora do maior porto fluvial com seus mais de
cinco metros de calado projetado primeiramente para transporte de
produtos entre Brasil e Uruguai. Desde essa época, a integração
tem mostrado seus efeitos positivos, os quais o Estado e a cidade
que primeiro acreditararii"neles agora redobram esforços para garantir o sucesso dessa proposta.
Parabéns Porto Alegre, terra onde os açorianos lamentaram
saudades de suas ilhas, no meio do Atlântico, e que hoje, nós, que
estamos longe, sentimos tudo isso por ela.
O SR. LUIZ MAlNARDI (pT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os votos que me
fizeram Deputado Federal (encargo que desempenharei com o máximo denodo e responsabilidade) guardam suas peculiaridades:
elegeram-me, basicamente, os votos das regiões da Campanha e
Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, nas quais obtive cerca de
90% do total de meus votos. Sou, na prática, Excelências, uma es-'
pécie de "deputado distrital". E, em assim sendo, tenho compromisso imediato em representar aquela região.
Muitos são os problemas daqueles rincões que dividem o
Brasil dos países-innãos Uruguai e Argentina. Dos mais graves,
como o descompasso desenvolvimentista com o próprio Estado e
o Brasil, até os mais comezinhos que, no entanto, representam
para aqueles que os enfrentam verdadeiras tragédias.
A palavra "tragédia há de sugerir, para muitos, a idéia de
calamidades naturais ou provocadas... o que, com efeito, é certamente o mais apropriado. Mas eu, Sr, Presidente, vejo como trágica a situação da agricultura nacional, a sitaução daqueles que se
vêem obrigados a comercializar por preço absolutamente vil o fruto do suor e da força dos braços de suas famílias. Vejo igualmente
calamitosa a posição dos pequenos produtores rurais que, após
vencer várias batalhas, tentando superar as adversidades, e encherse de alegrlf. ao divisar os primeiros brotos da planta, logo em seguida sofrem, a perda das safraS, pelas mais diversas razões.•..
A aflição das "pequenas tragédias", das "calamidades pessoais", sempre me tocou e comoveu. Gostaria de poder introduzir
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minha manifestação, nesta tarde, com uma história alegre, daquelas que trazem o raio de sol após a chuva, mas a nossa faina, Sr"-s
Deputadas e Srs. Deputados, tem sido a de vivenciar e observar as
"pequenas tragédias".
No interior do Rio Grande do Sul existe um menino que
acaba de abandonar os estudos a pedido do pai. Certamente, Excelências, não é o único menino -c, menos ainda, o último - a se
evadir da escola. A diferença é o inusitado: filho de pequeno produtor, cuja lavoura de milho representa o sustento para o ano todo,
está, a pedido paterno, a participar de desigual e quixotesca luta.
Não combate moinhos de vento; seus inimigos não são imaginários, são de verdade, numericamente milhares, e com o dom de
voar. O Guri que acaba de abandonar os estudos tem gasto todos
os seus dias a galopar a cavalo, fazendo todo tipo de alvoroço para
tentar afugentar a ave-praga que há muitos anos vem ameaçando
as pequenas propriedades.
A caturrita tem se constituído não só em ameaça, mas em
certeza de frustração de lavouras por todo o Rio Grande do Sulem especial na Zona da Fronteira e Campanha. As perdas em média, atingem 30% das lavouras de milho, mas podem chegar, em
lavouras cultivadas no cedo, até a 100%. As pequenas aves são capazes de inviabilizar as culturas não só do milho, como também de
sorgo, milheto, painço e trigo, entre outras, além de atingir também as frutíferas.
O problema torna-se bastante aflitivo se observamos os estudos. da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, os quais
revelam que a espécie se reproduz duas vezes ao ano (no outono e
na primavera) e que inexistem predadores naturais das caturritas.
Pois bem. restaria o controle científico da praga - o que, no entanto, em face da legislação vigente, não é possível: O lhama, considera a caturrita espécie silvestre a ser protegida. Impãe-se, então o
questionamento de quando será o pequeno produtor rural elevado
ao status de espécie a ser preservada.
A gravidade do contexto assume maiores proporções frente
à constatação de que a cultura mais atingida é justamente a mais
utilizada em pequenas propriedades, pois é o milho que complementa a alimentação dos animais nos períodos de inverno. como
se fossem poucas as dificuldades que se apresentam ao agricultor,
como a insuficiência do crédito rural, a inexistência de política
agrícola e a vileza dos preços mínimos.
Urge, Sr. Presidente, sejam tomadas algumas iniciativas.
Observemos o exemplo do Uruguai, nosso vizinho e parceiro no
Mercado Comum do Sul, que já há algum tempo considera a caturrita como praga nacional e tem estabelecido controle científico
da espécie, tornaJ;ldo viável a cultura do milho, entre outras.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, peço para registrar
nos Anais desta Casa artigo relativo à decisão tomada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e pela Comissão de Seguridade Social e Família, no sentido da elaboração e
apresentação de um substitutivo comum ao projeto de lei encaminhado pelo Governo que aumenta o salário mínimo e dispõe sobre
a Previdência Social, publicada no Jornal de Brasília, de 25 de
março de 1995.
Propomos, Srs. Deputados, que o referido substitutivo flXe
um salário mínimo de 105 reais e 70 centavos a partir de 10 de
maio, bem como aum~!1tos reais periódicos, até que o mínimo alcance 180 reais em maio de 1996.
Era o que tinha a dizer.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
"CÂMARA ENCAMPA PROPOSTA
DO MÍNIMo DE 105 REAIS
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As Comissões de Traballio e de Seguridade Social da Câmara acertaram, ontem. a apresentação de um substitutivo comum
ao projeto de lei do Governo que aumenta salário ~ para
R$ 100 em maio. O relator do projeto na Comissão do Trabalho,
DeJXItado Paulo Paim (PT - RS), propõe que o salário mínimo de
maio seja R$ 105,70, incorporando o crescimento do Produto Interno Broto (PID) no ano passado. A partir de maio, de acordo
com a proposta de Paim, seriam concedidos aumentos reais periódicos até que o mínimo alcance R$ 180 em maio de 1996.
A tramitação simultânea do projeto nas duas comissões antecipará em pelo menos quatro semanas a sua votação no plenário
da Câmara. O texto tem que ser analisado pela Comissão de Seguridade por tratar de alterações nas Leis nOs 8.212 e 8.213, que 11;1gulamentam o fmanciamento e o pagamento de benefícios pela
Previdência Social. A previsão é que o projeto chegue a plenário
até o fmal de abril.
Segundo Pa.i.m; os parceiros do Brasil no Mercado Comum
do Cone Sul (Mercosul) estão exigindo um salário mínimo de pelo
menos R$ 180 nos países integrantes do acordo. Não há uma formalizaçao deste piso, mas o valor tem sido apresentado como uma
das formas de eliminar concorrência desleal por parte das empresas brasileiras, que gastam menos com mão-de-obra para baratear
seus produtos. Paim disse que sua proposta tem apoio do ex-Ministro e atual Secretário de Trabalho de São Paulo, economista
Walter Barelli.
Designado relator pela Comissão de Seguridade Social, o
Deputado Jofrau Frejat (pFL - DF) aftrmou que fará a "espinha
dorsal" do substitutivo, em parceria com Paulo Paim. na próxima
semana. "Se o salário mínimo colocar em risco o Plano Real e a
frãgil situação da Previdência Social, vamos ftcar contra", ameaçou o presidente da Comissão de Seguridade, Deputado Roberto
Jefferson (PTB - RJ). Paim garante que apresentará à Comissão
de Seguridade auditoria do Tribunal de Contas da União (fCU)
para demonstrar que a previdência pode pagar o aumento do mínimo se os reajustes forem parcelados.
Na opinião de Paim, como o reajuste do mínimo está condicionado a alterações em mais de 100 itens da legislação da Previdência Social, o assunto precisa ser analisado em conjunto pelas
comissões de Trabalho e de Seguridade Social. Dessa reunião da
próxima sexta-feira deverão participar também técnicos dos ministérios da Previdência Social e do Traballio."
O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, a sociedade brasileira, ao longo dos anos, não tem consagrado aos idosos
tratamento condigno, possivelmente em virtude de indefesos.
Esse tratamento também contaminou algumas autoridades
governamentais, que chegaram a dar tratamento dos mais injustos
aos aposentados e pensionistas, que sempre foram pessimamente
atendidos nos mais diversos postos de serviço, percebendo, ainda,
na maioria dos casos, beneficios irrisórios e incompatíveis com
suas necessidades.
Aliás, a administração do Presidente Fernando Henrique
Cardoso é, sem dúvida, uma esperança de que seja dispensado um
mellior tratamento aos inativos, com critérios justos para as aposentadorias, pelos quais todos contribuam de fonna igualitária e
recebam beneficios sem as disparidades e os privilégios que hoje
ocorrem. e que têm sido enfatizados nos comentários oportunos
em defesa do programa de refonna da Previdência proposto pelo
Ministro ReinhQld Stephanes.
A propósito, recébi recentemente do Sindicato dos Traballiadores Rurais de Icó, no Estado do Ceará, representação dando
conta de que os aposentados que recorreram à via judicial para terem reconhecido o direito a diferença pecuniária vêm sofrendo
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descontos, todos os meses, quando vão receber seus beneficios.
A entidade sindical em questão registra clima de grande insatisfação entre os roIÍcolas aposentados e pensionistas, pois estes,
ao receberem seus magros proventos, fundamentais para a sua sobrevivênéia, percebem que estão substancialmente diminuídos em
função dos reportados tlescontos, ftcando até em dúvida quanto à
origem do débito por falta de uma mellior informação.
A esse respeito, respondi ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Ic6 que quando foi implantado, em abril de 1994, o pagamento da diferença de meio salário mínimo relativa ao período
de outubro de 1988 a abril de 1991 pela via administrativa, o
INSS, por falhas de gerenciamento, promoveu, indevidamente, o
mesmo pagamento aos inativos que ingressaram emjuízo, quando
para estes deveria ter sido aguardada a decisão judicial.
Foi um lapso do órgão previdenciário, pois o acerto do pagamento era apenas para os que não haviam recorrido à via judicial - acordo, aliás, do qual participei ativamente, chegando até a
encaminhar, nesta Casa, projeto de lei dispondo sobre pagamento.
Por isso, apelo ao ExmO Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, Deputado Reinhold Stephanes, para que examine,
através do setor competente, a possibilidade de que sejam suspensos os descontos em questão. Quando o pagamento for detemlinado judicialmente, que seja deduzido o que já foi pago administrativamente, o que implicará só o pagamento dos honorários advocatícios sobre o saldo restante - o que já seria uma economia para os
cofres do INSS.
Tenho convicção de que a sugestão, por ser justa haverá de
ser acolliida.
Antes de concluir, gostaria ainda de falar sobre um problema relacionado com a área habitacional, uma das questões sociais
mais graves neste País, já que o déficit de moradias vem crescendo
em progressão geométrica, com a urbanização acelerada decorrente das migrações rurícolas para as cidades - além. evidentemente,
do crescimento notmal da densidade demográftca.
O fato é que, para enfrentar problema de tal magnitude, o
Governo não conta com uma política habitacional de âmbito nacional desde a extinção do Banco Nacional'da Habitação, ainda no
Governo Sarney. Mas, com certeza, as autoridades responsáveis
saberão agir, em curto espaço de tempo, para minorar esse angustiante problema.
O pior é que a situação dos mutuários da Caixa Econômica
Federal e demais entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da
Habitação está longe de ser confortável, eis que os respectivos saldos devedores e valores das prestações mensais crescem exageradamente, nem sempre acompanhando os reajustes salariais.
Por isso, cresce também a inadimplência, e não são poucos
os mutuários que correm o risco de perder os im6veis que com
tanto sacrifício adquiriram.
.
Aliás, desta tribuna, quero fazer um alerta aos mutuários da
Caixa Econômica Federal, com contratos de equivalência salarial
com data-base em janeiro e fevereiro, tendo em vista ter sido o índice de reajuste dos mais elevados. Assim, para se evitar que ocorram reajustes da casa própria acima das possibilidades fmanceiras
dos mutuários, estes deverão procurar os respectivos agentes ftnanceiros com a comprovação de quanto ganham. a fun de requerer a revisão do valor da prestação - direito, aliás, assegurado pelas normas próprias do Banco Central.
Na realidade, neste mês de março os mutuários que têm a
equivalência salarial plena arcarão com reajuste de cerca de
97,7491 %, o que causou perplexidade aos interessados.
É que a Caixa Econômica Federal e seus agentes, na definição do reajuste, acumularam nos últimos doze meses o IBM até junho de 1994 e o IPCA-r de lá para cá, deduzindo o que já foi te-
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passado no período, motivo pelo qual o reajuste supera este último
fudice.
Assim, mais uma vez, aconsefua-se aos mutuários que, se o
ônus do pagamento da prestação ficar excessivo, compareçam ao
respectivo agente fmanceiro com cópias dos contracheques, a fim
de pleitear a diminuição do valor da prestação mensal o que, como
afnmei, é direito assegurado pelas nonnas do Banco Central.
Era o que tinha a registrar...
O SR. UBALDO COR&tA (pMDB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, temos
acompanhado, através da imprensa, os pronunciamentos do Dt.
Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa Econômica Federal, tendo em
vista acabar com a inadimplência que encontrou ao tomar posse
naquela unidade de crédito do Governo Federal.
Entretanto, que se tem observado é que os agentes do Sistema Financeiro da Habitação estão praticando reajustes nas prestações dos contratos de equivalência salarial em percentuais que variam de 92% a 94,2%, dependendo de cada contrato.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não é preciso ser especialista no assunto para perceber que os índices de aumentos
aplicados na prestação da casa própria são superiores. aos reajustes
salariais dos mutuários, o que contraria as cláusulas dos contratos
existentes e a tabela anexa da Medida Provisória n° 434, de 1994.
O Sistema Financeiro deveria adotar, no critério de conversão em URV dos salários, a média dos valores nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. A partir
de março de 1994, as prestações seriam expressas em URV, pela
média. Finalmente, emjufuo deveriam ser convertidas em real, observando-se a paridade de uma URV igual a um real.
Diversas entidades de mutuários estão ingressando com
ações judiciais contra a União, o Banco Central e a Caixa Econômica, pedindo a conversão das prestações em URV pelo mesmo
critério adotado para os salários e a imediata suspensão da Resolução nO 2.059, do Banco Central, que determinou o repasse da inflação em cruzeiro real às prestações entre março e junho de 1994.
Tendo em vista que o Juiz da 18a Vara da Justiça Federal,
em São Paulo, já concedeu liminar a uma ação cautelar civil pública que questionou esses reajustes; considerando que outros Juízes
fatalmente concederão, também, liminares; e como não desejamos
que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso assuma
a aparência de autoritarismo, desrespeitando a legislação em vigor,
apresentarei requerimento a esta Casa no sentido de que se oficie a
S. Exa para que determine ao Banco Central a suspensão imediata
da Resolução nO 2.059.
Fazer advertências como esta é uma das nossas principais
obrigações nesta Casa. A missão do Deputado, como representante
do povo, é também a de vigilância. Assim, não podemos silenciar
diante de uma iniqüidade como a que serviu de conteúdo a este
pronunciamento. Fazendo-a, a nossa consciência se tranqüiliza e
nas nossas prestações de contas perante·aqueles que nos elegeram
poderemos comprovar que cumprimos com o nosso dever.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se ao

V. - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra ao Sr. Augusto Carvalho.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. PIpnuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, neste
momento em que diversos países do mundo se lançam, ora com
mais timidez, ora com mais audácia, num programa de privatizações, fazendo com que o Estado se retire do setor produtivo da
economia e assuma, por inteiro, mas obrigações sociais, tais como
educação, saúde e segurança, entre outras, levanta-se um debate já
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antigo sobre intervenção estatal e iniciativa privada.
Não poucas vezes já estJyemos nesta tribuna não para definir uma exata dimensão do Estado, que alguns querem mínimo,
outros, máximo. Para nós, cabe sempre ao social dizer o que pretende do Estado, de um Estado que, tenha a dimensão que tiver, há
de estar sempre sob o controle democrático da sociedade, uma forma de controle, é preciso dizer, que ainda não conseguimos configurar dentro da sociedade brasileira, o que, por isso mesmo, a faz
ainda mais necessária.
No Brasil foram duas as fases de intensa intervenção estatal
no regime econôrilico. Não por acaso, foram dois períodos de regime ditatorial, sendo todo como que concedido pelo Governo e jamais discutido com a população.
No primeiro caso, a chamada era Vargas, havia a necessidade de se dar impulso a um processo de industrialização que pretendia se expandir, mas esbarrava na ausência de insumos básicos,
tais como energia, aço, transportes, comunicações. Daí a Side1Úrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional
de Vagões, a Fábrica de Aviões de Lagoa Santa.
Já em regime constitucional, Vargas conseguiu aprovar a
Lei do Monopólio do Petróleo, criando a Petrobrás, o que, no entanto, exigiu intensa e extensa mobilização popular para arrancar
do Congresso referida lei. Esse processo permitiu a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek - Furnas, Três Marias, indústria automobilística - que acabou de se completar em pleno regime militar.
Aqui, é certo, a questão não se prendia apenas ao desenvolvimento do País, mas sobretudo a uma política de segurança nacional, muito ao gosto dos Governos ditatoriais e militares de então. Tivemos Itaipu, é certo, mas também aberrações do tipo Transamazônica, indústria bélica, etc.
E a iniciativa privada? Nada, nada. Mas se aproveitava dessas autênticas conquistas sociais, já que montadas e implementadas com recursos públicos, para desenvolver e modernizar nosso
parque industrial, nossa produção agIÍcola, um comércio exterior
de vulto e de importância econômica das maiores. Em troca, poderíamos esperar dessa mesma iniciativa privada que procurasse, .ao
menos parcialmente, devolver ao social aquilo que o social lhe
concedeu, desenvolvendo políticas de trabalho, de salário e de emprego que nos tirasse desse limbo perigoso que é pagar um dos
menores salários do mundo, termos uma providência oficial praticamente falida não por falta de recursos, mas po~lJUe extremamente d6cil ao comportamento malsão de nossos empresários ?le a
debilitaram, de um lado, não recolhendo sequer as contribuições
que descontam, mês a mês, de seus empregados e, de outro, recebendo polpudas verbas para manter hospitais e casas de sa-6de que
nada mais são de que sorvedouros de recursos previdenciários.
Ainda assim o Estado, pelo menos em tese, teve o cuidado
de, em alguns instantes, desenvolver essas políticas que teriam que
ser de interesse social, mas que acabaram por ser inviabilizadas
dada a sanha com que os empresários se atiraram sobre as diversas
formas de compor qualquer coisa que pudesse ser um patrimônio,
um pecúlio para o trabalhador.
Esta a questão que gostarlamos de trazer à consideração de
nossos ilustres Pares nesta Casa.
Não há mais como examinar questão do tipo Instituto Brasileiro do Café (!BC), Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), o socorro artificial e indevido à indústria sucroalcooleira e o mais. Em
tese, repetimos, cada uma dessas entidades, cada tipo específico de
política de auxílio econômico teve por escopo, pelo menos na sua
origem, o conseguir manter e ampliar setores de nossa economia,
repetindo políticas clientelistas centenárias que a nada de -6til p0deriam levar. Como, de fato, a nada levaram.
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Mais, ainda: criou-se um Fundo de Desenvolvimento Seto-

rial, o Fiset, com o objetivo de, à base de incentivos fIscais (descontos no Imposto de Renda de Pessoas Jurldicas), acumular re-cursos sufIcientes para fazer progredir a indústria pesqueira, a indústria do turismo e as áreas de reflorestamento. E, não obstante a
presença do Banco do Brasil no gerenciamento desses recursos,
vimos o Fiset ir se extinguindo, tantas e tais foram as marotagens
que teve que enfrentar que se sentiu impotente para impedir seguissem ocorrendo.
Em todos esses casos, convém observar, tínhamos nada
mais, nada menos do que recursos do setor público transferidos ao
setor privado, em benefício de uns poucos privilegiados e apaniguados, mas sem que o social, isto é, sem que o real fmanciador
dessas avenluras tenha se valido de tantas benesses.
Não foram, no entanto, apenas essas as criações governamentais, as avenluras desvenluras enfrentadas por recursos ofIciais. Os empresários, nos casos em que vamos nos debruçar, foram chamados a contribuir. E o fizeram. Mas o fIzeram para mais
e mais se locupletarem e, o que nos parece mais grave, para impedir que projetos de cunho altamente social acabassem por se perder, fosse nos descamiubos da burocracia ofIcial, fosse no apadrinhamento vergonhoso de que se valeu nossa tão conhecida e pouco ativa iniciativa privada. Pouco ativa? Sim, estamos nos referindo, neste particular, às atividades econômicas que lhe estariam
afetas, mas que somente pode levar - se isto, em algum instante
ocorre - debaixo das gordas tetas dos recursos públicos.
Veja, Sr. Presidente, o caso do FGTS, o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. À época, se quis acabar com o regime de
estabilidade de que gozavam todos os assalariados. Claro que isso
não se faria sem um troca de vantagens, de oportunidades. Reação
sindical seria impossível. Os sindicatos, em sua totalidade, ou estavam sob intervenção ou emasculados por lideranças que nada tinham a ver com as categorias profIssionais que fmgiam representar, escolhidas que foram, de fato, pelo Sr. Ministro do Trabalho de então, fosse ele quem fosse.
Havia aí um mundo de hipocrisia. Primeiro porque, à parte
umas poucas exceções, o sistema de estabilidade - aos dez anos de
serviço - era uma autêntica fraude. No caso, o empregador segurava o empregado até os oito, nove anos de serviço, demitindo-o em
seguida e, em seguida, propondo a readmissão, com salário inicial
e com reinício da contagem de seu tempo de serviço prestado à
empresa. Que fazer? A contagem de tempo para efeito de aposentadoria não sofria maiores percalços e o' emprego, ainda que com
salário menor, estaria garantido. E a estabilidade? Esta fora lançada nesse tipo de jogo sujo, de cartas marcadas, em que o patrão
tem todo o poder e ao empregado nada mais restava a não ser ceder, humilhar-se.
Mesmo assim, decidiu-se que a escolha pelo sistema criado
com o FGTS, nos idos de 1967, fosse opcional. Outra farsa. Empresas havia - aí incluídas as estatais - que não davam posse, mesmo a concursados, se não optassem "livremente" pelo novo sistema.
Diante de um quadro assim tão negro alguém poderia lem.brar, não sem razão, que a idéia que presidiu a criação do FGTS tinha seu lado positivo, até porque destrufa um sistema de estabilidade funcional que, na prática, acabava por não existir. Certo, é
válida esta argumentação. É que com o FGTS, o empregado poderia ter um dinheirinho para enfrentar o período em que acaso ficasse desempregado (ainda não havia, em 1967, o seguro-desemprego). De resto, estávamos diante de uma poupança forçada qUe, di~
ferentemente do Instituto, não efetuava desconto, não reduzia o salário do empregado, mas exigia a contribuição' exclusiva do empregador, com base na folha individual de pagamento. E esses re-
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cursos, vale. observar, comporiam a maior soma de poupança interna no País, permitindo a criação e o funcionamento de um Banco Nacional de Habitação, para a construção essencialmente, de
casas populares destinadas a servir de moradia aos assalariados.
Seriam, assim, as compensações pela extinção da estabilidade.
E ao que assistimos nesse tempo todo? Os recursos do Fundo de Garantia sumiram pelos ralos da burocracia, pela sonegação
por parte dos empregadores, pela malversação de fundos, pela
aplicação desses recursos na construção de mansões carissimas, de
condomínios de luxo, para melhor proveito não de nossos trabalhadores, mas de uma elite dirigente parasitária, socialmente insensível. A lei exigiu, em 1990; que todas as contas do Fundo passassem a ser centralizadas na Caixa Econômica até 31 de maio de
1991, o que não se consegniu até hoje. Ademais, a Caixa não teve
- nem tem - condições de averiguar,. co!l1 justeza, se as contas
transferidas ou, melhor dizendo, se seus saldos seriam exatamente
aqueles. O que se perdeu era contado, em valores de 1993, em trilhões de cruzeiros. Para resumir: o trabalhador fIcou sem sua estabilidade, sem sua garantia quando desempregado e, mais de que
Iudo, sem as casas que lhes prometeram construir. E o BNH também já não mais existe.
Podemos seguir neste.mesmo rumo, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo - vale repetir que a iniciativa foi governamental, já que a iniciativa privada jamais cuidou desses aspectos
sociais no mundo que envolve, numa mesma área, o capital e o
trabalho - criou novas expectativas no campo social, num trabalho
que, ao menos em tese (como sempre, aliás) tinha aspectos dos
mais positivos.
Assim, com a Lei Complementar nO 7, de 7 de setembro de
1970, foi criado o Programa de Integração Social- PIS e, com outra Lei Complementar, a de n° 8, de 3 de dezembro daquele mesmo ano, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Eram idéias generosas. Sem qualquer custo para o
trabalhador ou para o funcionário público ou para empregados de
empresas estatais ou sociedades de economia mista, eram recolhidos recursos para as contas individuais de cada assalariado, com o
que se procurava formar um patrimônio a ser retirado pelo empregado por motivo de casamento, de aposentadoria ou para compra
de casa própria. Se fosse caso de falecimento, os herdeiros receberiam aqueles recursos poupados. E esses recursos, para que fossem
corrigidos, para que pudessem manter um valor próximo do real,
seriam aplicados em atividades produtivas. Sabemos que, por
exemplo, o Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, tinha seus
valores emprestados a Prefeituras para compra de motoniveladoras, caçambas, obras de saneaplento, serviços de saúde, com pagamentos parcelados que não poderiam comprometer o orçamento
municipal, até porque, no particular, a adesão ao Programa carecia
de lei aprovada pelas Câmaras de Vereadores.
Mas isso não consegue durar muito tempo. Já em 25 de junho de 1974, nova Lei Complementar, a de n° 19, decide que os
recursos gerados pelo PIS e Pasep passem a ser aplicados de for-o
ma unificada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE, o atual BNDES. Ao Banco do Brasil se destinou apenas uma parcela que, à época, estava cifrada em 3 bilhões de C11lzeiros.
Nem assim o empresariado se saciou. A Lei nO 8.019, de
1990, fez nova divisão do bolo, destinando 60% dos recursos do
Fundo PIS-Pasep para o Fundo de Auxílio ao Tral;>a{hador - FAT,
restando os 40% para o BNDES. Daí em diante já não se tem mais
noção exata da existência desses fundos, os quais, aos que nos parece, poderão ser de vez liquidados. É que a Medida Provisória nO
935, editada a 8 deste março, e que tanta celeuma provocoo nesta
Casa, pennite ao Governo atrasar os repasses ao FAT, repasses
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que, pela legislação, se fariam a cada dez dias.
E que destino, armal, terão esses valores? A experiência nacional nos permite dizer que se diluirão para surgir, um pouco
mais adiante, nos bolsos e nos cofres de bancos privados de algum
empresário que goze das benesses governamentais. E não são somas inexpressivas, já que o fundo PIS-Pasep tem arrecadação
mensal da ordem de 500 milhões de reais, quantia mais do que suficiente para fazer brilhar velhacamente os olhos do empresariado
tupiniquim.
Frustraram-se assim, algumas das importantes iniciativas
governamentais na área de ação social. Todas, diga-se de passagem, mais do que aplaudidas por nossa elite dirigente, ela mesma
percebendo que, a rigor, nada mais teríamos que novo acúmulo de
poupança, poupança que um pouco mais adiante, retomaria, bem
mais farta, a seus cofres insaciáveis. O trabalhador reagiu contra o
Fundo de Garantia, por entender que estabilidade, por mais fictícia
que fosse, melhor lhe serviria. Mas, diante de pressões irreversíveis e diante, sobretudo, de um quadro de arbítrio e de repressão como o então existente, passou a admitir o FGTS. Agora, está
sem sua estabilidade, sem sua garantia no desemprego, sem sua
moradia.
O mesmo se diria do PIS-PASEP. A imprensa, mesmo nos
últimos dias, aponta o abandono por parte dos trabalhadores, de
cerca de 80 milhões de reais nos bancos, dinheiro que não é procurado por eles, já que têm pouca ou nenhuma orientação e nem
mesmo os sindicatos se interessam em cuidar do assunto. Está
tudo perdido.
Mas a insaciabilidade dessa gente continua a crescer. O Estado exauriu-se. Não tem mais como repassar recursos públicos,
fartos, generosos, para o setor privado. Nem se conseguiu inventar
algo novo para acumular recursos e colocá-Ias, paulatinamente. a
serviço dos interesses privados, esses amantes insofreãveis de vaIares a custo zero que o Governo lhes costuma repassar.
É, então, o instante em que viram seus olhos gulosos para
os fundos de pensão, hoje a única forma de acumulação de recursos em benefício real dos trabalhadores, já que lhes complementam a aposentadoria, essa aposentadoria chinfrim que recebem de
uma Previdência Social que se diz na falência.
E haja gula! ArmaI já são 328 os fundos de pensão existentes no Brasil, assim distribuídos:
- no setor público:
âmbito federaL..
41
âmbito estadual
77
âmbito municipal...
2
TotaL
120
- no setor privado:
capital nacional
115
capital estrangeiro
93
TotaL
20S
Total geral
328
Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Privada - ABRAPP - março/9~.
Somados, os patrimônios de todos esses fundos chegam
perto dos 55 bilhões de dólares. E aqui começa a guerra sem quartel que nosso empresariado move contra esses fundos.
Começam por lançar todo tipo de acusação e de interpretação, num tiroteio cerrado e sem escrupulos, que objetiva, antes de
mais nada, impedir se tenha uma visão clara de todo o sistema.
No setor público, agora visivelmente minoritái:io no conjunto de fundos de pensão, esse tipo de ataque ganha formas entre o
trágico e grotesto. De nada adianta, procurar esclarecer, demons-.
trar com dados oficiais o que de fato ocorre. O que lhes interessa é
confundir para poder ganhar, queremos dizer, para conseguir re-
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passar a seus cofres um patrimônio que, em alguns casos, está sendo construído há quase um século. É, aliás, o caso da Caixa de
Previdência do Banco do Brasil. a PREVI, fundada em abril de
1904, portanto, há 91-anos.
Não há controle efetivo sobre os fundos de pensão, alegam,
acrescentando ainda que, por causa disso, esses fundos são verdadeiras "caixas-pretas" (expressão ora em moda e que, bem analisada, nada significa, já que as "caixas-pretas" das aeronaves - e isto
é apenas um exemplo são devidamente analisadas e em muito ajudam a defmir as causas deste ou daquele desastre aéreo).
Esta é outra falácia. Primeiro, os fundos são flScalizados
pela Secretaria da Previdência Complementar, órgão do Ministério
da Previdência Social. Depois, pelas patrocinadoras e por auditorias independentes realizados periodicamente. Suas contas são
examinadas pelo Tribunal de Contas da União e por seus cálculos
respondem os atuários, profissionais a quem a lei confere reponsabilidades as mais defmidas. Mais, ainda: como são obrigados, também, por disposição legal, a investir nas Bolsas de Valores, os fundos recebem a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
Por último, mas não menos importante, os fundos vivem constantemente sob o crivo de seus associados, estes, mais do que qualquer outro cidadão, interessados em que as coisas andem corretamente. pois que dessas contas depende o futuro de suas aposentadorias.
"Há os que reclamam da utilização de recursos públicos no
patrocínio das entidades criadas no âmbito de empresas estatais.
Mas se esquecem de que isso gera uma dependência no mais das
vezes perniciosa, pois que o Governo costuma se valer de recursos
desses fundos para cobrir seus déficits. A esses fundos, convém
observar. são impostas subscrições compulsórias de títulos públicos. momento em que não respeitam a necessidade de rentabilidade mínima, exigida por avançados cãIculos atuariais e que podem,
por isso mesmo, ameaçar a própria sobrevivência dessa previdência complementar.
Neste particular, temos casos extremos, como a criação de
títulos específicos para serem subscritos pelos fundos de pensão,
caso dos "Certificados de Privatização". E subscrições da espécie
já geraram prejuízos superiores a 2 bilhões de dólares.
É de ver-se que, não obstante os bilhões de dólares indicados pelos patrimônios dos fundos de pensão, esses valores, no
Brasil, representam apenas 5% de nosso Produto Interno Bruto. É
coisa pouco expressiva, embora deixe assanhada nossa elite dirigente. Nos Estados Unidos - é um exemplo - esses patrimônios
ultrapassam os 4 bilhões de dólares, o que vai a mais de 50% do
PIB.
Mas, independente desse assanhamento, dessa gula desenfreada, esses fundos exercem atrativo real dentro de nossa economia. Basta ver-se que, em 1978, há., portanto, menos de vinte anos,
eram apenas quatro os fundos da espécie existentes no Brasil.
Hoje, são 328, conforme nos dá conta a mesma ABRAPP, com dados os mais atualizados. Outro item importante: enquanto em 1980
os fundos ligados a empresas públicas representam 67% do total
de entidades existentes, hoje esse percentual baixou para 37%, o
qne demonstra o interesse de empresas privadas em criar e patrocinar fundos de pensão em beneficio maior da mão-de-obra que empregam. Se esses fundos, portanto. foram uma criação da área estatal de nossa economia, já agora os criados por entidades privadas
represe!1tam ampla maioria dentro do conjunto.
E fato que para levar adiante algumas políticas fmanceiras
capazes de se frustrarem um pouco depois, o Governo passou a
baixar normas legais para exigir percentuais mínimos de aplicação
dos recursos dos fundos de pensão. Podemos indicar um marco:
logo após a violenta queda das Bolsas de valores, nos primeiros
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dias da década de 70, o Governo correu em socorro dessas mesmas Bolsas, definindo a aplicação obrigatória de recursos dos ftmdos na compra e venda de ações. Outro percentual mínimo tem de
ser financiamentos (imobiliários, por exemplo) a seus associados,
numa fração que não pode ultrapassar os 10% do total.
É fato que, com o regime de arbítrio e, depois, com o desmonte do aparelho de controle interno do Estado, muitas medidas
se adotaram sem o devido conhecimento público e, no caso dos
ftmdos, sem a participação ou mesmo a infOlmação dos associados. Mas isto mudou. E teria que mudar. O Pais já respira num
ambiente democrático. É livre a imprensa para fazer as denúncias
de irregularidades de que toma conhecimento. Os sindicatos se libertam das peias do Estado e diversas associações civis se empenham em resguardar o patrimônio público.
E podemos provar esta afirmação. Temos em mãos o boletim da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
a PREVI, datado de dezembro do ano passado. São, assim queremos entender, dados mais do que atualizados. Ali vemos que, não
obstante as pressões governamentais, os valores representados por
tiúJlos públicos signiftcam apenas 3,86% do total de aplicações
daquela Caixa. Já na rubrica 'Títulos e Valores Mobiliários" essas
aplicações quase beiram os 80%, envolvendo a negociação de ações, debêntures, quotas de ftmdos de investimentos e depósitos a
prazo.
O Sr. Heráclito Fortes - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Pois não, nobre Deputado Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes - Nobre Deputado Augusto Carvalho, V.Ex" traz a esta tribuna assunto da maior importância para o
Pais. Estamos diante da reforma constitucional e, no que diz respeito à Previdência, um tios setores par ao qual são propostas modificações é exatamente o do fundo de pensão. Concordo em gênero, número e gran com as afmnações de V. Ex". E esse é o grande
momento de o Congresso Nacional se reunir, através do fórum específico, para discutir o destino do fundo de pensão no Brasil. Se
no mundo inteiro estão dando certo, não é no Brasil que não irão
dar. É preciso que se tenha muito cuidado neste momento para se
saber que destino, na realidade, essa reforma na Previdência quer
dar aos fundos de pensão. Eles representam uma conquista do trabalhador. Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Agradeço ao nobre colega o aparte.
Aproveito o ensejo para externar a V.Ex" e aos demais companheiros aqui presentes, nos prestigiando com sua audiência, meu
desejo de, em conjunto com a Associação Brasileira das Entidades
Fechadas da Previdência Privada - ABRAPP promover um debàte
franco e sério, com números absolutamente transparentes, em que
possamos discutir a questão da Previdência no Brasil.
Os vários modelos que estão sendo propostos ao debate.
Como o chileno, o americano,( o próprio modelo brasileiro, que
declaram falido, são muito importantes. E, nobre Deputado, é essencial que todos os colegas efetivamente participem desse debate
para que não tenhamos uma mera declaração de falência da previdência oficial brasileira numa perspectiva de privatização, mas que
possamos - à luz de dados que temos em mãos e de outros que
certamente serão aduzidos - trilhar caminhos melhores para o Pais
e para o nosso povo no tocante à questão previdenciária.
Prosseguindo, Sr. Presidente, dizia eu sobre a participação
desses fundos de pensão em outras áreas de investimento produtivo e não apenas na aquisição de papéis que eram impingidos pelo
p1'6prio Governo a esses fundos.
E não é s6. Junto a outros fundos de pensão, a Previ passou
a deter parte do controle acionário da Acesita e da Embrater, re-
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centemente privatizadas pelo Governo. E segue investindo no setor produtivo, participando, ainda, do controle acionário da Perdigão, uma grande produtora de alimentos industrializados. Claro
que aqui citamos apenas alguns exemplos esparsos, mas já de si
emblemáticos.
Mas, a rigor, é assim que se compmtam os fundos de pensão nos paises mais avançados. Fonte perene de poupança, já que
operam com capitais de tempo-vida - assim as contribuições de
seus associados e os prazos para pagamento de beneficios de aposentadorias e pensões -, tais recursos têm que abandonar a especulação financeira, o jogo arriscado das bolsas de valores e partir
para, institucionalmente, aplicar recursos na produção do Pais,
como, aliás, já começa a ocorrer e com resultados que se anunciam
alvissareiros.
E há de ser assim. Impossível retomar a situações anteriores, quando, a partir do Plano Cruzado, a caixa de previdência dos
ftmcionários do Banco do Brasil se viu compelida a adquirir tiúJlos governamentais em montante que representava 25% de seu patrimônio. No caso, as aplicações da Previ atingiram os 650 milhões de dólares em dinheiro vivo, vivíssimo. Pois às vésperas do leilão da Usiminas, por força do COnÍlSCO dos índices de correção
promovido pelos diversos, pelos muitos pacotes econômicos, esses
650 milhões estavam reduzidos a 310 milhões de d6lares de moeda pobre, moedas que no mercado sofreram deságio de 50%. Em
resumo, os US$ 650 milhões aplicados estavam reduzidos a apenas US$ 155 milhões.
Essas, sim, são medidas estagnantes, providências que deúJrpam projetos que originalmente tinham outras visões, outros
objetivos. Estamos certos de que com a co-gestão, com um processo em que os associados da Previ participem efetivamente do gerenciamento dos recursos de sua entidade, será possível, em prazo
curto, impedir esses desmandos governamentais. O que, de resto,
será também possível para todos os demais fundos de pensão que
enfrentam o mesmo aviltamento.
Mas alguns renitentes insistem em cobrar a aplicação de recursos públicos nos fundos de pensão patrocinados por estatais,
por sociedades de economia mista, qne é o caso da Previ, entidade
que nossos colegas do Banco do Brasil criaram há mais de 90 anos
e que hoje nos estimula a trabalhar; a servir ao banco e à Nação.
Mas, falávamos de recursos públicos, os mesmos que, com
fartura e desregramento, vêm sendo aplicados na Previdência oficial com os resultados perversos que todos conhecemos. Mais,
ainda: mostramos, no decorrer deste trabalho, uns tantos exemplos
em que recursos também públicos (FGTS e PIS-PASEP) são desencaminhados de seus objetivos. São repassados a cofres privados, em prejuízo maciço dos assalariados, Brasil afora. Nem nos
podelÍamos permitir sair rastreando por ondé andam - ou desandam - os valores do Tesouro Nacional que, por tempos seguidos,
nada mais fazem senão beneficiar uns tantos nababos, inteiramente
insensíveis ao que acontece no País, ao que acontece em sua volta.
Os usineiros de açúcar e álcool estão mesmo ai para confirmar o
que acabamos de dizer.
Ao contrário do que acontece na Previ, que está sendo afinal, nosso universo de referências, temos longa experiência na
prática funesta de exaurir o mais possível os cofres públicos em
benefício de um empresariado parasitário, descomprometido com
os interesses de nossa terra e de nosso povo. A caixa de previdência dos funcionários do.Banco do Brasil está demonstrando, cabalmente que, com determinação e patriotismo, com os olhos voltados para os que trabalham e produzem a riqueza de nosso Pais, é
possível construir uma entidade inteiramente voltada para seus objetivos iniciais, os objetivos definidos pelo 51 companheiros do
Banco do Brasil que, num dia de abril, no já longínquo ano de
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1994, resolveram criá-la.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Augusto Carvalho, o
Sr. Benedito Domingos, § 2 ° do artigo 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. PhilemonRodrigues, § 2°do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (pMDB - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, venho à tribuna,
nesta oportunidade, mais com o objetivo de me apresentar aos colegas.
Entendo ser importante esta identificação, pois teremos
quatro anos de convivência no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados.
Aproveitamos estes primeiros momentos correspondentes
ao preâmbulo da qüinquagésima legislatura da Câmara dos Deputados, quando ainda se processam as apresentações dos novos Parlamentares, desejo também prestar, desta tribuna, algumas breves
informações e referências no tocante a meus antecedentes na atividade política e esta primeira investidura no mandato de Deputado
Federal.
Portanto, cumpre reportar-me, logo de início, aos principais
fatores que determinaram meu ingresso na vida pública. Venho de
uma família modesta, radicada na cidade de Gravatal, onde nasci e
onde também se deu, desde muito cedo, o convívio de meu saudoso pai com as lides políticas, tendo ele ocupado vários cargos. Político ativo, Vereador, exerceu, por mais de uma vez, a Presidência
da Câmara dos Vereadores de Gravatal. Como respeitado líder comunitário, sempre esteve à frente das iniciativas em rosca da solução de questões do interesse da coletividade, com o objetivo permanente de viabilizar e garantir o atendimento às camadas mais
necessitadas da sociedade. Lamentavelmente, no entanto, sua trajetória foi interrompida por força da violência que caracteriza nossas estradas, em especial a BR-10l, do nosso Estado, a chamada
estrada da morte. Assim, após o trágico falecimento de meu pai
ocorrido em 1988, eu, que já militava na política desde muito
cedo, acompanhando-o em todas as campanhas políticas, procurei
preencher o espaço deixado com o seu desaparecimento precoce.
Fui, então, conduzido por um projeto político dos colegas
economiários, os quais, além dos significativos serviços prestados
à sociedade na área específica de atuação da Caixa Econômica Federal, entenderam que lhes cabia uma obrigação maior do que a
realização desse trabalho e que havia chegado o momento de contribuir com a Nação, atuando também na área política.
Todavia, por se reconhecer, naquela ocasião, ainda a falta
de tradição e militância política da categoria, e muito embora já
existisse até mesmo o desejo de ter um representante no Congresso Nacional, decidiram pelo lançamento da candidatura ao cargo
do Deputado Estadual na eleição de 1990. Atendendo, pois, aos limites propostos para aquele momento, logramos êxito já na primeira eleição, com o que, para cumprimento do mandato na Assembléia Legislativa, me licenciei do cargo que antes ocupava na
Caixa Econômica. Por fim, em 1994, meu nome foi indicado para
concorrer à eleição para o cargo de Deputado Federal, e, de novo,
graças ao apoio e à união dos economiários, tivemos a felicidade
de alcançar, mais uma vez, o nosso objetivo.
Ao ocuP3! uma cildeÍf!l nesta Casa, com a legitimação do
mandato assegurada pelos 40.421 votos que recebi na última eleição, faço-o plenamente consciente da responsabilidade e deveres
aos quais a outorga popular nos submete.
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Aqui me encontro hoje, não para ser um Deputado corporativista, ocupado tão-somente em defender os interesses da categoria, mas, sim, para exercer, com trabalho, com dedicação, doação e
determinação, o mandato que me foi conferido pela sociedade catarinense.
Tal"disposição, aliás, não diverge dos princípios de seriedade, honestidade e justiçà que sempre nortearam os economiários,
honrando, em última análise, a continuada tradição de serviços somados em benefício de toda a Nação brasileira.
Assumo o mandato, Sr. Presidente, imbuído da vontade e
determinação de contriroir para o aprimoramento da democracia,
a satisfação dos anseios da sociedade e o processo de crescimento
integral do país.
Nesse sentido, afmno que não me esquivarei da discussão
de temas polêmicos e que continuarei sempre lutando pelo atendimento às reivindicações de importância fundamental para o Estado
de Santa Catarina, defendendo a realização de obras como a duplicação da BR-101, protestando contra a situação de decadência e
sucateamento que experimenta, hoje, a área de saúde, encarecendo
também a necessidade de incrementar o setor carbonífero, por intermédio de políticas capazes de assegurar o suporte indispensável
ao trabalho efetuado nas minas e coqueiros catarinenses, com a finalidade de obter, inclusive, o aumento da produção e da competitividade do carvão mineral em relação ao produto importado.
Educação, saúde, habitação, transporte, segurança, saneamento básico, agricultura, turismo e meio ambiente são temas que
figuram entre as grandes preOcupações da sociedade brasileira, t0cam a nossa sensibilidade, e pelos quais haveremos de nos empenhar, de forma que, sucessivamente, retomaremos a esta trihJna, a
flID de proceder às avaliações exigidas conforme a questão apresentada. Em conjunto com os nobres Deputados, haveremos de encontrar as soluções mais adequadas e racionais a cada caso, sem
recorrer ao uso de meros paliativos, mas, realmente, enfrentando e
resolvendo, de uma vez por todas, os principais problemas brasileiros, com políticas eficazes e duradwras, dando continuidade ao
processo de desenvolvimento geral do País.
O péssimo estado das estradas brasil(}iras, por exemplo, faz
que o Brasil perca 20% da safra agncola e gaste 50% a mais de
combustível com o transporte de carga e passageiros. Alinhe-se
ainda juntamente a esses prejuízos a falta de diretrizes no setor e a
redução de recursos para recuperação das rodovias, o número alarmante de acidentes e vítimas fatais em decorrência das atuais circunstâncias.
A área da edu.;ação, por seu turno, requer o máximo d atenção como um dos principais desafios que o Governo Fernando
Henrique Cardoso deve enfrentar. Até hoje se aguarda a aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Trata-se de uma questão
que, com efeito, não comporta medidas isolada::. Necessariamellte,
há que se atender, por completo e em defmitivo, à totalidade dos
desdobramentos da relação entre aluno, professor e escola. Cumpre, no míJltmo, evitar o atropelo recorrente por parte das autoridades responsáveis, a repetição dos erros e dos problemas que permanentemente afetam o sistema de ensino no Brasil. Para citar
apenas um deles, basta citar a situação cntica a que se acha submetido o professor e a constante ameaça de se reduzirem ainda
mais as condições mínimas e garantias para o exercício normal da
profissão. No tocante a Santa Catarina, a exemplo do qfte ocorre
em outros Estados, os professores se encontram, mais uma vez,
mobilizados para a discussão sobre reposição de perdas salariais e,
em adição, sempre com prejuízo para o ensino, têm ainda que se
ocupar com a luta pela manutenção até mesmo de outros direitos
já desde longo tempo consignados no texto constitucional
Antes de concluir o presente pronunciamento, também não
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poderia deixar de, como fIlho de Gravata!, me referir, com juslificado orgulho, àquela cidade que, localizada ao sul de Santa Catati·
na, no centro de um vale com vegetação exuberante, se constitui
numa das melhores opções de lazer e turismo do sul do Brasil, em
razão do conjunto de suas belezas naturais e recursos hídricos de
fontes termais inesgotáveis.
Concedo, com prazer, o apmte ao Deputado José Carlos
Vieira.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Prezado Deputado Edinho Bez, conhecido dos catarinenses como Edinho da Caixa, no
momento em que V. Ex· faz seu primeiro pronunciamento no
Grande Expediente, desejo manifestar que nós, catarinenses, nos
honramos muito com sua presença nesta Casa. V. Ex' demonstra
em seu discurso aquilo que é do nosso conhecimento, ou seja, que
vem de uma família simples, humilde, mas tem os traços de um
grande catarinense; traz para esta Casa a marca dos catarinenses:
dignidade, respeito, reconhecimento dos valores morais e da necessidade de empreendermos um grande trabalho em favor da nossa querida Santa Catarina. Nobre Deputado, V. Ex· tem profundo
conhecimento da nossa realidade, em virtude do seu passado de
trabalho, de sua experiência ao lado de seus amigos da Caixa que,
juntamente com cerca de 40 mil eleitores de Santa Catarina, ajudaram-DO a aqui chegar. Não pertenço a sua legenda, mas estou muito à vontade para dizer que V. Ex· nos honra com sua presença
neste Parlamento. Tenho certeza de que poderemos fazer em conjunto um grande trabalho em favor do nosso Estado.
O SR. EDINHO BEZ - Obligado, nobre Deputado José
Carlos Vieira. É com satisfação que incorporo o seu aparte, ao meu
pronunciamento. Nós, catarinsenses, temos o objetivo de trabalhar
juntos em prol de Santa Catarina e do Brasil. Entendemos que nenhum Estado vive isoladamente. É necessária a integração do País.
Sinto-me bastante orgulhoso pela sua manifestação.
Ouço, com satisfação, meu colega e amigo de Assembléia
Legislativa em Santa Catarina, Deputado Rivaldo Macari.
O SR. RIVALDO MACARI - Deputado Edson Bez de
Oliveira, aproveito esta oportunidade para. em nome da bancada
do nosso partido e no do PMDB catarinense, cumprimentá-lo pelo
seu discurso inaugural, reconhecendo a sua competência no exercício do mandato que ora se inicia. No momento em que testemunho, deste plenário, a brilhante trajet6ria de V. Ex", deixando claro
que é um legítimo representante do sul de Santa Catarina na Câmara dos Deputados, quero também deixar o meu reconhecimento
pelo notável e realizador trabalho político que V. Ele faz, possa levar sempre ao alto o DOme da sua região.
O SR. EDJNHO BEZ - Obrigado, Deputado Rivaldo Macari, pelas palavras gentis que profere. É c",mpre motivo de orgulho ouvir V. Ex· homem público competente e grdnde cidadão.
Ouço o nobre Deputado José Aldemir.
O Sr. José AIdemir - Nobre Deputado Ediulm Bez, inicialmente agradeço a V. Ex· a concessão do ap"rte. Congratulo-me
com V. Ex· e o apóio no que diz com relação à politica nacional.
Vários temas são levantados por V. Ex"; a questão da malha rodoviária no que se refere à seguridade do transporte do povo brasileiro, a política de. educação, a política agrícola, a política de saúde.
V. Ex· fez certamente uma análise desses assunto, do ponto de
vista do interesse da sociedade brasileira. Somos de regiões inteiramente antagônicas no que se refere ao clima, aos' costumes. à
vida cotidiana do nosso povo. Sou do Nordeste brasileiro. do pequeno Estado da Paraíba; V. Ex" é do sul de Santa Catarina. No
Nordeste temos a peculiaridade climática, a seca que assola o
semi-árido nordestino, e a Paraíba é um dos Estados que enfrenta
anualmente essa situação, única forma de fomentar a produçJIo
agrícola do nosso Estado. Quero Associar-me ao pronunciamento
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de V. Ex pelos temas relevantes que hoje traz à discussão nesta
Casa. Tenho a certeza de que pode contar com meu apoio e solida:dedade.
O SR. EDJNHO BEZ - Obrigado Deputado José Aldemir,
pelo aparte. Como já havia dito, nenhum Estado vive isoladamente. Dai a importância de trabalharmos conjuntamente, pensado em
um País melhor.
Prossigo, Sr. Presidente.
A propósito, vale ressaltar que a água termal de Gravatal é
considerada a segunda melhor do mundo, perdendo apenas para
Aux Les Termes, na França.
Mas, além da vocação turística proporcionada pela natureza, ergue-se, em meio às mais belas paisagens, o complexo tuIÍstico TelIDas do Gravata!, onde o lazer e a sofIsticação estão aliados
para proporcionar ao hóspede, inigualáv.eis serviços. Construído
dentro dos mais modelllos padrões da hotelaria mundial, é dotado
de infra-estrutura que'vai desde as piscinas quentes de água mineral com propriedades terapêuticas, passando por bosques com
churrasqueiras, um imenso parque ajardinado, área de camping,
balneário no interior dos hotéis, apartamentos com banho de imersão, scotch bar, salão de convenções, quadra de tênis, cancha de
bocha, até um completo serviço de fisioterapia e muito mais, tudo
com um atendimento impecável.
Feita, dessa forma, a apresentação de um Deputado que, ao
ingressar em seu primeiro mandato na esfera federal, preserva e
exalta os valores e belezas de sua terra natal, julgo oportuno salientar que a fidelidade às nossas procedências, com suas características específicas, inconfundíveis, compõe, de fato, por efeito do
democrático instituto da represeJ:.l.ação popular, no Parlamento, o
mosaico ideal e imprescindível a partir do qual se reflete e se consagra, em última análise, a riqueza, a força e o poder da unidade
nacional.
Sr. Presidente, não poderia deixar de ouvir o nobre Deputado Severi..no Cavalcanti, um dos colegas importantes que aqui conheci, pela sua experiência de 28 anos como Deputado EstachJal.
Imaginem o que haveremos de aprender com S. Ex· nesta Casa!
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Severino Cavalcanti.
O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Edinho Bez, a presenç.a de V, Ex" na tribuna desta Casa veio trazer grande satisfação
por podermos collilecer mais de perto a sua trajetória na vida pública. Esses dois meses de convivência mostram bem a maneira fIdalga, simbolizada no espírito de cordialidade, que norteia o catarínense. V. Exa traz seus conhecimentos, sua vontade de trabalhar,
sua vontade de servir e se juntar, na linha de frente, ao grupo de
novos Deputados que querem mudar a fIsioDOmia desta Casa. A
pre~ença de V. Ex" veio engrandecer este Parlamento. Espero que
continue com este ardor, com este entusiasmo, com esta vibração,
para que possamos fazer desta a casa do povo. Parabenizo-o pelo
pronunciamento e pelos novos conhecimentos que nos trouxe.
O SR. EDJNHO BEZ - Obrigado Deputado Severino Cavalcanti. A presença de V. Ex· neste plenário e nas Comissões
enaltece nossas reumõés. Por isso qualquer homem público sentese envaidecido com a presença de V. Ex·
Quero falar um pouco sobre os aposentados. Tratarei deste
assunto posteriormente, mas desejo dizer alguma coisa sobre sua
valorização.
Quero comentar a respeito das difIculdades pelas quais vivem os nlllhares de aposentados brasileiros e as necessidades de
mudar-se a Constituição no sentido de oferecer àqueles que já deram sua parcela e· contribuição ao País um descanso digno, com
aposentadorias dignas e um tratamento respeitoso. Não se pode
pensar só no valor das aposentadorias. Precisamos repensar os modelos de atendimento e prestação de serviços aos idosos, as regiões
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de difícil acesso e modernizarmos todo o processo de benefícios e
pensões, criando mecanismos capazes de evitar fraudes. Não se
pode pensar em previdência somente aumentando o valor das contribuições. Precisamos evitar fraudes, identificar as quadrilhas que
assaltam os cofres da previdência e a colocam nesta situação de
penúria.
Prometo retornar a esta tribuna em outra oportunidade para
discursar mais extensamente sobre o assunto.
Sr. Presidente, antes de encerrar meu pronunciamento, quero falar também sobre os cassinos. Precisamos analisar com mais
carinho projeto que tramita nesta Casa e trata da reabertura dos
cassinos no Brasil. O projeto, de autoria do ex-Deputado Dércio
Knop, do meu Estado, viria de uma vez por todas acabar com a
promiscuidade que são hoje as casas de jogos neste País. Trata-se
de um projeto sério que além de disciplinar o jogo ainda iria criar
empregos e atrair investimentos estrangeiros através do 1llrismo. O
Brasil tem de aproveitar mais suas características na1llrais, aliando-se a projetos desta magni1llde como o qu~ reabre e disciplina as
atividades dos cassinos. Podemos citar o complexo 1l1ristico do
Tourist Hotel, em Laguna, e o Complexo de Hotelaria, em Gravatal. Isso na nossa região.
Para fmalizar esta explanação, por intermédio da qual pretendi identificar-me perante os novos colegas, resta-me somente
reiterar, então, os compromissos assumidos como representante do
povo catarinense, sempre com o fIrme propósito de obedecer às
exigências, aos deveres e às obrigações do mandato parlamentar e
de defender os interesses maiores da coletividade e do País.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ubaldino Júnior, do PSB da Bahia.
O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocalPSB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, conquistas sociais inscritas na Carta Magna de 1988 estão sendo destruídas pela desonestidade, incompetên::ia e, principalmente, pela
ganância dos governantes deste País.
Aflora como um dos exemplos mais con1l1ndentes desse nefasto processo o estado de degradação em que se encontra o Sistema Único de Saúde brasileiro, após um pouco mais de 6 anos de
sua aprovação pelo legislador constituinte. Agrava-se ainda mais
esse quadro, porque, como sabemos, neste mesmo período as condições de vida da grande maioria de nossa população se deteriorou. A pobreza, a miséria, a fome se alastram por todo território
nacional, vitimando milhões de irmãos, notadamente na região
Nordeste.
Mais miséria, maior a demanda por serviços de saúde. Esperava-se que o novo sistema de atenção sanitária, tão bem desenhado no texto consti1llcional, pudesse em sua fase de consolidação responder às crescentes necessidades. Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a oferta ser reduziu e se deteriorou. deixando
desassistidos os mais necessitados.
Não se esperava, Sr. Presidente, que o Sistema Único de
Saúde - SUS - viesse a resolver todos os problemas sanitários. É
óbvio e notório que só com o fim das desigualdades sociais daremos o passo defInitivo para a melhoria da qualidade de vida do
povo brasilêiro. Pretendia-se, todavia, que os serviços de saúde de
todo o País resolvessem os principais problemas de cada cidadão,
fosse qual fosse o local de sua moradia.
O texto constitucional acolheu a cçmpreensão mais completa e avançada de saúde, ao afirmar que sua garantia dar-se-ia por
meio de políticas sociais e econômicas adequadas. redução do risco de adoecer e de morrer, bem como pelo acesso universal e igualitário aos serviços preventivos e curativos da saúde do cidaç!ãq
brasileiro.
Srs. Deputados, ressalto, mais uma vez. o acesso universal e
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igualitário. Em outras palavras: todo brasileiro tem o direito de receber serviços que assegurem a qualidade de sua saúde, independentemente de ser pobre ou rico, negro, branco ou índio, nordestino ou sulista. Está na Constituição. Mas será que nossa Carta
Maior está sendo respeitada?
A Constituição de 1988, incorporando anseios populares,
não ficou apenas nas determinações gerais, mas ofereceu também
relevantes instrumentos para a viabilização dos direitos nela inseridos. Elencou diretrizes norteadoras da implantação do SUS
como: descentralização, fortalecendo o papel dos Estados e, em
especial, o dos Municípios; necessidade de se oferecer atendimento integral à população, priarizando-se as ações preventivas; teve a
clarividência de prever a participação da comunidade mediante
Conselhos de Saúde em todas as esferas de governo; e preocupouse em oferecer o suporte indispensável para o sistema, que é o seu
financiamento sustentado pelos orçamentos da Seguridade Social,
da União. dos Estados e dos Municípios. .
Sr. Presidente, voltamos a indagar: o que fIzeram as elites
que estiveram no poder nestes quase 7 anos? Os princípios e as diretrizes consti1llcionais foram efetivamente considerados? O processo de descentralização efetivamente ocorreu? Como se encontram os Estados, os Municípios e que papel tem. desempenhado a
União? A questão do flpallciamento foi equacionada? Os recursos
da Seguridade Social foram aplicados no setor saúde? As ações
preventivas foram privilegiadas ou a lógica curativo - lucrativa
continua a predominar? Como se deu a gerência e a gestão deste
processo? Houve efetivamente o controle popular?
Nobres colegas, poder-se-iam levantar dezenas e dezenas de
questões sobre a dinâmica de implantação do SUS. Cada um de
nós, neste momento de reflexão, certamente teria novas questões a
formular ou estaria tentando responder as já formuladas. Todavia,
o que realmente interessa é cotejar os propósitos constitucionais
com a realidade e aí identificar que rumo tomou o Sistema Único
de Saúde, sem a pretensão, é claro, de esgotarmos o terna ou estabelecermos a completa avaliação de todo o processo de sua implantação. Evidencia-se como indispensável a ampliação do debate que nos possibilite identifIcar respostas para as indagações já levantadas e para todos os problemas que porventura possam colocar em risco as conquistas constitucionais no campo da saúde.
Podenamos encontrar tais respostas nas manchetes dos jornais, que têm as fraudes, o desvio de verbas e os cortes no Orçamento como freqüentadores contumazes; ou nos telejornais que
mostram ao vivo e em cores o sofrimento de nossq povo nas flIas
infindáveis, nos corredores dos hospitais ou chorando a morte de
um parente por falta de atendimento; ou ainda em nossas andanças
pelo interior da Bahia, ouvindo os reclamos de uma comunidade
sofrida. dos profIssionais de gaúde mal remunerados ou dos pequenos proprietários de hospitais à beira da falência.
O processo de descentralização ocorreu, em regra, de forma
açodada, sem a preocupação de se prepararem Estados e Municípios para assumir suas novas e gigantescas tarefas. Por outro lado,
o nível federal desarmou a estrutura anterior, sem contudo criar
uma outra adequada às novas competências.
Descentralizar deixou de ser uma diretriz e passou a ser um
fim em si mesmo. Municipalizar a qualquer custo, com uma simples canetada foi a tônica nesses últimos anos. As tentativas de
disciplinar esse processo, praticamente restritas às leis aprovadas
por esta Casa e a projetos e resoluções do Executivo, estancaram
todas as resistências, ora dos favoráveis à manutenção do centralismo então vigente, ora dos que buscavam consolidar'poderes po~ticos de forma urgente, inadiável.
Sem dúvida, Sr. Presidente, os resultados não poderiam ter
sido mais nefastos. Conseguiu-se, assim, de farma irresponsável
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criar novas condições para a deterioração da assistência à saúde na
quase totalidade dos Municípios brasileiros.
Nada mais justo, todavia, do que ressalvar os bons resultados que trouxe a descentralização em alguns Municípios que, por
si sós 00 agrupados em consórcios, obtiveram excelentes resultados. A caractenstica marcante em todos esses sucessos foi a forte
disposição política de priorizar a Saúde. Ao contrário, a maioria
das experiências fracassadas resultam do mero aproveitamento do
maior aporte de recursos e do poder de decisão dos governantes e
seus auxiliares - secretários de saúde estaduais e municipais para pavimentarem suas carreiras políticas.
Srs. Deputados, cerca de 75% dos recursos para o setor
Saúde são destinados para a assistência médico-hospitalar. Esse
dado não se constitui em qualquer novidade, apenas mantém a tendência - já de décadas - de indicar o predomínio absoluto da ação
curativa, sabidamente mais cara e menos eficiente, sobre as ações
preventivas. A diretriz constitucional de se oferecer um atendimento integral à população continua sendo lembrada apenas no
âmbito dos planos governamentais.
Mas a realidade não nos deixa esquecer esta grave distorção
do sistema: milhões de desnutridos; mortalidade infantil crescente,
especialmente na Região Noroeste, e o pior, por causas perfeitamente controláveis por medidas simples e baratas; epidemia de c6lera; epidemia de dengue; crescimento dos casos de malária e um
sem-número de doenças que caracterizam o atraso o subdesenvolvimento. Associam-se a estas as chamadas doenças de países ricos: o recorde mundial em acidentes de trabalho e de trânsito; o
elevado índice de doenças crônico-degenerativas e canliovasculares, entre várias outras, que ampliam a dramaticidade do quadro
sanitário nacional.
Pasmem, Srs. Deputados! Nem esta trágica realidade foi capaz de sensibilizar nossos governantes. Saúde não entrou em suas
agendas políticas. Este absoluto descaso reflete-se na evolução dos
gastos públicos em saúde no penodo de 1989 a 1993. Segundo dados do IPEAlCSP houve uma tendência de retração quer pela
União, quer pelos Estados ou Municípios, sendo o comportamento
federal o maior responsável pela queda de cerca de 14 bilhões de
dólares, no ano de 1989, para 10 bilhões de d6lares, em 1993.
Houve uma discreta reversão nesta tendência, em 1994, ano
em que a União destinou à Saúde cerca de 10 bilhões de dólares.
Para 1995, segundo o Ministro Adib Jatene, foram aprovados 14
bilhões de dólares, número que, embora insuficiente, significaria
um aporte razoável em face das circunstâncias. A decepção não
tanlou, no entanto, e em seguida o ilustre cirurgião declarou que
apenas 1,7 bilhões foram liberados até o momento: menos da metade do previsto para o primeiro trimestre, portanto.
Tudo indica que lamentavelmente não teremos a reversão
tão esperada na redução dos gastos públicos em saúde. A prioridade que se tem dado a esta área tem sido inversamente proporcional
às necessidades da população.
Outra faceta que ressalta na análise das fontes de recursos
constitui-se na confmnação da nítida predominância da União, no
fmanciamento em saúde, apesar de ser observável em retração relativa, em comparação com Estados e Municípios. Estes, por sua
vez, com honrosas exceções, revelam-se extremamente tímidos em
seus investimentos no campo sanitário.
A conseqüência não poderia ter sido outra, Srs. Deputados:
contrariamente à diretriz constitucional de se descentralizar persiste nas mãos nem sempre tão competentes ou bem-intencionadas
do Governo Federal o grande poder de decisão acerca dos critérios
de transferência e aplicação de mais de 70% dos recursos para o
setor saúde. Estados e Municípios continuam eternos dependentes
do poder central.
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Srs. Dep.1tados, nossos problemas não se restringem, entretanto, falta de recursos. Eles são extremamente agravados, porque
se gasta mal. A ineficiência, a ineficácia e a falta de escrúpulos
conformam uma tríade macabra que redunda em: organizações intermediando a prestação de serviços; superfaturamento; cobrança
múltipla de atendimento; desvio de recursos da DCA para pagamentos diversos; postos de saúde fantasmas; Parlamentares eleitos
com recursos do SDS; favorecimento na distribuição da Arn; falta
de instalações; atendimento precário; conselhos de saúde manipulados; convênios irregulares; desvio de recursos de constroção de
obras e outras irregularidades constatadas nos Estados.
Ilustres pares, a despeito de uma extensão, esta lista com
certeza não está completa. Trata-se tão-somente dos principais
itens levantados pela chamada CPI do INAMPS.
Por mais criticas que se possam tecer à CPI do INAMPS,
decorrentes de seu pouco tempo de atuação, não se lhe pode tirar o
mérito de ter trazido à tona essa que é uma das questões mais importantes para o setor e que tem a caractenstica de encerrar praticamente todas as contradições, desvios e incoerências no processo
de implantação do Sistema Único de Saúde.
A Lei nO 8.080/90 completa o texto constitucional no tocante ao financiamento do setor e em particular no disciplinamento
pelo Ministério da Saúde do processo de repasse de recursos a Estados e Municípios. Portarias do extinto INAMPS, cujas atribuições foram absorvidas pela Secretaria de Ações de Saúde do Ministério da Saúde - SAS/MS, que regulam os critérios e a sistemática
de transferência dos recursos orçamentários da saúde, pretendendo
atender as diretrizes da descentralização, através de dois grandes
sistemas: o Sistema de Informações Hospitalares - o srn, implantados desde 1990.
O primeiro baseia-se na aplicação da Unidade de Cobertura
Ambulatorial- UCA, para transferência de recursos, adotando critérios populacionais, capacidade instalada, desempenho assistencial, série histórica de custeio, entre outros. O montante a ser repassado no ano a cada·Estado corresponde ao valor da UCA multiplicado pelo número de habitantes, dividido em doze pagamentos
mensais. Sua implantação se deu de forma descentralizada e com
uma limitação: não identifica as prestações realizadas para cada
indivíduo.
•
Os governos estaduais recebem 10% do total de recursos,
cabendo aos Municípios redividir o saldo na proporção de suas
populações. Aos gestores municipais está reservada a defmição
dos quantitativos de ações e serviços de assistência ambulatorial
dentro das cotas mensais, bem como a distribuição entre os prestadores de serviços, com o referendo dos Conselhos de Saúde.
O segundo sistema, o srn, baseia-se nas conhecidas Autorizações de Internação Hospitalar - AIH, que eram distribuídas a
cada Secretária Estadual de Saúde em quantidade correspondente
a 10% da população do Estado e repassadas aos Municípios e
prestadores de serviços. Hoje o teto foi reduzido para 9% dos habitantes. Ressalte-se que o valor da AIH varia de acordo com o
procedimento, fato gerador de irregularidades.
As Secretarias Municipais de Saúde, em regra, são responsáveis pela autorização do credenciamento, descredeciamento controle e avaliação dos serviços ambulatoriais e hospitalares privados ou fl1antr6picos contratados no Município. Quando essas não
estão. capacitadas, as Secretarias Estaduais assumem a gestão do
processo.
A relevância desse sistema encontra-se na magnitude e sua
cobertura fmanceira cerca de 7 bilhões de dólares anuais, sendo
um pouco mais de 60% para as internações hospitalares. A CPI
utilizou dados que estimavam fraudes em 23% dos procedimentos,
o que, representaria perdas em torna torno de 1,6 bilhão de dóla-
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res.
Sr. Presidente, a gravidade desse quadro está na enorme variedade de etapas em que os reduzidos recursos para a saúde p0dem ser desviados para as mãos de empresários inescrupulosos ou
políticos corruptos. O primeiro grande desvio de verbas ocorre em
conseqüência de indefmição das fontes permanentes de fmanciamento do setor e do absoluto descaso do Governo Federal que suspendeu a participação da saúde na contribuição previdenciária.
Desde 1993 esse desfalque, que se não é desonesto, com certeza
é antiético, atingiu a casa dos 3 bilhões de d6lares por ano.
A este segue-se o da sistemática de repasse de recursos, mediante o pagamento de AlliS e UCAS, para os Estados e Municípios, encontrando-se nesta etapa a maior parte das distorções na
aplicação das verbas públicas.
Os critérios adotados para a remuneração dos procedimentos, quer hospitalares, quer ambulatoriais, repetem 6ticas favorecedoras de práticas curativas, agravadas por uma cultura médica de
vender produtos cada vez mais sofisticados.
Outro aspecto extremamente criticado refere-se aos baixos
valores pagos por procedimentos, que têm acarretado sérios prejuízos aos que trabalham nos limites da ética, além de ser um forte
estímulo às fraudes. O atraso de pagamento situa-se, também, dentro deste mesmo quadro.
Sem dúvida, o maior número de denúncias de desvios volta-se contra o pr6prio Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais. O Ministério se defende, afmnando ser praticamente
impossível que os números estimados pela CPI sejam verdadeiros
e que aqueles sistemas são conftáveis. É neles que ocorrem várias
das irregularidades listadas pela CPI do INAMPS, como superfaturamento de procedimentos. Cobrança múltipla de atendimento,
postos de saúde fantasmas, entre outras.
Srs. Deputados, os gestores estaduais e municipais também
são responsáveis por boa parte das distorções em todo esse procedimento. Usando e abusaudo de seu poder de credenciamento,
descredenciamento e dis1libuição de AIH,s, não tem sido poucas
as vezes em que eles favorecem de forma leviana determinados
prestadores. Em várias situações estes gestores são proprietários
ou s6cios de hospitais favorecidos. Nestes casos, ftca nítida a fragilidade do controle popular, fruto em parte da falta de organização da pr6pria sociedade, o que possibilita a freqüente manipulação na fonnação dos Conselhos de Saúde.
Resta referinno-nos, Sr. Presidente, à fase posterior à conclusão de todas as etapas de remuneração das AIHS e UCAS. Trata-se de verbas que já estariam nos cofres do Estado ou do Município para serem utilizadas na manutenção da rede de serviços, em
novos investimentos e principalmente na prestação de serviço preventivos e curativos de saúde.
Desgraçadamente, não é o que tem ocorrido em vários loeais de nosso País. Despesas com coquetéis, com bebidas, troféus,
combustíveis para uso particular, com agências de propaganda e
um sem-número de situações bizarras que produzem criminosos
prejuízos à população. E, outros, não tão bizarros, como o desvio
de recursos de obras, conformam um quadro lamentável, em que
poucos se locupletam à custa da miséria e do sofrimento de milhões.
A extensão do elenco de problemas e questões a serem
equacionadas é de tirar o fôlego. Não podemos e nem devemos,
contudo, enfraquecer. A reflexão que nos propusemos realizar,
trouxe-nos uma convicção: os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde - SUS, jamais foram respeitados em sua totalidade. A redução constante dos recursos orçamentários e os desvios
na sua aplicação são resultados fundamentalmente da absoluta falta de prioridade que se tem dado aos aspectos sociais, neste País,
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em especial o descaso com a saúde do povo brasileiro.
Em verdade, os governantes federais e a grande maioria dos
políticos da esfera estadual e municipal não são favoráveis à efetiva universalização do atendimento. São, isso sim, defensores da
mais profunda apartação dos pobres em relação aos ricos. Estes se
defendem com hospitais particu:lares e custosos planos de saúde.
Aqueles têm que se contentar com o que lhe é oferecido por serviços públicos cada vez mais sucateados.
A defesa das conquistas constitucionais deve-se constituir
no eixo da ação daqueles que pautam suas vidas na perspectiva de
melhorar as condições de vida dos excluídos. Não podemos, todavia, escolher a omissão, deixando de ver os sérios problemas encontrados no processo de implantação do Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, a partir de sua mais completa compreensão é
que poderemos indentiftcar os caminhos para reverter o lastimável
estado em que se encontra os serviços de saúde em todo o País.
Assim devemos direcionar os nossos esforços para que se
ampliem e especializem as fontes de financiamento para os três mveis de governo, com estabelecimento de critérios transparentes na
relação com o setor privado.
São medidas, também, indispensáveis: o aperfeiçoamento
dos sistemas baseados na AIH e UCA, até que se identiftquem novos insttumentos mais afmados aos ditames constitucionais de privilegiar a atividade preventiva: corrigir os valores pagos por procedimentos, pagar em dia para se poder exigir com toda autoridade
o cumprimento das obrigações pactuadas com. os prestadores privados; e o combate às fraudes deve ser intensillcado, com os culpados punidos.
.
Não podemos, mais uma vez, cometer o sério enu de desmantelar o já existente sem que criem um ''novo'' mais eficiente.
Nesse sentido, Srs. Deputados, a proposta de se criar um Sistema
Nacional de Auditoria deve ser apoiada com as ressalvas de que
não se repita o processo autoritário de épocas anteriores, que, mesmo em pleno funcionamento, mostrou ser ineftciente e recheado
de fraudes.
Outras várias propostas estão apontadas no relat6rio da CPI
do INAMPS e em outros documentos que analisam o estado crítico do setor, e devem ser apoiadas. Entretanto, Sr. Presidente, s6 o
crescimento da consciência popular sobre seus direitos é que p0derá consolidar de forma defmitiva os avanços expressos na nossa
Carta Maior.
A saúde do povo brasileiro não pode mais esperar. Urge
que esta Casa tome medidas efetivas para que a Constituição seja
cumprida, sem o que os arautos do neoliberalismo não taIdarão a
destruir nas raízes o direito universal da saúde, trunfo duramente
conquistado pelo povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Gilney Viana, para uma Comunicação
de Liderança, pelo PT.
O SR. GILNEY VIANA (Mf-PT. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste fmal de semana, o
Sr. Presidente da República assinou vários decretos de desapropriação de terras, desencadeando seu projeto de reforma agrária.
N6s, que temos sido críticos do Governo, ficamos felizes com a
iniciativa, pois valorizamos o que é positivo. Contudo, isso ainda é
pouco, diante da dimensão social da questão agrária neste País.
Gostaria de dizer em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, que se o Presidente da República quiser realmente enfrentar a questão agrária no Brasil é preciso que este gesto do fmal
de semana se multiplique em muitas vezes.
Para dar suporte a essa assertiva quero dizer que, particularmente, nos Estados da-fronteira agtícola do nosso País, dos quais
destaco Mato Grosso, a demanda por terra, advinda de colonos, de
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posseiros, de migrantes das div.ersas regiões do Pais é por demais
grande e está sendo satisfeita pela iniciativa governamental.
Hoje mesmo, ao adentra nesta Casa, fui cercado por uma
delegação de assentados - não posseiros - da gleba Coutinho
União, em QueIência, região do AIaguaia, no nosso Estado de
Mato Grosso. São 260 famílias que deveriam estar assentadas, mas
não o foram por uma atitude mesquinha do Governo. Embora tenha empenhado as vereas para se proceder à abertura das estradas
vicinais, o Governo deixou de fazer o assentamento poIqUe o Sr.
Ministro do Planejamento cortou as possibilidades de aplicação
dessas vereas.
Em nome dos assentados, pedimos que, consoante a afumativa do Sr. Presidente, sejam liberadas as vereas necessárias aos
assentamentos, já que elas constam do programa governamental,
também na gleba Bom Juí, no Município de Diamantino, onde
mais de 200 famílias de posseiros estão produzindo ordeiramente
para satisfazer suas necessidades familiares, mas que até hoje não
viram atitude positiva do INCRA para resolver o seu problema.
Sr. Presidente também poderíamos citar aqui outra atitude
muito triste, que não marcha na linha anunciada pelo Presidente da
República, praticada por um 6rgão e por delegação da Presidência
da República. RefIro-me ao INCRA, ordena à Polícia Federal a tirar dezessete famílias da gleba Granja, no Município de Comodoro, no Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que esses posseiros não teriam sido sorteados para adentrar nas terras de assentamento da reforma agrária.
Ora, Sr. Presidente, não podemos fazer justiça social e reforma agrária com picuinhas, pois isso não nos levará a nada.
Na mesma situação estão a gleba Coutinho União, em Querência; a gleba Granja, em Comodoro; a gleba Bom Juí, em Diamantino e várias outras.
Para tenninar, cito a gleba Iriri, em Guarantã do Norte, já
foi objeto de nossas cóticas. Essa gleba está em situação lamentável: os posseiros, verdadeiros trabalhadores da terra, foram desalojados por jagunços a serviço de políticos locais e de grilheiros profIssionais que não querem saber de reforma agrária.
Apelamos ao Sr. Presidente da República no sentido de que
tenha um mínimo de coerência. Se S. Ex· realmente quer fazer reforma agrária, n6s, do Partido dos Trabalhadores, estamos prontos
a ajudá-lo. Mas para isso é preciso que sejam resolvidos os casos
concretos da realidade social e não apenas os decretos governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Arthur Virgílio Neto, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pus-me detidamente a pensar
neste fun de semana sobre as razões de tamanha força oposicionista - e a Oposição é a coisa mais legítima da democracia - contra a
fIgura, até pessoal, do Presidente da República, e concluí sem muito esforço, que o que faz a diferença é exatamente o programa de
reformas.
Se o Presidente da República não tivesse a preocupação de
tocar para frente a sua luta pela aprovação das reformas estruturais
da economia, sem as quais o Brasil não transitará do ontem para o
amanhã de maneira conveniente e por cima; se não houvesse o
programa de reformas, o Governo estaria nadando de braçadas, ou
seja, estaria praticamente no período inicial da sua lua-de-mel com
o poder recém.-instaurado.
Mas existe programa de reformas. E ele toca fundo nos pilares do coorporativismo, mesmo quando propõe privatizar para
diminuir o tamanho -do Estado, sem jamais abrir mão de um Estado forte, flScalizador e que saiba intervir nos momentos precisos
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para fazer valer a sua capacidade de fazer justiça, de punir e de
distribuir riquezas. Inclusive, o Presidente, que ganhou a eleição
com este programa, tem sido insultado nas ruas, tem sido atingido
pessoalmente.
O Presidente da República não abandonou um s6 instante
seu compromisso com a praça pública. Ganhou a eleição dizendo
que não ia fazer demagogia com o salário, ganhou a eleição dizendo que s6 mexeria em salário depois que resolvesse a questão da
Previdência.
E .o povo entendeu de maneira bem madura que o Brasil
precisava de soluções e não mais de programas, que, na verdade,
nem eram programas, porque baseados, estribados, em palavras
vazias.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente da República marchará de
maneira inflexível para chegar aos objetivos que o levaram à vitória eleitoral.
Quero convidar V. Ex· e a Casa para uma reflexão bem
simples, com dois exemplos que tiro da minha imaginação.
Suponhamos que o Sr. Presidente, saindo da sua habitual
postura ética, tivesse autorizado o Ministro Reinhold Stephanes a
promover manifestação a favor das reformas da Previdência, com
despesas pagas pelos cofres daquele Ministério. Imaginem o que
não desabaria sobre a cabeça deste Governo! Quantas vozes indignadas não se lavantariam neste plenário, até quem sabe, ressuscitando acontecimentos como o impeachment, processo por crime
de responsabilidade. Imaginem - voltemos no tempo - que o brioso adversário do nosso Presidente da República tivesse vencido a
eleição e, coerente como é, se mantivesse contra essas reformas,
estando ele sentado no Palácio do Planalto, e as forças opositoras a
ele ousassem vir para as ruas com as reformas, procurando pressionar o Congresso e o Presidente a adotarem o programa com o
qual ele, o Presidente que teria sido eleito, não estaria de acordo!
Imaginem com que vigor S. Ex· não se levantaria contra aqueles
que imediatamente nominaria como inimigos da República, do
progressivismo - para criar uma palavra.
Sr. Presidente é fundamental que o segmento político se
porte com altivez, com seriedade e com respeito aos princípios éticos. A ética não serve para um lado apenas, deixando de servir
para o outro; ela é una, indivisíveI. Contrista-me saber que houve
um desvirtuamento dessa compreensão por parte do Governador
de Brasília, Prof. Cristovam BUaIqUe, figura de excelsas qualidades, mas que autorizou uma despesa sem licitação e sem dotação
orçamentária correspondentes. O que me instiga imaginar que isso
é assunto para alçada do Tribunal de Contas do Distrito Federal e,
quem sabe, para se imaginar uma possível ação popular, a fun de
que aos cofres públicos retorne o dinheiro malgasto; usado de maneira apressada, não digo desonesta, de forma alguma, mas destoante da idéia de um governo de governar para a totalidade, para
todos os habitantes do Distrito Federal. Penso até que se poderia
pensar em alguma coisa parecida com processo por Crime de responsabilidade, porque é fundamental que se tenha dotação orçamentária para se criar uma despesa e que qualquer despesa esteja
enquadrada em algum tipo de licitação. Quando se dispensa, por
exemplo, por indiscutível capacitação técnica, determinada obra
em prestação de serviço de licitação, isso tem de ficar bem explicitado.
Sr. Presidente, imagino que a essa altura o Governador de
Brasília deve estar muito arrependido e medital4do sobre os rumos
que seu Governo poderá tomar. Esta Casa haverá de votar livremente. Não se vai fazer a coação a Deputado algum. De forma alguma, I!lguém me coagiria a fazer o que eu não quisesse. Can:ereiros não me coagiram. Não me coagirão setores que tenham as intenções que tiverem para com este País. Mas o Governo não fIcará
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calado. Com a voz tranqüila, com que estou falando à Casa, não
deixaremos acusações sérias e fortes sem resposta, não deixaremos
de apontar defeitos e equívocos que façam parte da conduta dos
nossos companheiros.
Queremos uma oposição ética, que aponte defeitos, que
mostre onde possa haver irregularidades, para que o Governo possa corrigir. Esse é o jogo democrático, esse é o jogo dialético, esse
é o jogo que dÁ na boa síntese, que condiz com a idéia consolidada
pela seriedade, pela ética. Mas não nos furtaremos a dizer que algum adversário possa ter resvalado no respeito à ética, e pareceme que S. Ex·, o Prof. Gristovam Buarque resvalou fundamente ao
ágir de modo juvenil no político, mas de maneira pouco correta no
administrativo. Estou pouco preocupado com sua eventnal juvenilidade na política, mas estou bastante preocupado se S. Ex" teria
ou não capacidade de trabalhar com ética na aplicação dos dinheirospúblicos.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao Deputado Paulo Gouvea.
O SR. PAULO GOUVEA (BlocolPFL - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI.% e Srs. Deputados, ao ocupar pela primeira vez a tribuna desta Casa no Grande Expediente,
registro minha honra e satisfação em ser um dos dezesseis representantes do meu Estado de Santa Catarina na Câmara Federal.
Mas, sobretndo, quero reafumar meu compromisso de lutar com
força e dignidade pelas causas em que nossa gente acredita e para
as quais nos delegou a incumbência de trabalhar.
Muitos são os temas aos quais temos que dedicar nosso esforço para debater e decidir. A revisão constitncional é uma árdua
e vital tarefa a realizar, dela dependendo o encaminhamento de soluções para problemas e angústias de nosso povo. A fidelidade à
vontade popular é a característica básica de um verdadeiro Parlamento. Estou certo de que todos nós temos consciência dessa verdade, que é a pedra angular do sentido da representação.
Representação. Esse o tema em que me inspiro ao discursar
nesta Casa. Meu propósito é destacar alguns de seus aspectos, tirando conclusões e conseqüências práticas que julgo importantes
para fortalecer a representação que exercemos.
Estou no momento colhendo assinatnras para apresentação
à Mesa da Casa de cinco propostas de emenda ao texto constitncional, visando a impulsionar a reforma politica e partidária.
Move-me o desejo de contribuir, eficazmente, para o aperfeiçoamento de alguns aspectos cruciais das instituições democráticas.
As propostas objetivam, essencialmente, reforçar o vínculo
entre representantes e representados, aproximando eleitores e eleitos, de modo a conferir maior legitimidade ao sistema representativo.
A primeira delas diz respeito à adoção do sistema eleitoral
misto, proporcional e distrital maioritário para a,eleição dos Deputados Federais e Estaduais.
O objetivo da segunda proposta de emenda é o de tentar
restabelecer, de forma progressiva, a aplicação do princípio da
apresentação proporcional das Unidades da Federação na Câmara
dos Deputados.
A terceira das propbstas abrange três questões relacionadas
aos partidos politicos e que se interligam: a fidelidade partidária, a
"cláusula de barreira" e as coligações partidÁrias.
A quarta proposta visa a extinguir o segundo turno nas eleições para Governadores de Estado e Prefeitos dos Municípios com
mais de 200 mil eleitores.
Finalmente, a quinta das propostas procura estabelecer a
coincidência geral das eleições.
Visando à clareza, agruparei minhas considerações em quatro áreas temáticas: 1) a questão eleitoral; 2) a proporcionalidade
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da representação popular; 3) eleições em dois turno e coincidência
geral de eleições; 4) a questão partidÁria.
1. A questão eleitoral
Na democracia, a votação popular procura assegurar um
vínculo entre sociedade e o poder, de tal forma que os governantes venham a agir como se fossem a própria sociedade. A presunção é que, se os governantes são escolhidos pelos governados,
deve existir identificação entre eles.
Se é verdade que cada povo tem o governo que merece, não
menos certo é que a eleição dos representantes está condicionada
ao sistema adotado para essa eleição. Em outras palavras: o povo
sabe votar, mas o resultado da eleição não depende apenas da vontade do eleitor. Depende - e muito - do método adotado para que
essa vontade se manifeste eleitoralmente. Giovani Sartori disse
isto: "O que o povo é depende, em um sistema representativo, da
maneira na qual o fazemos votar".
A possibilidade que existe de, utilizando certas estruturas
eleitorais de uma ou de outra maneira, produzir determinados resultados previamente pretendidos, é certamente um dos aspectos
mais fascinantes, e também mais perigosos, da engenharia política.
O fato de que as formas eleitorais podem influir no pr6prio resultado das eleições e, portanto, nas decisões a serem tomadas pela
representação, é o ponto-chave do problema.
Na escolha dos governantes, dois são os sistemas eleitorais:
o majoritário e o proporcional.
O sistema do voto proporcional foi introduzido no Brasil,
para a Câmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas, por .
meio do Código Eleitoral de 1932. As Constituições brasileiras
que se seguiram mantiveram o mesmo sistema.
Foi a Emenda Constitucional nO 22, de 1982, à Constituição.
de 1967, que instituiu o "sistema distrital misto, majoritário e proporcional para a eleição dos Deputados Federais e Estaduais", que
entretanto, não chegou a ser implantado, revogado que foi pela
Emenda Constitncional n° 25, de 1985. De 1855 a 1932, fora adotado no Império e na República Velha, onde predominava manipulação de votos e práticas eleitorais escusas que s6 serviam ao partido do governo.
O que caracteriza essencialmente o sistema proporcional é o
fato de que, neste sistema, os candidatos são eleitos na proporção
dos votos obtidos pelos seus partidos. Qualquer candidato pode ser
votado pelos eleitores em qualquer lugar do Estado.
No sistema majoritário distrital, o Estado é dividido em circunscrições - denominados "distritos eleitorais" - não necessariamente com as mesmas dimensões geográficas, mas, tanto quanto
possível, com o mesmo número de eleitores.
Dentro de cada um desses distritos trava-se uma eleição
maioritária. Cada partido lança um candidato em cada distrito e
esse candidato só pode ser votado dentro desse distrito. O mais votado é o eleito.
__
Em um aspecto, em espeçial, o sistema proporcional leva
nítida vantagem sobre o sistema majoritário-distrital:ele é um sistema mais elaborado, mais sensível às nuanças da opinião do eleitorado. Ele favorece a formação de uma representação mais fiel à
segmentação das opiniões, preservando, em conseqüência, a representação das minorias.
Já no sistema distrital a eleição é reduzida à sua forma,mais
simples: cada eleitor tem diante de si, como opção, apenas um
candidato de cada partido. E o eleito vai ser o representante de todos os que vivem naquele distrito, independentemente de seus
gostos particulares ou suas inclinações ideológicas.
O sistema proporcional permite a cada legenda concorrente
obter, no resultado fmal, um número de cadeiras proporcional ao
seu desempenho, isto é, à sua votação. No sistema distrital, não.
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Em cada distrito, o partido vencedor leva todo o prêmio ou não pe muitos. Com o voto distrital, aqueles que não têm poder econ~
mico não terão oportunidade de chegar a esta Casa. Indiscutivelleva nada.
Mas, por outro lado, o sistema de eleições parlamentares mente, eles serão tragados por aqueles que têm o domínio do dinheiro e que não fazem nada. Estes, na última hora, compram o
por distrito apresenta algumas vantagens indiscutíveis.
1. A maior autenticidade: como cada partido s6 tem um voto. Em Municípios onde milito há vários anos, tenho exemplo
candidato a concorrer dentro do distrito, a escolha ~se candidato, de Deputados que tiveram mais votos do que eu, porque tinham
antes da eleição, recai necessariamente em nomes de prestígio dinheiro - eu só tinha p trabalho prestado. Eles nunca foram vistos. Portanto, espero ljue não se adote o voto distrital. Realmente,
compróvado na comunidade.
2. Dado que os candidatos são pessoas da região e, portan- ele favorecerá o poder econômico, e poucos de nós poderemos
to, mais conhecidos dos eleitores, isto torna a escolha (por parte do . chegar a esta Casa.
O SR. PAULO GOUVEA-Agradeço a V.Exa, nobre Deeleitor) um ato muito mais consciente.
3. Como o candidato s6 é votado dentro do seu distrito, de- putado Severino Cavalcanti, o aparte. Mas peço licença para fazer
pois da eleição o eleito obriga-se a maior contato com sua base uma observação sobre o aparte que m~to me honra diante da saeleitoral, favorecendo uma melhor fiscalização da atuação do De- bedoria e da experiência de V. Exa Evidentemente, não concordo·
com seu ponto de vista, até porque essa é uma das poucas questões
putado pelos que o elegeram.
4. A eleição em distritos desestimula a conupção e o abuso em que pessoas que estudam o sistema político, do mundo inteiro,
do poder econômico, pois que a eventual conupção se toma mais .concordam.. É muito mais fácil ao poder econômico, num sistema
visível no âmbito do distrito. Isto toma as companhas menos ca- proporcional, adquirir, por força da influência econômica, vinte,
trinta, cinquenta ou cem votos aqui e ali, em vários Municípios,
ras, diluindo a influência do poder econômico.
5. Finalmente, o sistema distrital favorece a unidade parti- porque se torna menos visível do que comprar uma eleição majoridária: elimina o confronto entre candidatos do mesmo partido, que tária num distrito delimitado. Por isso, discordo de V. Exa Acreditrabalha unido para a eleição de cada um de seus candidatos contra to que ambos os sistemas apresentam qualidades e desvantagens,
como a seguir vou expor.
concorrentes adversários.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto Paulino.
Registre-se que é antigo anseio de políticos devotados e
O Sr. Roberto Paulino - Nobre Deputado Paulo Gouvea,
cientistas políticos brasileiros ver implantado em nosso País o sistema distrital. Dentre eles, citamos Milton Campos, Murilo Bada- V. Ex' traz a esta Casa um assunto palpitante e que será amplaró, Tarso Dutra, José Sarney, Franco Montoro, Oscar Correia, Bo- mente debatido durante este ano, já que estamos na iminência das
nifácio de Andrada, Israel Pinheiro Filho, Temístocles Brandão reformas. Tenho como exemplo para a defesa do voto distrital o
Cavalcanti e Bolivar Lamounier, além de Nelson Jobim, que, na meu caso pessoal. Fui eleito por Guarabira e Municípios adjacenqualidade de Relator da Revisão da Constituição Federal, ofereceu tes do Estado da Paraíba. Montei minha campanha eleitoral, geosubstitutivo, propondo a adoção de sistema eleitoral misto, seme- graficamente, em termos de um verdadeiro distrito e tive sucesso.E não foi por acaso. Em outras eleições - na Assembléia Legislhante ao sistema alemão.
Contudo, é justo reconhecer que, tecnicamente, nenhum dos lativa da Paraíba, por duas vezes, fui deputado - também usei o
dois sistemas nas eleições parlamentares é superior ao outro. A op- mesmo sistema. E não usei dinheiro. O que nós temos, e o que a
ção entre um e outro processo é política. E o ponto-chave é que maioria dos Deputados desta Casa têm, é serviço prestado ao Município. Quando o candidato trabalha, realiza e dá atenção aos seus
cada sistema cria um tipo diferente de representação.
O sistema proporcional produz uma representação prepon- munícipes, tenho certeza de que nas umas será recompensado. Sou
derantemente de classes, de grupos, de ideologia, de raças, de pro- um ardoroso defensor do voto distrital misto nesta Casa. Quero infissões. Por isso, a representação é mais acurada politicamente, corporar-me a esta tese, como outros colegas que estão lutando
pois consegue captar os aspectos diferenciados dentro da socieda- pelo mesmo caminho. Muito obrigado.
de.
O SR. PAULO GOUVEA -Agradeço a V. Exa o oportuno
No sistema majoritário-distrital, o voto traça a média das aparte, que incorporo, assim como o.do Deputado Severino Cavalaspirações e das opiniões de um grande grupo social delimitado canti, ao meu pronunciamento.
geograficamente. Os eleitOres definem, por sua maioria, qual o
O meu entendimento, de qualquer maneira, é de que o Par~
representante (e o partido) é mais adequadQ para r~presentar a co- lamento deve refletir tanto sobre as diferenças como sobre as
munidade em seu conjunto. Assim, o sistema majoritário-distrital igualdades existentes na sociedade. Por isso, o Parlamento não
traz para o Parlamento o que há de harmônico, de comum entre as pode resultar apenas de um sistema que acentua as diferenças,
pessoas, aquilo que as identifica comunitariamente. Por sua natu- como sistema proporcional, mas também de um sistema que regisreza, esse sistema como que força os eleitores a se agruparem tra as igualdades, como sistema majoriatário distrital. Daí a minha
numa tentativa de maioria, a amoldarem-se em função de aspira- proposta de reforma do sistema eleitoral, de sorte que contemple a
ções que os identifiquem, apesar de suas diferenças particulares. eleição de metade do Parlamento pelo sistema atual e da outra meEm consequência, o representante eleito será muito mais voltado tade pelo sistema distrital, em distritos uninominais, ou seja, o sistema eleitoral misto, proporcional e distrital.
para o interesse público do que para o interesse.grupaL
O Sr. Severino Cavalcanti - Pénnite-me V. Exa um aparte,
Esse mecanismo é aplicável também à eleição dos Deputados estaduais, nos termos do art. 27 da Constituição. Na proposta
nobre Deputado Panlo Gouvea?
O SR. PAULO GOUVEA - Com todo o prazer.
que apresento, porém, a representação distrital.fiil& Assembléias
O Sr. Severino Cavalcanti - Peço vênia a V. Exa para in- Legislativas corresponderá ao total de Deputados Federais de cada
terromper seu pronunciamento. Esta é uma Casa onde se pode dis- . unidade, e não à metade do mímero de Deputados estaduais, isso
cordar, principalmente de um Parlamentar com a fOlmação demo- para evitar uma subdivisão distrital mais complexa, que fatalmente
crática de V. Exa, que tem dado lições a todç>s nós. Discordo em ocorreria, em razão do fato de o número de Deputados estaduais
gênero e grau quanto ao aspecto da concentração. Vê-se que o p0- não ser múltiplo do número de Deputados Federais. Assim, haveder econômico terá exatamente uma influência decisiva no pleito ria limite q,e distritos não coincidentes. Na minha proposta, cada
distrital, cujo espaço é menor. O dinheiro, quando chega, corrom- distrito federal corresponde exatamente a dois distritos estaduais.
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2. A proporcionalidade da representação popular.
Em segundo lugar, quero abordar a proporcionalidade da
representação popular, certamente um dos temas mais delicados
que se pode examinar. em termos de sistema eleitoral, nesta Casa.
A primeira Constituição republicana, de 1891. em seu art.
28, estabelecia que o número de Deputados seria fixado por lei,
em proporção que não excederia de um por 70 mil habitantes, não
devendo esse número ser inferior a quatro por Estado,
Ao longo do tempo. nas Constituiçix:s seguintes, os critérios de distribuição de cadeiras por Estado foram se alterando.
numa tendência contínua de elevar o número mínimo por Estado,
estabelecer o número máximo e, por outro lado, criar proporções
decrescentes, como na chamada Emenda Constitucional n° 1 de
1969, que fJXava três Deputados, até 100 mil eleitores, mais um
Deputado no que excedesse a 100 mil até 3 milhões de eleitores,
mais um ainda para o grupo seguinte, até 6 milhões de eleitores, e,
fma1mente, no que excedesse 6 milhões, mais um Deputado para
cada conjunto de 500 mil eleitores.
Tal critério de proporcionalidade provocou o fenômeno da
desigualdade nas "representações estaduais", O sistema favorecia
os Estados menos populosos em prejuízo dos Estados de maior p0pulação. O resultado foi que, tanto maior a população, mais acentuada a sub-representação. E, ao contrário, tanto menor a população do Estado, mais flagrante a sua super-representação.
A fórmula da Emenda Constitucional n° 1, de 1969, trouxe
uma novidade (mesmo em relação ao não utilizado sistema da
Constituição de 1967): a base sobre a qual seria calculada a proporção dos Deputados passaria a ser o eleitorado, não mais a população. Apesar de haver certa compensação de prejuízos na representação dos Estados maiores, o sistema básico continuou o
mesmo: a proporção era ainda desproporcional.
O sistema atual, estabelecido na Constituição de 1988, é
ainda mais desproporcional. Na medida em que elevou o número
de Deputados para oito por Estado, restringindo o máximo a setenta, a nova Constituição consolidou e consagrou as históricas distorções.
Não concordamos, assim, como a grande maioria de políticos e cientistas, que julgam que deve prevalecer o critério da estrita proporcionalidade à população de cada Estado e do Distrito Federal para a determinação do número de vagas cabíveis a cada
Unidade da Federação na Câmara. Entretanto, também não é aceitável que unidades de reduzida densidade populacional se façam
representar com peso consideravelmente maior do que o de Estados bem mais populosos.
O jurista Pontes de Miranda observa que já na Constituinte
de 1946 muito se debateu para que se estabelecesse uma celta proporcionalidade dos Estados à Câmara, havendo quem se insurgisse
contra a limitação de número máximo e mínimo de representantes,
invocando o princípio básico da democracia.
A permanecer da forma como aprovado em 1988, o texto
do art. 45 da Constituição Federal continuará expressando uma
contradição em telTIlOS (especialmente ]}a redação dada ao § 10),
na medida em que assegura o número mínimo de oito Deputados
por Unidade da Federação, ao mesmo tempo em que consagra o
critério de proporcionalidade à população de cada uma para a fIxação da respectiva representação na Câmara.
José Afonso da Silva também aponta "as graves distorções
do sistema de representação proporcional porque com a fixação de
um mínimo de 8 e máximo de 70, nunca se encontrará um meio de
fazer uma proporção que atenda o princípio do voto com valor
igual para todos, consubstanciado no art. 14 da própria Constituição Federal, que é a aplicação particular do princípio democrático
de igualdade de todos perante a lei".
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Com efeito, dispõe o art. 14 do texto constitucional que lia
soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todoSo" li (grifo meu).
Podemos, pois, dizer que a igualdade do valor do voto é um
fundamento do próprio poder.
Na prática, no entanto, se tomarmos como parâmetro peso
um para um voto de Deputado pelo Estado de São Paulo, veremos
proporcionalmente que, considerando-se as respectivas populações, o voto de um Deputado de Sergipe vale 3,2 vezes mais; de um
do TocantinS', 5,1 vezes; um Deputado do Acre pesa aproximadamente treze vezes mais; o voto de um Deputado pelo Amapá vale
vinte vezes mais; o de um de Roraima, 33 vezes mais.
Como enfatiza o eminente Prof. José Afonso Silva, "em
qualquer matemática isto não é proporção, mas brutal desproporção".
E não é só São Paulo, evidentemente, que perde com a desproporção. Também o povo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro,
da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e do Ceará, dentre outros, está sub-representado nesta Casa.
Ouço com prazer o nobre colega de Santa Catarina Edinho
Bez.
o Sr. Edinho Bez- Deputado Paulo Gouvea, inicialmente
gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento e pela coragem de
tratar nesta oportunidade de assuntos polêmicos, haja vista que haverá divergências de pensamento. Mas é necessário abrirmos a
discussão. Por isso, quero, mais uma vez, parabenizar V. Ex' pelo
discurso. Nós, que já conhecemos Santa Catarina, sabemos da efIciência de V. Ex' Tenho certeza de que nos próximos quatro anos,
penodo em que nossa presença nesta Casa está garantida, ambos
haveremos de, juntos até com outros Deputados desta instituição,
tentar mudar a forma e principalmente a imagem do Congresso
Nacional.
O SR. PAULO GOUVEA - Muito obrigado, Deputado
Edinho Bez.
Não quero, por favor, que minhas observações possam parecer algum tipo de restrição, e muito menos de agressão, às bancadas com assento nesta Casa.
Todos aqui foram eleitos. democraticamente, pelo voto, de
acordo com as normas legais em vigor. A legitimidade de cada um
dos nossos mandatos é irretocável.
Vale ainda observar que trato do assunto de maneira isenta,
posto que, em qualquer cálculo que já se tenha feitó sobre um
eventual restabelecimento da proporcionalidade, meu Estado Santa Catarina - pelTIlaneceria com o mesmo número 16 (dezesseis) de Deputados que já tem.
Minha análise é feita, evidentemente, em tese. Versa sobre
o princípio. E é sobre este princípio - que toca profundamente a
essência do sistema democrático - que todos nós, de qualquer Estado, devemos meditar e debater.
a motivo que aparentemente leva a que se estabeleçam tais
critérios de desproporção é o de compensar o menor grau de desenvolvimento de um Estado com uma representação maior que
trabalhe para o seu progresso. Dessa forma se estaria contribuindo
para a maior igualdade entre os membros da Federação. Este argumento peca, no entanto, por grave equívoco de ordem técnica que
envolve mesmo uma contradição constitucional.
Se válido fosse pensar, como se costuma, em ''bancadas estaduais" ou "representações dos Estados" na Câmara Federal e, a
partir daí, buscar este aparato compensatóli.o, ter-se-ia de admitir
como verdadeiro que a Câmara representa os Estados, que na Câmara estão efetivamente blocos de representação das Unidades Federais. Mas isso não é verdade. De acordo com todas as nossas
Constituições republicanas, a Câmara dos Deputados representa o
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povo brasileiro. Ao Senado, isto sim, cabe representar as Unidades
da Federação. Lá sim é o lugar onde legitimamente se procura estabelecer a ficção da igualdade entre os membros da Federação. A
Câmara, porem, é a Casa do povo.
Se à Câmara cabe representar o povo, seria de se supor, ao
menos segundo o elementar bom senso, que os integrantes desse
povo fossem igualmente representados e que, portanto, o voto de
um tivesse o mesmo valor que o voto de qualquer outro. Porque,
de outra forma, estaIÍamos - e estamos, como é o caso - diante de
uma incrível forma de voto qualificado conforme o domicílio do
eleitor.
O problema, portanto, não é apenas o dos eventuais resultados na representação partidária ou nas tendências políticas do Parlamento, mas é principalmente, o fato de se estar violando um dos
princípios fundamentais da democracia: a igualdade básica dos cidadãos.
Não há como deixar de surpreender-se com o fato de que no
Brasil, ainda hoje, o voto não vale o mesmo para todos, ou seja,
que aqui não prevalece o princípio de que cada cidadão disponha
apenas de um voto.
Mas não se pode, é claro, ser radical neste campo. Não há
sentido em se pretender, subitamente, diminuir bancadas para restabelecer a proporção.
Em minha proposta, optei por uma solução progressiva que
acredito ser a solução do bom senso combinado com o princípio
constitucionalmente consagrado da proporcionalidade. Assim, a
redução do número mínimo de representantes por Estado de menor população seria feita em três etapas, no decorrer dos próximos
pleitos, a serem realizados nos anos de 1998, 2002 e 2006.
De acordo com a proposta o número mínimo de Deputados
por Estado e pelo Distrito Federal passaria a ser, respectivamente,
de sete, no pleito de 1998; de seis, no pleito de 2002, e finalmente
de quatro, no pleito de2006, número este a ser mantido e flXado, a
partir de então, com caráter de disposição permanente.
Se esta ainda for considerada uma solução amarga, resta a
possibilidade de recompor a proporção pelo outro lado: aumentando as bancadas dos Estados hoje sub-representados. Pode parecer
estranho que se avente a hipótese de ampliar o número total de
Parlamentares. Creio, no entanto, que muito mais danoso às instituições e ao princípio democrático é manter permanentemente a
diferença de peso eleitoral, vale dizer do valor político, entre cidadãos do mesmo País.
3. Eleições em dois turnos - coincidência geral de eleições.
No sistema eleitoral em vigência, o resultado de um pleito
majoritário pode resolver-se por maioria absoluta (nos casos de
eleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador
e Vice-Govemador, Prefeito e Vice-Prefeito das cidades com mais
de 200 mil eleitores), por maioria relativa (nos pleitos para eleição
de Senadores) ou, ainda, pelo sistema proporcional para a eleição
de Deputados Federais, Estaduais e Vereadores.
Entendemos, contudo, que o sistema majoritário por maioria simples, ou seja, o que dispensa a realização de um segundo
turno caso não seja atingida a maioria absoluta no primeiro turno,
tambérn deve ser aplicado na eleição para Governadores e Prefeitos.
Isto porque as vantagens do estabelecimento do sistema majoritário por maioria simples - de larga tradição no Direito Constitucional Brasileiro - são inúmeras e de fácil percepção. Dentre
elas podeÚámOS destacar a economia que tal mudança representaria aos cofres públicos; a simplificação e melhor racionalização no processo eleitoral; maior incentivo ao eleitorado em cumprir seu direito-dever; melhor defmição das propostas de governo
a serem executadas e maior espaço de tempo para que os candida-
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tos eleitos preparem seus projetos de governo antes da posse.
O que ocorre atualmente - o verdadeiro massacre, aos candidatos e aos cofres públicos - com a realização indiscriminada
dos segundos turnos certamente não compensa seus eventuais aspectos positivos.
E a verdade é que essas eleições adicionais tem o condão de
desencadear uma desenfreada negociação interpartidária destinada
a estabelecer uma coligação ampla, com chance de vitória. Não
deixa de ser racional que se procure a aglutinação das forças afros.
Mas a prática tem revelado que as alianças, de tão largas, tomamse muitas vezes incoerentes e administrativamente inviáveis.
Há Governadores e Prefeitos que, após eleitos, passaram a
se defrontar com a complexÍssima tarefa de administrar - não o
Estado ou o Município - mas a coligação que montaram para se
eleger. A negociação urdida é freqüentemente tão exótica que torna simplesmente impossível para o governante implantar algum
programa de trabalho. Já não se fala de estabelecer alguma linha
doutrinária.
Por outro lado, existe a questão do tempo disponível entre a
eleição e a posse. Os eleitos a 15 de novembro contam com minguados 45 dias para o necessário repouso do combate eleitoral,
para compor sua equipe de trabalho e para ao menos tentar harmonizar as propostas de governo da nova, da recente coalizão.
Não incluí na proposta de eliminação do segundo turno a
eleição presidencial porque creio que, neste nível, a importância
de se obter uma clara, majoritária defmição do eleitorado é tão
grande que supera os muitos contratempos da eleição suplementar.
Outra de minhas propostas é a que estabelece a coincidência
geral das eleições a partir do ano 2002.
A realização de eleições de dois em dois anos (para Presidente da República, Senadores, Deputados Federais, GoverIDtdores e Deputados Estaduais e, alternadamente, para Prefeitos, VicePrefeitos e Vereadores) tumultua a vida do País. Constitui, ademais, um desperdício de recursos, porquanto os pleitos eleitorais
oneram em muito os gastos públicos.
A proposta de emenda à Constituição que ora apresentamos
visa a estabelecer a coincidência das eleições em todo o País, a
partir do ano de 2002. Com a realização simultânea de todos os
pleitos, cremos que, além da economia de gastos para o Tesouro,
poderão, fmalmente, serenar os ânimos exaltados pela disputa, havendo um período contínuo de quatro anos em que se possa parar
para governar com normalidade.
Para conseguir esse objetivo, estou propondo um mandato
excepcional de seis anos para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores a serem ,eleitos no pr6ximo ano de 1996.
O mesmo efeito poderia se obter com um mandato-tampão
de dois anos, antecipando-se a coincidência geral para 1998.
Creio, porém, que este é um mandato demasiadamente estreito
para que um Prefeito possa cumprir seu trabalho. Sei também que
existem propostas de, pura e simplesmente, tornar a se prorrogar
mandatos como já se fez no regime militar. Isto, no entanto, data
venia de quem o propôs, é uma aberração. Mandato eletivo é outorgado única e exclusivamente pelo povo, pelo voto direto. E o
Congresso não possui poderes ou competência para esticar a procuração que s6 o voto pode dar. A prorrogação viola o mais elementar dos princípios da democracia, que é a soberania popular.
Com essa m~ida, esperamos dar mais um passo no sentido
do aperfeiçoamento das nossas instituições.
4. A questão partidária
Muito embora- seja freqüente e usual a afirmação do eleitor
no sentido de que ''vota na pessoa", independentemente do partido
a que essa pessoa pertence, toda a legislação tem como referencial
o partido, organização pela qual se filtra a representação popular.
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Assim é que. ninguém poderá ser candidato a cargo eletivo se deixar de preencher alguns pré-requisitos, entre os quais o de estar filiado a um determinado partido político.
O partido político cumpre diversas funções, entre elas a de
ser a organização que aglutina pessoas ao redor de objetivos políticos, embasados em alguma tendência ideológica e orientados por
um determinado programa, visando à conquista e ao exercício do
poder. Se assim não fosse, essa conquista e esse exercício do p0der se tornariam impossíveis, numa sociedade democrática organizada.
A correta eslIUbJração de partido e seu fortalecimento são
elementos vitais para a estabilidade do regime democrático. Sem
estabilidade institucional, não há democracia..
O fortalecimento dos partidos requer, no meu entendimento, a adoção de algumas providências, três das quais reputo fundâmentais: a fidelidade partidária, o fun das coligações na votação
proporcional e a chamada "cláusula de barreira", ou seja, o dispositivo que exige representatividade nacional mínima dos partidos
políticos.
A questão da fidelidade partidária é uma decorrência nabJral do princípio de que toda representação transita necessariamente
pelo partido - nossa legislação contempla isso, como antes afrrmeio
Praticamos um sistema partidário em que são livres as permutas e as coligações de partidos, envolvendo legendas dos mais
diferentes matizes e ideologias, a par de um sistema proporcional
em que se combinam quociente eleitoral com quociente partidário
para a defmição do número de lugares de cada partido, sendo abertas as listas partidárias.
O fato que queremos ressaltar é que este quadro acaba gerando distorções que comprometem a credibilidade e a eficiência
do sistema político, especialmente as freqüentes trocas de partidos
pelos ocupantes de cargos eletivos, que, muitas vezes, voltados
tão-somente para seus interesses pessoais e imediatistas, acarretam
prejuízos ponderáveis para os partidos sob cujas legendas se elegeram.
Não nos esqueçamos, também, de que, pelo sistema de eleição proporcional vigente, o voto pertence ao partido, e não ao candidato. Assim, ao trocar de partido, o filiado subtrai da sua legenda os votos que esta granjeara. É nesse sentido, portanto, que propomos a proibição de troca de partido pelos titulares de cargos eletivos antes do cumprimento da metade, no míllimo, de seu mandato, e desde que seja para fundação de novo partido.
Contribuindo, por sua vez, para debJrpar ainda mais o enfraquecido sistema representativo, vêm as coligações partidárias,
feitas na sua maior parte sem critérios, levando o eleitor a aderir a
uma coligação que, muitas vezes, não se identifica com o programa que defende, provocando o aparecimento de partidos que, isoladamente, não teriam respaldo popular para alClq1çar o quociente
eleitoral, elegendo um ou alguns candidatos através da "carona"
obtida na coligação.
Lembremo-nos, ainda, de que, sob a égide do sistema proporcional, os partidos dependem do número de votos que os candidatos, individualmente, estejam aptos a produzir, obrigando as legendas a buscar candidatos com alta densidade eleitoral: desde os
candidatos de corporações e categorias até os candidatos de regiões.
O certo é que o sistema acaba por produzir, fundamentalmente, representantes cuja lealdade vai, primariamente, para as
corporações e as categorias que os elegeram e tão-só secundariamente para o partido e o País..
Entendo que as coligações cumprem seu papel nas eleições
majoritárias, sobrebJdo na oc,orrência de segundo bJmo. A ocor-
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rência de um segundo turno é justificada pela necessidade de aglutinar partidos, visando a uma decisão fmal por parte dos eleitores.
Mas, nas eleições proporcionais, as coligações servem apel1lls para
dar guarida a pequenos partidos, que acabam elegendo seus candidatos com votos de legenda obtidos com a força dos partidos
maiores e mais bem eslIUturados. Olegar ao poder dessa forma é
uma maneira de ludibriar o eleitor e de enfraquecer a identidade
partidária.
Por tantas razões, o aprimoramento do sistema proporcional
vigente exige o fortalecimento dos partidos políticos que tenham
efetivo respaldo eleitoral. Segmentos minoritários da sociedade
podem e devem estar representados na Casa, mas através de partidos de dimensão nacional.
Daí a nossa outra proposta exigindo com requisito à representação dos partidos na Câmara dos Deputados o apoio de um
míllimo de 5% dos votos válidos apurados em eleição geral, distribuídos em pelo menos um terço dos Estados, atingindo pelo menos 2% de cada um deles.
Trata-se da instituição da denominada "cláusula de barreira", ou de "exclusão", peculiar ao sistema proporcional e que consiste na fIXação de um percenbJal nllnimo do total de votos computados em detenninado pleito: tal instrumento visa a impedir proliferação de pequenos partidos sem representatividade real e a fortalecer os demais. Mantém o pluripartidarismo, mas evita o multipartidarismo, que constitui obstáculo à governabilidade do País,
porquanto dificulta a formação do consenso parlamentar.
O esforço renovador não deve esmorecer. Espero que as
questões trazidas a debate possam de alguma forma influir na melhoria do processo eleitoral e do sistema representativo enquanto
inslIUmento da verdadeira democracia.
É para esta tarefa que conclamo os nobres pares desta Casa.
Debater, apresentar suas propostas, evenbJalmente apoiar estas que
estou expondo - isso faz parte de um dever nosso, como Deputados, como representantes do povo, de aprimorar o vínculo que une
os eleitores e os eleitos, os representantes e os representados; o elo
mágico que a sabedoria dos pais da democracia colocou entre a sociedade e o poder, de modo que, pela expressão do seu voto, a
vontade do povo esteja contida na decisão dos governantes, ilumine e determine os atos do poder para que - e isto é o objetivo [mal
de democracia - a ação dos governantes se faça sempre, irrestritamente, em favor do próprio povo, origem do poder.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Rivaldo Macari, do PMDB de Santa
Catarina, que dispõe de 25 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. RIVALDO MACARI (pMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que as minhas primeiras palavras, ao ocupar pela primeira vez a tribuna desta Casa,
sejam de agradecimento a todos aqueles que no Estado catarinense
proporcionaram a este Deputado estar na Câmara Federal paia o
cumprimento de seu mandato. Da mesma forma, quero aqui externar meu preito de lealdade ao Governador do meu Estado, Dr.
Paulo Monso Evangelista Vieira, que, emprestando uma parcela
da confiança dos catarinenses alcançada nas umas, teve participação decisiva na estada no Congresso Nacional deste que agora lhes
fala.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero pedir permissão à
Mesa e a V. Ex·s para falar de onde estou. Sei que, regimentalmente, a tribuna haveria de ser o local indicado. Entretanto, o
acesso a ela não me é possível, pelas condições arquitetônicas deste ambiente, como também não me são permitidos vários outros
acessos nesta Casa, particulannente neste plenário, porque jamais
aqui se exercitou a preocupação com o deficiente f'lSico.
O SR. PRESIDENfE (philemon Rodrigues) - V. Ex· tem
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permissão para falar do microfone de apartes.
O SR. RIVALDO MACARI - Muito obrigado. Desde que
aqui cheguei, fiz alguns reparos no que diz respeito à possibilidade
da atuação do deficiente f1sico que porventura aportar nesta Casa.
Sei que no passado vários aqui já estiveram, mas as condições
continuam as mesmas. Aliás, neste País, onde o clamor dos discriminados se faz ouvir em vários setores da nossa sociedade, por
que o excluído, o ímpar ser o deficiente? Ele continua na mesma
defmição. Minha preocupação se deve a ser esta Casa o símbolo
do pensamento nacional e do sentimento da Nação brasileira; se
aqui esta insensibilidade acontece, o que não dizer dos demais
quadrantes do País? EnquaJ,j.to esta Casa deveria estar dando o
exemplo, como um norte a ser seguido, convivemos - eu, particularmente - com essa dificuldade.
Não quero aqui, Sr. Presidente, ser entendido como a buscar
regalias, de forma alguma! Quero apenas usar os meus direitos
com altivez e efetividade, e isso não me está sendo possibilitado.
As dificuldades, as barreiras permanecem. Espero que em algum
momento haja essa possibilidade, para que eu possa bem exercer
minhas funções e, dessa fonoa, me pemútir ser referência, partindo desta Casa, para grande causa do deficiente fIsico - sempre
com a lemOCança de que, em uma sociedade onde mesmo o obreiro normal enfrenta toda sorte de problemas, não se busca privilégios, mas apenas condições de sobrevida para os portadores de deficiências.
Dito isso, Sr. Presidente, passo a fazer neste meu primeiro
pronunciamento da tribuna desta Casa, uma referência, um raciocínio a respeito do momento que vivemos.
Tenho acompanhado pari passu as atividades desenvolvidas na Câmara. Observo, em todas as propostas sobre as quais estamos debroçados, os tratamentos dados tanto pela Situação como
pela Oposição - inclusive as referências à proposta monetarista,
no sentido de que, fazendo com que reapareça a capacidade de investimento do Estado, de modo a que o dinheiro volte a ser suficiente para as instituições públicas, os problemas do País estarem
resolvidos. Dias atrás pude ouvir reflexões nesse sentido exaradas
pelo Deputado Jarbas Lima, do Rio Grande do Sul. Com essa assertiva, praticada e versada nesta Casa, parece que se está dizendo
à Nação brasileira que, solucionado o problema de caixa, obteremos, enfim, o resultado que todos esperam.
Mas, Sr. Presidente, nobres Pares, a crise vivida pelo nosso
País tem maior extensão; o problema maior <festa Nação não está
sendo atacado neste momento: vivemos uma crise de moralidade,
agravada dia a dia, sem precedentes na história do Brasil.
Dia desses li no jornal Zero Hora um artigo de autoria de
Paulo Santana no qual arrazoava aquele articulista renomado a respeito das mazelas acontecidas em Porto Alegre. Dizia o jornalista
que na tradicional Churrascaria Barranco estão desaparecendo até
os espetos servidos com o churrasco, que são levados pelos usuários, assim como cinzeiros, toalhas e por aí afora. Isso está sendo
praticado pela classe mais alta, freqüentadora daquele local, pois
já se tomou prática comum no Brasil de hoje. Antigamente o menino era repreendido e castigado quando aparecia em casa com um
troco a mais, recebido de algum pipoqueiro, e ainda era obrigado a
devolver o produto de sua intempérie. Hoje, o norte de descrédito
da sociedade brasileira faz com que o menino, nas mesmas condições, seja enaltecido em casa como esperto.
E' esse o parâmetro que grassa de Norte a Sul em nosso
País: a crise moral. Todas as nossas instituições sociais padecem
desse mal.
Pois bem, Sr. Presidente, arrecadar dinheiro para os cofres
públicos desta Nação me parece um trabalho insano, tal qual juntar
água em balaio, diante dos atuais padrões éticos e morais. Na atual
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situação, em que a cada dia tem mais vez a esperteza, que resultados haveremos de conseguir, diante do contexto legislativo existente?
A incredulidade da Nação nas suas instituições, especialmente na justiça e no cumprimento das leis, faz com que eu questione de maneira veemente o resultado que irá produzir com as reformas que pretendemos empreender. Penso que, ao lado dessas
reformas - e considero-as importantes -, deveremos ter, igualmente, uma preocupação maior com a atual conjuntura vivida pelo
nosso País.
O Ministério Público, instituição exemplar, recriado como
uma entidade nova, revigorado pela Constituição Federal de 1988,
está incapacitado de agir porque não o provemos dos mecanismos
de que precisa para bem exercer seu ofício. O ministério Público
brasileiro se encontra tal como se fosse a robusta máquina de uma
Mercedes Benz incrustada num Gordini, pois não pode trabalharseja Ministério Público Federal, seja o estadual. Não há capacitação, não há provimento para que isso aconteça, e é justamente essa
instituição que tem o dever, no nosso sistema, de fazer com que as
leis do País sejam cumpridas.
Assim, a impunidade grassa campo afora. Observamos, a
cada dia, as injustiças recrudescerem, em razão do sistema vivido.
Todo o sistema penitenciário brasileiro encontra-se falido. Pouco
se fala sobre ele, mas está aí como uma ferida estampada, em estado de apodrecimento, a clamar por alguma espécies de tratamento
ou lenitivo.
Esse estado de injustiça me traz uma lembrança que vem da juventude, um verso produzido por Aparício da Silva Rillo, do folclore
sulino intitulado" O Romance do Injustiçado", que diz o seguinte:
"Bandido! Por que, enleado na mdez da ignorância,
fez da fuga e da distância
o seu modo de mal viver?
Por que quis a sina ingrata
que nunca tivesse prata
para pagar um bacharel?
Bandido! Por que, a exemplo de tanta gente,
não teve canela livre nem costa quente
à sombra de um coronel?"
Esses versos, produzidos há quarenta anos, são mais atuais
do que nunca. Este o senso de legalidade que grassa no meio do
homem comum em nosso País. O npsso sistema, para esse homem,
só funciona ou com dinheiro ou com as costas quentes em cancha
livre, na sombra de um coronel. É esse o sentimento pátrio de justiç:a, que grassa no meio do povo brasileiro.
Portanto, voltando aqui a minha preocupação inicial, gostaria de questionar as reformas que estamos empreendendo como
parâmetro de solução para os problemas vividos no País.
Repito a crença de que é como juntar água em balaio: proveremos os cofres pú~licos de dinheiro, e eles vazarão rapidamente pelos furos provocados pelo câncer da corrupção que se espalha
por todo o universo da Nação brasileira e por todos os quadrantes
de nossa sociedade.
Haveremos nesta Casa, por certo, de tomar medidas decisivas e de propugnar pelo cumprimento das leis, pois o povo, no
momento incomum vivido hoje, exigiu mais do que nunca o parâmetro da honestidade - que, até então, era condiÇão precípua em
qualquer homem público, hoje, é exigência.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a fé que motiva o exercício
da minha vida pública está a demonstrar que algo precisa ser feito.
No momento em que trazemos as reformas, o Governo as manda
para esta Casa. Por que não exigir, então que junto com elas venham também as refOImas necessárias para que possamos apare-

4540 Terça-feira 28

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ihar devidamente as instituições responsáveis pelo cumprimento
das leis neste País?
Ouço, com prazer, o colega de meu Estado, novato que
muito honra esta Casa, Deputado José Carlos Vieira.
O Sr. José Carlos Vieira - Com satisfação, registro, em
primeiro lugar, nobre Deputado Rivaldo Macari, a minha concordância integral com a primeira parte do discurso de V. Exa., quando defendeu a necessidade de fazer partir de Brasília, e mais especificamente desta Casa, para todos os quadrantes do País, a mensagem de que o deficiente precisa e merece obter o apoio de toda a
sociedade. Em Joinville, minha cidade, quando fui Secretário de
Planejamento e Coordenação do Município tive a satisfação de implantar, tanto na legislação quanto na vida prática, algumas medidas capazes de proporcionar um pouco mais de conforto ao deficiente flSico; obrigatoriedade de rampas de acesso aos edifícios
públicos, criação de vagas obrigat6rias para veículos especiais e
via adequada à travessia, com espaço próprio para o deficiente.
Mas desejo referir-me rapidamente a outro aspecto do discurso de
V.Ex· e destacar o esforço muito especial que tem empreendido ao
longo de sua vida pública. Não se trata do esforço feito com a cadeira de rodas, pois esse V.Ex· tem levado de vencida; esse problema que a vida lhe impingiu V. Ex· tem superado com muita galhardia. Refiro-me ao esforço do menino vindo do interior de Santa Catarina, da escola pública, do jovem que começou um dia a
pensar em defender as coisas de sua terra, de sua gente. Quero falar do esforço despendido para se formar numa faculdade, para adquirir conhecimentos; do esforço para se tornar um bom profissional, que deu a V.Ex·, Deputado Rivaldo Macari, o grande respeito
que n6s, catarinenses, temos pelo seu nome, pelo seu trabalho,
pela sua dignidade. Quero registrar que todos aqueles seus colegas
de escola, de trabalho e de militância teriam enonne satisfação se
pudessem ouvir esse brilhante discurso de V.Ex·, que representa o
início do retomo que será dado a toda a sociedade, que também
soube apoiá-lo. Tenho certeza de que seus amigos e seus pares estarão muito felizes ao tomarem conhecimento do que está aqui
ocorrendo. Estou muito honrado em ser seu companheiro e estarei
a seu lado para defender a gente catarinense e o nosso País, que
tanto necessita das mudanças que V.Ex· hoje propugna. Parabéns,
Depltado; continue firme, pois estou a seu lado!
O Sr. Rivaldo Macari Obrigado, Deputado. Faço minhas
as palavras de V.Ex· para ouvir o Deputado Paulo Gouvêa, também catarinense.
O Sr. Paulo Gouvêa - Deputado Rivaldo Macari, concordo com tudo o que disse V.Ex· no seu pronunciamento, inclusive
quanto ao aspecto de adequadação desta Casa aos deficientes flSicoso Essa é uma providência que a Mesa terá a -oportunidade histórica de tomar, já que o Presidente da Casa, Deputado Luís Eduardo, afnmou a um grupo que o visitou há poucos dias que empreenderá algumas reformas neste plenário. Talvez nessa oportunidade a
situaçao já comece a melhorar também quanto a esse aspecto. Em
relação à ética, à moral e ao cumprimento da lei, assuntos abordados por V.Ex·; quero dizer-lhe brevemente, para não tomar o seu
tempo, que sinto muita honra em ser seu companheiro de bancada
e seu conterrâneo de Santa Catarina e da :qossa São Joaquim - que
V.Ex· representa com muito orgulho, sei disso, e da qual tenho
muita honra de ser cidadão honorário. Meus cumprimentos a
V.Ex·.
O SR. RIVALDO MACARI - Obrigado, Deputado Paulo
Gouvêa.
Ouço a seguir o Deputado Edinho Bez.
O Sr. Edinho Bez - Deputado Rivaldo Mácari, já o conhecemos muito bem e sabemos que V;.Ex a tem essa forma de se expressar e de convencer, diria quase que estratégica, porque traz o
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problema e apresenta soluções, mas com profundidade. Prometo
voltar ao assunto em outra oportunidade, para que agora eu não
faça o encerramento de seu pronunciamento, e sim V.Ex·, tendo
em vista que o seu tempo já se está esgotando.
O SR. RIVALDO MACARI - Deputado Edinho Bez, trabalhamos a quatro mãos, e com certeza V.Ex· tem todo o direito
de fazer com meu discurso o que bem entender.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Severino Cavalcanti.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Nobre Deputado
Rivaldo Macari, há 28 anos exerço a representação popllar e nunca tive emoção como a que estou sentindo ao ouvir as observações
de V.Ex·, que mostram a grandeza de um homem que luta contra
tudo e contra todos, procurando dar o exemplo àqueles que aqui
chegam para desempenhar o seu mandatO'. Lamentavelmente, temos uma pequena assistência. Gostaria que aqui estivessem quinhentos Parlamentares para receber lições de um homem que vem
representar o seu povo imbuído do propósito de bem servir a sua
terra e a sua gente. Parabenizo V.Ex· pelas suas palavras, que vão
servir de exemplo para a posteridade, porque o Parlamentar que
faz uma explanação como a de V.Ex·, de improviso, monstrando o
camiubo que devemos seguir, s6 pode emocionar-nos. Quero dizer
que hoje é o dia de Santa Catarina, que está sendo fechado com
chave de ouro com o pronunciamento de V.Ex·,
O SR. RIVALDO MACARI - Agradeço ao nobre Deputado Severino Cavalcanti o aparte. Apenas quero dizer-lhe que, embora este plenário no momento não apresenta grande quantidade
de Deputados conforme V.Ex· fez referência, qualidade é o que
não lhe falta. Por isso, alegro-me em poder explanar meu pensamento a uma platéia tão seleta.
Desta forma, Sr, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na expectativa de que o brado por justiça clamado na Nação brasileira
tenha eco nesta Casa, encerro meu pronunciamento clamando
sempre e cada vez mais por justiça. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Sr. Deputado Rivaldo Macari, mesmo na Presidência,associo-me ao pronunciamento de V.Ex", reconhecendo a grande necessidade brasileira.
Fica registrada, então, a minha palavra, associando-me ao
pronunciamento de V.Ex·.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Pf - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputai:Jos, vivemos
hoje um momento cútico para toda a humanidade, um momento
em que precisamos compreender a história para melhor influenciála. Esta Casa, como espaço fundamental da atividade política, precisa ir além da tarefa legiferante e de sua missão fISCalizadora e de
tribuna, e transfonnar-se no palco para uma ampla rediscussãO e
reconstrução do novo pacto social, o palco para a elaboração de
um novo projeto nacional.
Um pensador, de fonna lúcida e apropriada, defmiu a nossa
época como uma ''Era de Incertezas". Tudo o que parecia sólido se
desmauchou e continna se desmanchando no ar. Modelos, sistemas, postulados e paradigmas tidos como verdades absolutas se
foram ou se estão indo, demonstrando o equívoco de todos os dogmatismos. No entanto, inadequação ou superação não significam
falsidade, mas tão-somente o reconhecimento da dinamicidade da
vida s6cio-cultural, das mudanças de rumos.
,
Nesse sentido, não podemos permitir que o passado nos paralise, nem tampouco nos conduza a uma atitude iconoclasta de
negação de todo o seu valor, pois a cultura é cumulativa, e devemos aprender com as lições positivas e negativas dos episódios
históricos, sendo esse o camiubo para a maturidade e a grandeza.
Essa ''Era de Incertezas" 'foi denominada por alguns de
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''Pós-Modernidade'', porque se sabe que o passado já se foi e o futuro apenas está chegando: aberto, diverso, plural. Em tempos assim, a tendência de muitos é de buscarem, sofregadamente, avidamente, ansiosamente, outras verdades para preencherem o vazio,
ao custo da profundidade e da exeqüibilidade.
O término da "Guerra Fria" não significou, como apregoam
muitos, de modo precipitado e superficial, a vitória de um dos lados, mas o fIm de uma época, em que ambos os lados serão superados.
Não se pode substituir um determinismo por outro, nem se
pretender um mundo monocolor, onde se permita apenas uma forma de organização social, política ou econômica. A história não
chegou ao fim, nem presenciamos qualquer síntese final.
A derrocada do Leste resultou em um momentâneo triunfalismo do Ocidente, com a pretensa vitória do Capitalismo sobre o
Socialismo Real, quando, na verdade, ambos estavam em crise.
A onda neoliberal que varreu o planeta a partir das administrações Reagan e Thatcher pretende sepultar o passado recente
com o retorno a um passado mais remoto ainda. Esse triunfalismo,
revanchista e intolerante, qual rolo compressor de novos dogmas,
pretende se impor como o único caminho para o futuro dos povos.
A concepção do "Estado Mínimo" levou ao desmonte do
''Estado de Bem-Estar Social" nos principais países da Europa
Ocidental e a redução significativa dos gastos do Governo americano com políticas sociais. Segundo dados da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgados em matéria da revista "Veja" de 15 de março do corrente, o
número de habitantes da Europa e dos Estados Unidos que vivem
em situação de pobreza chega a 15% do total da população.
Na Alemanha, por exemplo, 850 mil pessoas estão desabrigadas, sendo que, em 1994, aumentou em 10% o número dos que
solicitaram apoio governamental para moradia. A mesma matéria
da "Veja" denuncia que levantamento realizado pela DGB, central
sindical germânica, estima que um em cada dez alemães pode ser
considerado pobre, em um total de 8 milhões de pessoas. Outra característica do empobrecimento dos alemães é a sua infantilização,
estimando-se que cerca de 50 mil crianças vivem nas ruas daquele
país.
Na França, o quadro não é menos preocupante. Embora o
país viva em situação de estabilidade econômica, apresente superávits comerciais e ampliação de sua produção, o número de desempregados dobrou nos últimos quatorze anos, majoritariamente
entre os jovens. O número de pessoas que dependem do auxilio
social denominado Renda Minima de Inserção (RMI), que atende
aos trabalhadores sem ocupação e que já perderam o direito ao seguro-desemprego, cresceu 21% em 1992 e 1993. As inovações
tecnológicas introduzidas no país eliminaram 600 mil empregos
entre 1991 e 1993 sem que esta mão-de-obra disponivel fosse absorvida por outros setores da economia.
Na Inglaterra, instituições que prestam auxilio a desempregados estimam que existem entre 400 mil e 2 milhões de pessoas
sem teto, sendo que 156 mil são jovens. Só em Londres, são 8 mil
pessoas que dormem pelas ruas diariamente.
A revolução tecnológica em curso, nos moldes do sistema
capitalista e na sua ótica excludente, longe de gerar a sociedade do
tempo livre, tem produzido um exército de desempregados cada
vez maior, 35 milhões apenas nos países da OCDE. O mercado
como regulador principal das atividades econômicas. ao invés de
gerar igualdade de oportunidades, tem agravado a concentração de
renda e as condições de vida das populações.
No Terceiro Mundo, e em particular na América Latina,
onde presenciamos o esgotamento do populismo e do nacional-desenvolvimentismo, que, malgrado suas inquestionáveis contribui-
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ções do passado, têm-se mostrado incapazes de responder à nova
revolução tecnológica por que passa o mundo, a tradição mimética
de nossas elites, a sofreguidão com que se apressam em imitar os
centros do poder mundial, tentam nos impor como única saída os
postulados do neoliberalismo adjetivado como "social", pelas
compensações imprescindíveis a um quadro de gritantes desigualdades.
Se nos países do Primeiro Mundo, de forte tradição de luta
sindical e de prot.eção social, o efeito da aplicação das teses neoliberais foi devastador, na América Latina suas conseqüências têm
sido catastrófIcas. O ajuste econômico imposto às nossas economias nos tem conduzido à recessão, ao sucateamento de nossas indústrias, ao desemprego, ao desmonte do Estado e ao aprofundamento da miséria e das desigualdades sociais.
Se é verdade, e o é, que a globalização da economia é inevitável, para os países do Terceiro Mundo tem sido imposta a alternativa de se inserirem neste contexto de forma subalterna, abdicando de seus projetos nacionais e de uma inclusão soberana na
nova ordem mundial.
A situação do México, país latino precocemente submetido
aos experimentos neoliberais, é emblemática das conseqüências
que este projeto pode trazer às nações em desenvolvimento. Após
anos de aparente estabilização econômica, de um suposto controle
da inflação, baseado, como o Brasil, no mecanismo da ancoragem
cambial, na abertura indiscriminada às importações e na ampla
privatização de setores da economia, o país se viu inteiramente arruinado.
Com um défIcit de conta corrente de 30 bilhões de dólares
ao fmal de 1994, com o maciço fechamento de indústrias a partir
de 1987, quando começaram a ser derrobadas as tarifas de importação, atingindo o seu auge em 1994 com a criação de NAFrA e
com os alarmantes índices de desemprego, a crise não poderia ser
mais profunda. As medidas tomadas posteriormente só fIzeram
agravar o já cótico quadro social mexicano: elevação brutal das taxas de juros para conter a fuga acelerada de capitais especulativos,
descontrole inflacionário, que se pode traduzir em índices suPeriores a 40% em 1995, desemprego em larga escala, que, só em janeiro, levou à demissão de 250 mil mexicanos, recessão brutal e
miséria em larga escala.
Na Argentina o quadro, embora menos crítico, tende a se
tornar dramático muito em breve.
lmagine-se as conseqüências do neolibaralismo em um país
como o Brasil, já tão marcado por profundos problemas sociais.
Basta citar dados do recente relatório elaborado pelo Governo brasileiro e encaminhado à Organização das Nações Unidas durante a
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social. Os pobres,por
exemplo, somam 42 milhões de brasileiros, cerca de 27% da população, sendo 16 milhões de indigentes. A concentração de renda se
materializa na comparação que demonstra que, em 1960, os 10%
mais ricos tinham renda 34 vezes superior à dos 10% mais pobres,
enquanto em 1990 essa relação tinha crescido para 78 vezes. Hoje
o 1% mais rico da população detém 13,9% da renda gerada no
País, enquanto os 50% mais pobres têm apenas 12,1 % da renda
nacional.
Temos ainda 20,2 milhões de analfabetos com 10 ou mais
anos de idade e 4 milhões de crianças fora da escola, sendo que
16,9% das que têm entre 10 e 14 anos já trabalham.
Ouço o aparte do nobre conterrâneo, Deputado Severino
Cavalcanti.
O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Humberto Costa,
.sempre tivemos posições antagônicas na Assembléia Legislativa
de Pernambuco. Ao entanto, hoje vejo que ou V. Ex· está mudado
ou eu. porque concordo com várias considerações que faz, com o
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saber característico de sua personalidade. Ante de tantos pronunciamentos importantes, o de V. Ex· é igual àqueles que aqui foram
proferidos. Quero parabenizá-lo e hei de dizer em Pernambuco da
importância de ter mandado V. Ex· para esta Casa, com esse discernimento e esse novo perfil, não tão agressivo. Na Asssembléia
Legislativa não era assim. Hoje V. Ex· está mais suave, usando a
linguagem do bom trato, da boa vivência, o que até nos leva a
compor o seu cordão. É um pronunciamento muito profundo e que
faz com que comecemos a pensar que estamos proxímos do abismo. A economia de nenhum país a que V. Ex· se referiu está em
boa situação. Acho que estamos pr6ximos do dilúvio, com as afrrmações que V. Ex· está fazendo nesta tarde. Mas, mesmo assim,
parabeni:w V. Ex· pelo conhecimento que nas está trazendo.
O SR. HUMBERTO COSTA - Deputado Severino Cavalcanti, agradeço a V. Ex· o aparte. Reconheço que V. Ex· continua
dotado da mesma generosidade e inteligência de quando o conheci
na Assembléia Legislativa do nosso Estado e também damesma
ironia, que é uma qualidade importante e que enriquece o debate
político. Devo dizer a V. Ex· que as informações que estou trazendo não foram geradas na minha cabeça; são informações de institutos internacionais - da OCDE, do próprio Governo brasileiro que demostram. na prática, que o projeto que se pretende implantar, o modelo de ajuste neoliberal, tende a nos conduzir a uma encruzilhada da qual dificilmente sairemos. Mas agradeço a V. Ex· o
aparte.
Entre os trabalhadores, 52% recebem menos que dois salários mínimos, e 31 % das pessoas idosas (3,1 milhões) não recebem qualquer auxilio da Seguridade Social Nossos índices de
mortalidade infantil e nossa expectativa de vida ao nascer estão
muito longe de países com o mesmo perfil econômico que o nosso.
Esse quadro nos obrigll. a raciocinar que,qualquer projeto de
modernização econômica no Brasil deve ter como prioridade o
resgate desta enorme dívida social. É lamentável que. pessoas
como o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, outrora, manifestaram sua indignação com esse desumano quadro social, tenham-se tornado instrumentos de implantação de um modelo econômico que agrava estas condições. A atribuição que faz a si da
condição de "social-democrata" não se sustenta no confronto mínimo com a história. A social-democracia sempre apontou na direção do fortalecimento das políticas sociais, do controle público sobre os setores estratégicos e da taxação progressiva da renda e do
patrimônio; exatamente o oposto da ação do Presidente. A socialdemocracia sempre se viu como uma das vertentes das utopias
igualitárias e humanistas que levariam a democracia para além do
político-institucional e do jurídico-formal para o econômico e social, para o ''Estado de Bem-Estar Social". O Brasil, que jamais viveu esta realidade, vê-se, hoje, diante daqueles que pretendem destruir o que nunca tivemos.
Pretender, como quer o Governo, a realização de "reformas" sem um amplo debate com a sociedade, sem uma análise
cautelosa dos efeitos de experiências semelhantes em outros países, sem a necessária preocupação com as conseqüências sociais
que delas advenham, é querer nos mergulhar em um abismo desconhecido, do qual, provavehnente, não teremos volta. Vivemos,
hoje, a ditadura da mídia, que rotula de xenófobos aqueles que
querem a afnmação da soberania, dos interesses e da identidade
nacional; que qualifica de atrasados os que querem a reforma do
Estado, dando a este o papel necessário para a inserção de nosso
País na nova ordem econômica mundial de fomia não subalterna;
que denomina de cotporativistas os que querem mudanças na Previdência, mas que desejam o respeito aos direitos adquiridos e um
compromisso maior do Estado e das elites econômicas do País
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com a sustentação da Seguridade Social.
Entendo que vivemos sob o Estado de Direito, mas sei também que nossa democracia é ainda uma obra inacabada. A cidadania básica não é exercida por todos. Os excluídos, política, econÔmica e sociahnente, ainda constituem a maioria. Há um desafio
concreto diante de nós. Seremos julgados pelo povo e pela História pela capacidade ou não, pela disposição ou não, pela determinação ou não em elaborarmos um novo pacto e um novo projeto.
Esta Casa não pode ser uma Assembléia passiva, um Parlamento de fachada, para apenas referendar"de forma acrítica e submissa, qualquer proposta do Executivo. Se não deve haver lugar
para a mera negação, para a confrontação irracional, devemos considerar como simples sugestão qualquer proposta de emenda constitucional oriunda do Executivo, que poderá ser aceita ou não, m0dificada ou aperfeiçoada.
Não nos podemos tomar escravos da ditadura da mídia.
Nosso povo e a História esperam de nós gestos de grandeza. A autonomia do Legislativo deve ser exercida para o bem da República, pois é inegável a competência e a capacidade dos integrantes
do Parlamento, que darão suas contribuições a partir de 6ticas diferentes, de seus estudos e de suas experiências.
O texto constitucional não é uma vestal intocável, mas merece o respeito por sua própria história, pelo simbólico que encerra
no retorno ao Estado de Direito., no compromisso com uma sociedade livre e justa. O texto constitucional não é amuleto. magia ou
panacéia, mas não pode ser transformado em "bode expiatório",
fonte de todas as nossas mazelas, obstáculo a todo progresso, especiahnente se recordarmos que muitos de seus dispositivos sequer foram regulamentados.
O trabalho de aperfeiçoamento de nossa legislação constitucional não pode dar lugar a comportamentos apressados que comprometam a qualidade ou a profundidade de nossa tarefa ou possam acarretar danos futuros à vida dos brasileiros. Se o nosso
compromisso é com o bem comum. com a cidadania plena, em
que todos sejam sujeitos e não meros objetos, não podemos permitir que o trabalho de reforma constitucional seja tarefa limitada a
técnicos, a intelectuais iluminados ou aos recintos acIimatados do
nosso Parl~ento. A Nação tem que ser consultada, o povo tem
que ser ouvido, a sociedade tem que ser auscultada, antes, durante
e depois de todo o processo, e sua decisão deve ser respeitada.
Somente assim, com seriedade e profundidade, haveremos
de desempenhar, da melhor maneira possível, a tarefa que a História tem colocado em nossas mãos: aperfeiçoar nossas normas juudicas maiores, consolidando a liberdade e a democracia e apontando na direção da justiça social.
Finalmente, Sr. Presidente, aproveitando os poucos minutos
que me restam, quero contraditar, com muito respeito, o nobre Deputado Arthur Virgílio Neto, que, utilizando-se do tempo da Liderança do PSDB, teceu críticas ao Governador do Distrito Federal,
o Prof. Cristóvam Buarque.
Quero dizer, fraternalmente, que não podemos ter dois pesos e duas medidas no tratamento dessas questões. Tivesse o G0vernador Crist6vam Buarque prestado auxílio a algum evento importante realizado no País e que fosse promovido por algum segmento das classes empresariais - um Congresso, por exemplo, ou
um encontro de uma Federação qualquer -, com toda certeza o Estado daria todas as condiçÕes para que esse evento se materializasse. Aliás, muitas vezes, ele dá as melhores condições, como no
meu Estado, que chegou a"Sediar o Congresso da ABAV, no ano
passado, condições como a isenção do pagamento do Centro de
Convenções, condições como a promoção de todo o material de
propaganda. Tudo isso foi fmanciado pelo Governo, e compreendo que foi correto. Da mesma forma, quando segmentos da socie-
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dade se organizam para vir a Brasília apresentarem suas reivindicações, não para fazer um protesto contra a reforma, talvez S. Ex·
tivesse sido mais feliz se dissesse que aquele movimento se transformou, ao flnal, em algo não previsto pelos seus organizadores e
muito menos pelo Governador do Distrito Federal. Assim, eu p0deria concordar com a crítica de S. Ex· Mas, na medida em que se
atribuem dois pesos diferentes a questões que, tenho certeza, S.
Ex· inclusive não contraditaria, até porque é perfeitamente justo,
acho que temos de dar a devida dimensão a essas questões.
Finalmente, novamente de maneira respeitosa, quero dizer
que o Deputado José Aníbal, Uder do PSDB, deveria, por exemplo, trazer-nos explicações claras e evidentes sobre as mudanças
que ocorreram no câmbio do nosso País e que, até o momento, não
foram esclarecidas, muito embora, provavelmente, possam ter gerado prejuízos de milhões de d6lares ao País.
Ouço o aparte do nobre Deputado Arthur Virgílio Neto.
O Sr. Arthur Virgílio Neto - Primeiro, parabenizo V. Ex1
pelo belo discurso que fez. Discordo do seu conteúdo, fundamentalmente; mas aprecio a forma elegante como V. Ex· se houve, demonstrando o belo Parlamentar que a Assembléia Legislativa de
Pernambuco perdeu e o grande Parlamentar que ganha a Câmara
FederaL Mas não há nem necessidade de o Líder José Aníbal explicar a questão do câmbio, que já foi tão batida numa acachapante
reunião de que participou o Presidente do Banco Central, Pérsio
Arida, quando todos os principais acusadores, a começar pelo exMinistro DeJlnn Netto, disseram que não duvidavam da honradez
de S. S·, que a questão já não era mais o câmbio, mas era equívoco
aqui e acolá na política econômica. Tenho a impressão de que o
Governo faz muito bem em primeiro não ter como hábito patrocinar organização de classes patronais ou seminários por aqui, porque senão agravaríamos a concentração da riqueza, que já está em
situação bastante complicada, conforme bem disse o discurso de
V. Ex· Mas, digo e repito, nobre Deputado Humb<1rto Costa, o que
chama a atenção de quem esteja observando o Governo de Brasília
- e tenho uma admiração intelectual e pessoal pelo Praf. Buarque
- é o fato, primeiro, de ter havido, a meu ver, uma certa irregularidade na forma de se contratar a despesa. Alguém mandou fazer a
despesa, que foi feita sem licitação, o que é grave. Não houve, de
forma alguma, nenhuma providência quanto à dotação orçamentária. Não se pode gastar dinheiro público sem dotação orçamentária. O resto é discussão política. Se o Governador de Brasília, que
tem obrigações para com todos do Distrito Federal em conjunto,
acha que deve gastar dinheiro público fazendo aqui manifestações,
muito bem, que ele pague os ônus por isso ou aufira os bônus políticos por isso. Mas - e creio que esse é o ponto principal- resta a
questão da irregularidade no gasto do dinheiro público. Tenho a
impressão de que um partido vigilante como o de V. Ex·, que merece de nós todo apreço - e que queremos que vigie o Governo a
Ínn de que ele possa efetivamente dar conta do seu recado - tem
que mergulhar nas suas águas internas e fazer, quem sabe, uma
análise crítica desse gesto, porque um tostão ou um bilhão, desde
que se trate de dinheiro público, é fundamental que se tenha todo o
cuidado com a aplicação, para que se possa continuar olhando de
frente para os nossos conterrâneos e patrícios. Agradeço a V. Ex· a
oportunidade que me deu ao fIm do seu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
V. Ex· mais um minuto para que conclua seu pronunciamento.
O SR. HUMBERTO COSTA - Agradeço a gentileza a V.
Ex·, Sr. Presidente.
Agradeço também o aparte ao nobre Deputado Arthur Virgílio Neto. Devo dizer que, do ponto de vista técnico, podemos ter
uma concordância, mas politicamente a posição do Governador
Crist6vam Buarqüe é absolutamente defensável.
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Finalmente, gostaria de dizer que, embora o Deputado DelÍnn Netto sinta-se convencido - e parece-me que pelas declarações
que deu posteriormente S. Ex· não se sentiu - o próprio mercado
Ímanceiro não se sentiu plenamente esclarecido com os fatos nebulosos que ocorreram. Até admito que não tenha havido qualquer
tipo de dolo, mas certamente não houve competência para transmitir à população e principalmente aos agentes do mercado fmanceiro as mudanças que aconteceram e como efetivamente aconteceram.
De modo que nesse sentido fica o Deputado Arthur Virgílio
ainda nos devendo melhores explicações.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
.
palavra ao nobre Deputado Coriolano Sales.
O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo este espaço do
Grande Expediente para tratar da questão da seca instalada em
quase todo o território da Bahia, chegando a atingir mais de 80%
de seus Municípios.
Parece até ironia que neste plenário frio e em uma Brasília
chuvosa venha aqui falar de um tema tão duro e árido como a
seca, mas, de qualquer forma, muito presente na vida da Bahia e
de todo o Nordeste, e que nos causa inquietação e profunda preocupação.
Na cronologia da seca, esta se inscreve como das mais dramáticas que se abateram sobre a Bahia na sua história mais recente.
É bom lembrar, de logo, que os aspectos físicos pertinentes
ao fenômeno da seca não são os únicos responsáveis pelo quadro
de pobreza que vem crescendo assustadoramente no Nordeste. Há
toda uma estrutura sócio-econômica que se constitui no elemento
mais forte de geração de pobreza, de desigualdades e de injustiças
profundas. mas, induvidosamente, o fenômeno da seca, repetindose com freqüência - tivemos secas brutais em 1976; - 1979/1984
(esta, considerada a seca do século); 1987/1988; 1993/1994 e
1994/1995 -, vem se constituindo em fator agravante do empobrecimento de parcelas das populações nordestinas no geral, e, no
particular, das localizadas no semi-árido baiano. Refrro-me às p0pulações mais frágeis no plano sócio-econômico - pequenos e médios proprietários rurais e trabalhadores do campo que, habitualmente, não têm acesso ao crédito e a eventuais benefícios da política social do País.
Apesar de toda a tecnologia moderna, os efeitos sociais da
seca registram-se cada vez mais perversos e dramáticos. Após
cada seca, transparecem, nitidamente, rastros de destruição, de desalento, de fome e de miséria, agravando-se as condições sócioeconômicas da população, já sacrificada pela estrutura fundiária
iníqua e injusta existente em nosso País, especialmente no Nordeste.
Reiteradamente, a seca vem castigando parte do território
baiano - dois terços situados no semi-árido nordestino. Não é demais insistir: o fenômeno da seca está-se repetindo iterativamente,
causando o empobrecimento das camadas mais débeis da população do campo, gerando-lhes enorme e profundo desespero. As previsões de fUturas estiagens realizadas pelo INPE - Instituto. Nacional de Pesquisas Espaciais, de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, causam pânico às populações rurais da Bahia - e acredito que às de todo o Nordeste.
Fenômeno já observado na longa seca de 1979/1984, a seca
deste peóodo (199411995) se estendeu às áreas litorâneas, penetrando mais profundamente no sudoeste e na região da Serra Geral
da Bahia, causando graves prejuízos às lavouras de cacau, de café
e de algodão, ocasionando perdas de até 100% das safras, em algumas localidades.
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Na seca de 1993/1994 a Bahia perdeu cerca de um milhão
de cabeças de gado! Na seca deste ano está ocorrendo o mesmo
fato: são grandes e irreparáveis as perdas de rebanhos bovinos,
sem falar na frustração das safras de café, algodão e cacau, produtos básicos na agricultura baiana. As lavouras de subsistência mandioca, feijão e millio - foram dizimadas na maior parte do território do Estado.
São mais de duzentos Municípios em estado de emergência,
outros tantos em estado de calainidade pública.
Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, registra-se
a perda quase que total da lavoura cafeeira, - a safra não chegará a
duzentas mil sacas, diante de uma expectativa de oitocentas mil
para este ano. E o que é mais grave: a safra 1995/1996 ficou inteiramente comprometida e os lavradores sufocados por dividas que
não podem resgatar, sem alternativas de produção, gerando este
quadro de frustração e incertezas, mais desemprego e mais dificuldades para a população daquela importante região da Bahia.
No eixo Itabuna-Ilhéus, no sul do Estado, que outrora acollieu milliares de flagelados da seca no Nordeste, o cacau agoniza:
cerca de 250 mil desempregados; inadimplência generalizada - divida superior a 150 milhões de reails; baixo preço do produto; queda de produção em razão da vassoura-de-bruxa - tudo acrescido
da longa estiagem que chegou ao litoral baiano, denunciando o
fun da lavoura cacaueira na Bahia, outrora importante fator de divisas para a economia baiana e do Pais!
No caso do cacau, do café e do algodão é flagrante a irresponsabilidade do Governo Federal, que, ao longo do tempo, não
promoveu investimentos nessas lavouras!
Em recente encontro na cidade de Igaporã, na Serra Geral,
na Bahia, onde se reuniram dezenas de Prefeitos - de Guanambi,
Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Bmmado, ltuaçu, Urandi,
Caculé, Botuporã, Caetité, Paramirim, Palmas de Monte Alto,
Iuiú, Ibisuscê, Matina, Sebastião Laranjeiras, Rio do Antônio, Malliada de Pedras e Licinio de Almeida, dentre outros -, decidiram
eles reduzir os gastos com a educação das crianças, "relegada por
força de uma forte estiagem, que está escorraçando o homem do
campo e empurrando milhares de famílias para a miséria, transformando-os em pedintes nas grandes cidades".
É compreensivel e justificável a posição dos Prefeitos, que
fizeram a Carta de Igaporã, encaminhada ao Governador da Bahia,
ao Presidente da República e a outras autoridades, pleiteando medidas emergenciais, mas sobretudo alertando para a necessidade de
serem implementados planos mais profundos, "de modo que o sertanejo possa conviver com a seca".
No vale do Iuiú, na Serra Geral, na Bahia, a lavoura de algodão sofreu perdas estimadas em 60%, disso resultando prejuizos
incalculáveis e desemprego, além de pânico, pessimismo e desespero para a região - uma das mais importantes da Bahia, no plano
econômico.
No nordeste da Bahia, região das mais castigadas pelo flagelo da seca, reunidos em Várzea Nova, dezenas de Prefeitos protestaram, de forma altiva, ante a omissão das autoridades notadamente do Governo Federal, reclamando "ações enérgicas, defmitivas e emergenciais para o combate à seca na Região Nordeste",
acrescentando na "Carta de Várzea Nova" que "o povo está passando fome e sede e os Governos estão praticamente imobilizados.
Sobra ao Poder Público Municipal todo tipo de desgaste por não
possuir condições suficientes para o atendimento à população p0bre dos Municípios".
Os Prefeitos reclamam "a instalação de Frentes Produtivas
de Traballio para o semi-árido e a retomada das ações permanentes
do combate à seca pelo Estado". E defmição de verbas federais
para um programa permanente de' combate à seca, de caráter dura-
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douro, como bem adverte o Prefeito de Macajuba, na Bahia, o soci610go Aécio Pamponet "Há três anos a S!Cll nos vem castigando. A agricultura de subsistência acabou. E preciso a construção
de barragens e aguadas de porte e um programa de assistência ao
pequeno produtor. Ao lado de modernizar a economia, o Governo
tem de saber que o Brasil convive com estruturas arcaicas, e é necessário resolver o problema do Nordeste".
Ouço, com prazer, em primeiro lugar o eminente Deputado
Sérgio Carneiro; e, posterionnente, o eminente Deputado Severino
Cavalcanti, do Estado de Pernambuco.
O Sr. Sérgio Carneiro - Deputado Coriolano Sales, não é
surpresa para mim o brilliantismo de seu discurso, pois tive a
oportunidade de conviver com V. Ex·na Assembléia Legislativa
da Bahia e de poder privar de sua amizade. Peço este aparte para
também compartilliar de sua indignação. Na verdade, sentimo-nos
um pouco impotentes diante dessa seca que se abate sobre o nosso
Estado, a pior de sua história. A seca é um tema que não vem sendo tratado com o devido respeito por nenhum Governo, e isso desde o tempo em que D. Pedro disse que venderia até a última jóia
da Coroa, mas resolveria esse problema. No entanto, entra e sai
Governo, e o que assistimos é o flagelo e o sofrimento de nossos
irmãos sertanejos. Não podemos admitir que, quando o homem já
chegou à Lua, quando a todo momento passeia: pelo espaço, quando já produz: toda sorte de tecnologia, alguns rincões do nosso
Pais ainda sofram: atrasos seculares como a falta de água. Conhece V. Ex· as propostas que venho apresentando desde quando eu
era Deputado Estadual na Bahia, sobre a instalação de desalinizadores; sabe também de nossa luta pela perenização de rios, com a
construção de barramentos e adutoras - enfun, de toda a infra-estrutura que possibilite a convivência do sertanejo com a seca. Mas,
infelizmente, tanto eu como V. Ex· temos atuado pelo Legislativo,
que semeia idéias, mas não as executa. Mas, de qualquer forma,
estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação ao denunciar essa
situação, representando aqueles que nos confiram este mandato na
Câmara Federal e propugnando para que aqueles que detém o Poder Executivo possam efetivamente fazer algo que minimize o sofrimento de nossa gente - não apenas no nosso Estado, a Bahia,
mas em toda a Região Nordeste. Parabéns a V. Ex' pelo brilliantismo e o talento que llie são costumeiros ao abordar esse tema DO
dia de hoje.
O SR. CORIOLANO SALES - Deputado Sérgio Carneiro, incorporo, com muito prazer, o aparte de V. Ex· ao meu pronunciamento. Lembro que o pai de V. Ex·, quando Governador da
Ballia, teve uma preocupação bastante acentuada com a questão da
seca em nosso Estado. Inclusive mandou perfurar quase 5 mil p0ços tubulares na Bahia, num grande e extraordinário esforço para
estabelecer uma politica hidrica de convivência com a seca. E,
mais, o pai de V. Ex· construiu a Barragem de São do Jacuipe, no
semi-árido baiano, uma.das mais importantes do Nordeste brasileiro, e também a Barragem de Pedra do Cavalo, um monumento hídrico não apenas para a Bahia, mas para todo o Nordeste. Se tivesse sido seguido o esforço que o pai de V. Ex' desenvolveu na Bahia, quando Governador, certamente eu até me dispensaria de fazer hoje este pronunciamento na Câmara Federal sob a ótica em
que o estou apresentando.
Ouço, com muito prazer, o aparte do nobre Deputado Severino Cavalcanti, da representação de Pernambuco.
O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Coriolano Sales, V.
Ex· é nordestino e conhece de perto os anseios e o sofrimento de
nosso povo - e talvez durante todo o tempo de sua existência. Tenha sempre reclamado um tratamento melhor para aquela gente.
Lamentavelmente, estamos vendo, hoje, as Prefeituras completamente atadas, porque o que estão fazendo com o Fundo de Partici-
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pação dos Municípios é pior do que a seca; a previsão feita nunca
é cumprida, e os Prefeitos ficam sem saber quanto vão receber
para atender às obrigações de seus Municípios. Consta no Orçamento a planificação, mas estamos vendo, todo mês, os Prefeitos
ficarem de mãos atadas, sem nada poderem fazer. Mas há uma coisa mais grave: o Ministro Gustavo Krause, ex-Deputado e ex-Governador, um nordestino que está à frente do Ministério responsável pelos recursos hídricos, fez uma afumação que, acredito, nós,
nordestinos, não podemos aceitar. S. Ex· afirmou categoricamente
que o seu Ministério não tem recurso algum para que as Prefeituras possam fazer pequenas barragens e pequenos açudes. Os Municípios ilhados pela seca não têm condições mínimas para fazer
alguma coisa, pois o Fundo de Participação lhes é tirado, as verbas
do Ministério da Educação também não vão mais para as Prefeituras, e agora diz o Ministro Gustavo Krause que não tem dotações
para fazer convênios com as Prefeituras, para que elas possam
construir pequenos açudes, o que é a grande solução para a nossa
região. Estou realmente desesperançado. Quero me solidarizar
com V. Ex· pelo seu pronunciamento e dizer que esse Governo
precisa olhar com melhores olhos para aquela região, porque três
meses já foram embora, a sede está aí, - é uma realidade -, e o Ministério dos Recursos Hídricos, que tem o Sr. Gustavo Krause
como o seu mentor, o seu chefe, o seu guia, diz taxativamente que
não tem dinheiro para fazer convênio com as Prefeituras. Não sei
com quem S. Ex· vai fazer convênios porque quem pode fazer alguma coisa são as Prefeituras. Espero que o Sr. Gustavo Krause
mude de idéia, e que assim possa V. Ex· levar para o seu povo
uma esperança de obter recursos hídricos, que é do que precisamos.
O SR. CORIOLANO SALES - Incorporo o aparte de V.
Ex· ao meu pronunciamento, eminente Deputado.
De fato, a situação reclama uma ação enérgica do Governo
Federal no sentido de transformar o PROHIDRO num verdadeiro
programa de combate à seca, dotando-o de recursos p'ara que possa responder às necessidades históricas do Nordeste. E preciso que
o programa, de natureza permanente, assegure a oferta de água ao
semi-árido e estabeleça linhas de convivência com a seca capazes
de gerar condições de desenvolvimento econômico e social para
os milhares de pequenos e médios proprietários rurais do Nordeste. O PROHlDRO precisa estudar e incluir na sua programação a
perenização de rios e a construção de açudes e barragens de grande e médio portes, além de ampliar a quantidade de poços tubulares, bem como equipá-Ios, se de água salobra ou salgada, com dessalinizadores. Sem dúvida, essa seria-uma medida de grande significação, pois resolveria o problema de água para consumo humano
nas regiões semi-áridas em que a água disponível é salobra ou salgada.
O Governo precisa assegurar o crédito alWcola subsidiado
aos agropecuaristas médios e pequenos, estropiados pelas constantes secas. Nesse sentido, o Projeto Sertanejo cumpriu um excelente
papel. Insisto em que o Governo precisa assegurar aos pequenos e
médios proprietários o crédito para que eles próprios perfurem o
poço de .água, façam o silo, plantem as forragens, puxem a rede de
energia - enfim, criem uma infra-estrutura mínima que lhes possibilite conviver com a seca, sem medo das adversidades. Essas medidas decerto possibilitariam que a economia do semi-árido nordestino fosse mais resistente aos efeitos da seca, associando-se a
agricultura irrigada com a agricultura seca, que era a filosofia do
Preto Sertanejo e que carece serretomada.
É importante resgatar as atividades do PROHlDROem toda
sua plenitude, voltando-se "para a construção de açudes, retendo
água para consumo humano, animal e irrigação; construção de
adutoras; perfuração, instalação, recuperação,üperação e manuten-
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ção de poços; perenização de rios; aquisições de perfuratrizes, tecnologia de manejo de água e crédito". Eram suas linhas básicas,
que precisam ser retomadas.
As soluções não podem mais ser apenas paliativas. O tempo
mostrou que as ações permanentes, que visem realizar obras de
fortalecimento da infra-estrutura hídrica, são as que devem ser retomadas.
Por isso, acredito que esta Casa do povo brasileiro tem o
dever de fortalecer a SUDENE, o Banco do Nordeste do Brasil, o
DNOCS e a CODEVASF, órgãos que alguns tentam extinguir,
mas que, em verdade, são instrumentos de grandé importância
para o Nordeste. Eles precisam ser fortalecidos, pois têm papel
preponderante no resgate das necessidades históricas do Nordeste.
Estou certo de que a seca constitui-se, hoje, em fenômeno
agravante do quadro de pobreza do Nordeste. Estou convencido
também da necessidade de interferir nas estruturas fundiária e creditícia e na educação no meio rural, marcado pela ignorância e
pelo atraso.
Não gostaria de fmalizar sem antes registrar o papel importante que a imprensa escrita da Bahia tem exercido na questão da
seca, notadamente os jornais A Tarde e Trp>una da Bahia, além
do Bahia Hoje, noticiando os fatos e alertando as autoridades do
País para a gravidáde da situação gerada pelo flagelo, que já se
alastrou por quase todo o Estado.
Pode ter ocorrido a precipitação de chuvas em algumas 10ca1icades do Estado, nos últimos dias, mas sem o volume suficiente para interromper o período de seca e garantir depósitos de água
bastantes para a tranqüilidade da população do semi-árido baiano.
Vale registrar a advertência de Marsha Hausi e
Jaqueline Pithon, do Instituto de Permacultura da Bahia:
"O Estado da Bahia conta com virtualmente todos
os climas possíveis numa zona Tropical, desde florestas
supelÚmidas até zonas desérticas. O que se está percebendo, porém, é a tendência alarmante de todas as regiões secarem e a zona semi-árida estender-se, com índices
crescentes de desertificação em muitas partes do Estado". ("A Tarde Rural" de 23-3-95, pág. 10.)
O Sr. Gonzaga Patriota - Pennite-me V. Ex· um aparte?
O SR. CORIOLANO SALES - Ouço, com prazer, o eminente Deputado Gonzaga Patriota.
O Sr. Gonzaga Patriota - Deputado Coriolano Sales, quero solidarizar-me com V. Ex· Vou ser breve, porque o Deputado
Severino Cavalcanti fez um discurso paralelo que muito enriqueceu o seu pronunciamento. O pedaço pobre do Brasil, que é o Nordeste, deveria merecer um-melhor tratamento por parte do Governo Federal. Recebemos hoje uma caravana de nossa região, Petrolândia, e de Municípios da Bahia, reivindicando recursos da ordem
de 200 milhões de reais para terminar o reassentamento de Itaparica, que está com mais de cinco anos de atraso - e essa mesma importância foi gasta agora pelo Governo para fazer um estudo técpico sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. O discurso de V. Ex· junta-se ao aparte do Deputado Severino Cavalcanti e
ao de tantos outros para fazer com que o Governo olhe com mais
atenção os problemas causados pela seca em nossa região nordestina.
O SR. CORIOLANO SALES - Deputado Gonzaga Patriota, incorporo o aparte de V. Ex· ao meu pronunciamento.
Por último, Sr. Presidente, devo dizer que l1ãõ propugno por
um programa governamental assistencialista, quase sempre nocivo
e pernicioso, até humilhante para quem dele se beneficia. Ao contrário, o que se busca com o aproveitamento dos mananciais e a
perenização dos rios, a construção de barragens e açudes, a perfu-
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ração e a conservação de poços tubulares. associados a outras iniciativas, como eletrificação rural, plantação de forragens. construção de silos. de cisternas, de adutoras e de escolas no meio rural,
nada mais é do que a melhoria da qualidade de vida do homem
que vive e trabalha no campo, que, estiolado pela fome e pela miséria, vê-se obrigado a migrar para a periferia das cidades, engrossando a grande legião de miseráveis deste imenso País.
Concluindo. Sr. Presidente, esta Casa tem o dever indeclinável de exigir do Presidente da República que dote o PROlflDRO e o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal das condições necessárias para socorrer uma
situação que é real e verdadeira, e não artificial; uma situação que
reclama a interferência direta do Presidente da República. S. Ex·
não pode ficar passivo. pensando em medidas que possam ser implementadas daqui a muito tempo. A seca reclama uma providência urgente do Governo Federal, que, por sua vez. não se pode
mais omitir diante de uma realidade concreta.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Vai-se passar ao horário de

.VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante, pelo PT.
O SR. cmco VIGJLANTE (pT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, tenho ouvido "falações" neste plenário e lido algumas declarações na imprensa com
relação ao comportamento do Governador Cristóvam Buarque,
homem honrado, integrante do meu partido.
Quero dizer que essa história está sendo muito mal abordada. Primeiro, o Governo Federal e os meios de comunicação tentam encobrir a insatisfação popular, dizendo que só houve manifestação popular em Brasília porque foi patrocinada pelo Governo
do Distrito Federal. Isso é tentar enganar, é tentar encobrir uma
verdade que independe da vontade do Governador do Distrito Federal ou do seu patrocínio: a ida da população às ruas manifestarse contra as medidas que estão sendo tomadas pelo Governo Federal, no que tange à Previdência Social.
Qual a participação do Governador do Distrito Federal,
Prof. Cristóvam Buarque, nesses acontecimentos? Analisamos os
fatos: Há mais de um ano, integrantes do chamado "Movimento
Popular Brasileiro", pessoas dos mais diversos recantos do Brasil,
que lutanl por moradia - os chamados sem-teto - programaram
uma vinda· a Brasília para reivindicar das autoridades competentes
fmanciamento para a casa própria. Já naquele tempo, eles se dirigiram às autoridades competentes para fazer uma coisa de praxe:
pedir aos governantes que hospedem as pessoas que vêm apresentar reivindicações. Elas deixaram os oficios. Então o Governador
do Distrito Federal, pura e simplesmente, fez o que todos os governantes têm feito: procurou hospedar essas pessoas no Parque da
Cidade. Foi assim em todos os Governos do Distrito Federal. inclusive com os sem-terra, quando estiveram aqui.
Na tão decantada questão do cafezinho, distribuído pela p0lícia, quero dizer que houve uma falha de comunicação do Governo do Distrito Federal. Ele deveria ter mostrado.inclusive em vídeos, o quanto foi bonito o gesto da Polícia Militar de distribuir
café, ao invés de distribuir cassetetes, ou jogar bombas de gás lacrimogêneo em cima dos manifestantes. Este é um gesto correto,
de quem quer uma polícia diferente. Vimos uma integração dos
manifestantes com a polícia. Não houve um único incidente. Talvez os que estejam criticando quisessem uma manchete diferente.
quisessem que a polícia desse cacete. para, 'lÚ sim, estampar nos
jornais "Polícia do PT bate em manifestantes". Mas isso eles não
vão achar. Esta é a verdade verdadeira desses fatos.
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No que tange à alimentação, ora, já participei de todos os
congressos da Central Única dos Trabalhadores e em todos eles
houve pedidos da CUT aos governantes para que fornecessem a
alimentação. Foi assim em São Bernardo do Campo, ainda em
1983. quando o Prefeito Aron Galante ofereceu infra-estrutura necessária para que o congresso acontecesse. E é assim também com
as entidades empresariais. Quem ajuda as exposições que existem
pelo Brasil afora, senão as Prefeituras? Alguém vai contestar, dizer que não é assim? A diferença é que agora temos um governante que ajuda os pobres também. Esta é a grande diferença! É por
isso que está ocorrendo essa gritaria geral. Aliás, não vou perder
muito temPo com isso.
Ouvi, hoje, dois Deputados da chamada oposição do Distrito Federal criticarem o amal Governador, inclusive dizendo que o
mesmo não irá concluir o seu mandato. Quero dizer que além de
terminar o mandato, S. Ex· irá indicar o seu sucessor, devido às
medidas saneadoras que está tomando a favor do Distrito Federal.
E, graças a Deus, Cristóvam Buarque ganhou o Governo do Distrito Federal para recuperar esta cidade. Mais quatro anos de desmandos do ex-Governador Roriz e esta cidade não suportaria.
Qual foi a herança que recebemos? Hospitais e escolas
completamente sucateados; hospitais caindo aos pedaços, falta de
atendimento médico e hospitalar para a população. escolas com
professores mal pagos e despreparados. Quanto à polícia, esta também está sucateada. desestruturada, e a SCguIlUlça pública está à
beira do caos. Com relação à habitação, basta verificarmos a situação da classe média brasiliense, que teve que se submeter aos grileiros e aos especuladores da terra, a flm de morarem no Distrito
Federal. São 80 mil pessoas que estão vivendo na incerteza, porque não havia uma política de habitação para a classe média. Havia, sim, uma política de enrolação dos pobres. RefIro-me à distribuição de lotes do Sr. Roriz. A classe média teve que se submeter
aos condomínios. E. agora a imprensa diz que quem adquiriu lotes
em condomínios é criminoso. Não cometeu crime quem adquiriu
lotes e. sim, aqueles que lhes venderam a terra pública. Esses terão
que ter os bens confiscados e terão de devolver o dinheiro que tomaram dessas pessoas.
Mas o Governo do Distrito Federal, consciente dâ sua responsabilidade, vai, sim, resolver o problema dessas 80 mil pessoas
que compraram um bem que não deveriam ter comprado. Fizeramno porque o Governo anterior não coibiu a venda, já que ele também estava envolvida na venda de terras irregulares. Portanto, os
Deputados que aqui falaram, Sr. Presidente, não têm autoridade.
pois foram eles que deram sustentação a uma política que gerou
esta situação caótica em que vive hoje o Distrito Federal.
Mas, com criatividade. com modéstia, com seriedade, estamos recupeIlUldo Brasília para os brasilienses. Aliás, um major da
Polícia Militar, sem um centavo a mais, Sr. Presidente, somente
usando da liberdade e da criatividade do novo Governo, está implantando uma nova modalidade de polícia em Samambaia. Está
criando os pelotões avançados, tirando a polícia dos quartéis e colocando-a nas ruas, integrada com a comunidade.
Vimos hoje 20 mil pessoas nas ruas de Ceilândia comemorando o aniversário da cidade, cobrando do Governo do Distrito
Federal uma solução para a maldita heIlUlça deixada pelo ''rorizis~o", pelos "colloridos". que em nenhum momento criticaram os
desmandos que aconteciam no Distrito Federal, nem a tributação
no Distrito Federal. A maioria dos empresários não pagava os impostos. Os sonegadores estão aí. nunca pagaram um centavo aos
cofres públicos do Distrito Federal. Mas se acham no direito de
criticar uma administração popular, democrática, coerente, que
está recuperando o Distrito Federal. E falo de um certo Deputado
do PP, membro da Assembléia Distrital, chamado Luís Estevão,
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megaempresário que enriqueceu à custa das tetas do Governo,
nunca pagou um centavo de Imposto no Distrito Federal; é contumaz sonegador de impostos. Quando Cristóvam Buarque assumiu
o Governo, a primeira medida do Deputado foi transferir a sede de
suas empresas do Distrito Federal, com medo da cobrança de impostos do Governo democrático, que precisa de dinheiro para recuperar esta cidade.
Enquanto Deputado, trabalhador, vigilante e crítico, estarei
aqui na defesa do Governo do Distrito Federal, pelo seu simbolismo, pela esperança que depositamos nele e pela capacidade de recuperar Brasília para os brasilienses. Estamos cercados de favelões
por todos os lados. Esses assentamentos são favelas oficiais, sem
polícia, educação, transporte, saneamento e emprego. São 130 mil
desempregados no Distrito Federal.
Disseram também que o Governador Criswvam Buarque
demitirá os conveniados. Ora, eles foram contratados ilegalmente.
Vamos tirá-los sim, e abriremos concurso para que os desempregados participem da seleção para pedreiro, carpinteiro, gari, médico, professor, enfun. para todas as atividades. As pessoas vão participar do concurso, democrática e legalmente, e serão aproveitadas pelo Governo do Distrito Federal. Repito: trata-se de governo
sério, dirigido por um homem honrado, que recuperará Brasília
para os brasilienses.
Essa é a verdade dos fatos, Sr. Presidente. Estaremos aqui, a
cada momento, defendendo a honra e a dignidade do Governador
do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Aguelo Queiroz, para uma Comunicação de Liderança pelo PC do B.
O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não usarei todo o tempo, para que outros também possam se pronunciar.
Gostaria de prestar minha solidariedade ao Governador do
Distrito Federal, Cristóvam Buarque, que, por ter sido solidário
com a população que estava em Brasília para se manifestar, tem
sido alvo de muitas criticas mentirosas e injustas.
Entendemos muito bem o porquê da crítica e de onde ela
vem. Assistimos hoje a alguns Deputados do Distrito Federal fazerem essas criticas. E dá para entender.
Primeiro: o Governador Cristóvam Buarque, ao invés de
acionar a polícia para bater nos manifestantes, como sempre fez o
Governador daqueles que o criticaram, ordenou à guarda policial
que ficasse acompanhando a manifestação, a qual transcorreu de
forma ordeira e legítima, diferentemente do que aconteceu no Rio
de Janeiro e no Ceará, quando a segurança do Presidente da República, aí sim, agrediu os manifestantes. Aqui a manifestação foi
completamente pacífica.
Segundo: ao invés de deixar ao relento os trabalhadores que
participaram do movimento popular Governo do Distrito Federal
concedeu-lhes abrigo em um grande galpão no Parque da Cidade.
Isso é motivo de especulação do tipo: o Governador esta
abrigando manifestantes? Esse tipo de postura, solidária, serena,
justa, legítima e correta faz parte da conduta de um governo popular.
O Governo anterior, do Sr. Joaquim Roriz, que eles apóiam
e sempre apoiaram, também concedia abrigo no Parque da Cidade,
mas somente aos membros da DDR, e nunca foi criticado pelos
seus correligionários.
Ora, Sr. Presidente, querer dizer que o Governador Crist6·
varo Buarque está utilizando recursos do Distrito Federal porque
concedeu abrigo aos manifestantes, é uma falácia. Nunca vimos
esses senhores que hoje fizeram essa critica censurarem o Gover·
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nador Roriz, que foi investigado na CPI do Congresso Nacional
porque tinha 6 milI].ões de dólares em uma conta e para o qual não
tinha explicação. E também de conhecimento público a situação
do metrô de Brasília e o desvio de dinheiro público. Nunca se manifestaram sobre a situação da saúde, da educação e da segurança,
completamente sucateadas nesta cidade. Mas agora afnmam que o
Governador Crist6vam está se utilizando do dinheiro público para
outros projetos que não os do Distrito Federal.
Entendo, Sr. Presidente, que o Governador foi solidário,
teve a postura serena e correta de um governador popular, e o
povo saiu daqui respeitando mais Brasília, a Capital da República,
e a própria democracia. Diferente de outras épocas em que saia da·
qui na base do cacete, apanhando da polícia por reivindicar os seus
direitos. Essa é a questão fundamental.
Estamos solidários com o Governador por adotar uma poso
tura correta. Não fez nada mais nada menos do que respeitar quem
quis se manifestar. Que venham os adversários! Eles também terão
o direito de se manifestar.
O Governador anterior, Sr. JoaquimRoriz, que fez manifestações reiteradas, tudo programado aqui na rampa ou no Palácio
do Buriti, sempre agiu - de forma orquestrada, com toda a sua turma, e com tudo pago - nós o sabemos. No caso em tela o Governador deu uma es1nltura mínima indispensável. Nada mais que
isso. Essa foi a sua postura.
Mas não estranho essas pessoas que compunham com o G0vernador Roriz, envolvidas em corrupção, maracutaias, desmoralizando a nossa cidade perante todo o Pais. Não poderiam ter outra
postura frente a um Governador honesto, que apóia movimento
popular, que disse a que veio. Que não irá pedir favor ao Presidente da República ou a quem quer que seja, que irá se manifestar,
como sempre o fez. e continuará se manifestando agora como Governador do Distrito Federal.
Podemos dizer que aqui temos democracia e honestidade.
Antes s6 podiam se manifestar os cabos eleitorais do Roriz, que
não eram honestos. Todo o Brasil ficou sabendo em que mar de
lama o ex-Governador se meteu, com toda a sua turma. O Ministério Público continua investigando.
Agora temos democracia e liberdade no Distrito Federal,
tanto para os aliados como para os adversários.

VTIENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
.
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues)COMPARECEM MAIS OS SRS:

Roraima
Luciano Castro PPR.
Amapá
Raquel Capiberibe - Bloco'PSB.

Pará
Raimundo Santos - PPR; Ubaldo Corrêa - PMDB.

Rondônia
Emerson Olavo Pires - P8DB.
Acre
João Maia:-: PMDB.

Tocantins
Freire Jl1nior PMDB
Paulo Moorão PPR.
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Maranhão
Jayme Santana PSDB
José Carlos Sabóia - PSB
Magno Bacelar- PDT; Pedro Novais - PMDB.

Ceará
Antonio Balhamann - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Bloco - PSD; Luís Barbosa - Bloco - PTB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB; Roberto Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá
Antônio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Piauí

Pará

Alberto Silva - PMDB; Heráclito Fortes - Bloco/PFL.

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Benedito Guimarães
- PPR; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson Peres - PPR; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nícias Ribeiro PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomes
- PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Carlos Alberto - BlocciPFL; Ney Lopes - Bloco/PFL.

Paraíba
Cassio Cunha Lima - PMDB.

Pernambuco
FernandaFerro- PT; Humberto Costa- PT; Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL; Ricardo Heráclio - BlocolPMN; Salatiel Carvalho-PP.

Alagoas
Talvane Albuquerque - PP.

Bahia
Benito Gama- Bloco/PFL;Jaques Wagner- PT; João LeãoPSDB; Jonival Lucas - Bloco/PFL; Simara Ellery - PMDB.

Minas Gerais
Antônio do Valle - PMDB; Fernando Díniz - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - BlocdPFL; Jair Siqueira - BlocoJPFL; Sandra Starling - PT.

Espírito Santo
Theodorico Ferraco - BlocoIPTB.

Rio de Janeiro
Nilton Cerqueíra - PP; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Arnaldo faria de Sá PPR; José Aníbal- PSDB; Maurício Najar - BlocoJPFL; Paulo de
Velasco- Bloco/PSD.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT.

Distrito Federal
Chico Vigilante - PT.

Goiás
Maria Valadão - PPR.

Santa Catarina
Leonel Pavan - PDT; Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PPR; Augusto NardesPPR; GetmanO Rigotto - PMDB; Jair Soares - BlocoJPFL; Matheus Schmidt- PDT; Nelson Marchezan - PPR; Paulo Paim - PT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PTB; Francisco Rodrigues -

Amazonas
Carlos da CarlJrás - Bloco - PFL; João Thomé MestrinhoPMDB; Luiz Fernando - PMDB.

Rondônia
Carlos Camurça - PP; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito
Júnior - Bloco - PFL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha RauppPSDB.

Acre
Carlos Airton - PPR; Francisco Di6genes - PMDB; Mauri
Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PPR.

Tocantins
Dolores Nunes - PP; Melquíades Neto - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão
Alberico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco -PFL; Domingos
Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Márcia Marinho - Bloco - PSC; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Roberto Rocha - PMDB;
Smney Filho - Bloco ~ PFL.

Ceará
Am'bal Gomes - PMDB; Antônio dos Santos - Bloco PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro ~ P8DB; Inácio Arruda - PCdoB, José Linhares - PP; José Pímentel- PT; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro
Landim - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6
- PSDB; Vicente Anuda- PSDB.

Piauí
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio César - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - Bloco - PFL; Cipriano ,Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB.

Paraíba
Adauto Pereh-a - Bloco - PFL; Álvm'o Gaudêncio Neto Bloco - PFL; AnDando Abilio - PMDB; Efraim Morais - BlocoPFL; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan Freire - PMDB; Wilson
Braga-PDT.

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Lyra - Bloco-
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PSB; João Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB;
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - BlocoPSB; Nilson Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco PFL; Pedro Corrêa - Bloco - PFL; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Vicente Andre Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.
Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PfB; Augusto Faris - Bloco PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade - PR; Olavo Calheiros - PMDB.
Sergipe
Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; Jerônimo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.
Bahia
Alcides Modesto - Pf; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Beto
Lélis - Bloco - PSB; Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujãcio Simões - Bloco - PFL; Félix Mendonça
- Bloco - PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira LimaPMDB; Haroldo Lima - Bloco - PFL; Jaime Fernandes - BlocoPFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; João
Almeida - PMDB; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha
- Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PfB; Leur Lomanto - Bloco
- PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irojo - PMDB;
Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigue Bloco - PL; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - PMDB; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PfB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de CastroPSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB; Humberto
Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; J.aime Martins Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mamício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco
- PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Raul Belém - PP; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anísio - PP; Ronaldo Perim - PMDB; Saraiva Felipe PMDB; Sérgio Miranda - PedoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Silvio Abreu - PDT; Vitt6rio Medioli - PSDB.
Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB; João Coser- PT; Jorge
Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luia Durão - PDT;
Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão
-PMDB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Amaral
Netto - PPR; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Cândido Mattos
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- PMDB; Carlos Santana - PT; Conceição Tavares - PT; Edson
Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda
- PPR; Fernando Gabeira - PV; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José Carlos Lacerda PPR; José Egydio - Bloco - PL; José MaUlfcio - PDT; Lima Netto - Bloco - PFL; ~indberg Farias - PCdoB; Márcia Cíbilis Viana
- PDT; Márcio Fortes - PSDB; Milton temer - PT; Miro Teixeira
- PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Roberto Campos - PR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PPR; Vanessa Felippe - PSDB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman PMDB; Almino Mfonso - PSDB; Antônio Carlo Pannunzio PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Oünaglia - PT; Arnaldo
Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - PSDB;
Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco
- PL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PDT; Demm Netto PPR; Duílio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araujo - PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo PDT; Franco Motoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão
Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen PMDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken PT; Maluly Neto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson TUlDa - Bloco - PFL;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - P8DB; Tuga Angeraroi - P8DB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP;
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Gasparini - PPR; Zulaiê
Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP; Roberto Franca - PSDB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.
Goiás
Aldo Arantes - PedoB; Barbosa Neto - PMDB; Josias
Gonzaga - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan PMDB; Marconi Perillo - PP; Oreino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro
Wilson - PT; Roberto Bal~stra - PPR; Rubens Cosac - PMDB;
Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.
Mato Grosso do Sul
André Puceinelli - PMDB; Marilu Guimarães - BlocoPFL; Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni - PDT.
Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - S/P;
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antônio Ueno - Bloco - PFL;
Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Elias Abrahão PMDB; Flávio AIDs - PSDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP;
Luciano pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PP; Max
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Rosenmann - PDT; Nedson Micheleti - PT; Nelson'Meurer - PP;
Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo Cordeiro Bloco - PTB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde PCdoB; Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.
Santa Catarina
Edison Andrino - PMDB; José Fritsch - PT; Luiz Henrique
- PMDB; Mário CavalIazzi - PPR; Paulo Hauer - PPR; Paulo
Bornhausen - Bloco - PFL; SeraflDl Venzon - PDT.
Rio Grande do Sul
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rito, pela aprovação, com Substitutivo (Relator. Sr. Maurici Mariano).

-3Edição do Presidente e Vice-Presidente do IPC
(Art. 5°, Parágrafo único da Lei nO 7.087/92)

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
I-Emendas

-1-

Adroaldo Streck - PSDB; Darcício Perondi - PMDB; Enio
Bacci - PDT; Ezídio Pinheiro - PSDB; José Fortunati - PT; Júlio
Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Miguel RossettoPT; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Ritzel- PMDB; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco PMDB; Yeda Crusius ~ PSDB.
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Encerro a
Sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia 28, às 14 horas, a
seguinte

Altera dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do
Regimento Interno);
Prazo: 1° Dia: 28-3-95
Último dia: 3-4-95

ORDEM DO DIA

-2-

(Às 16 horas)

PROJEfO De RESOLUÇÃO N° 7, DE 1995
(Do Sr~Paulo Bernardo)

Matérias sobre a mesa
Requerimento do Senhor Deputado Jackson Pereira para
realização, no dia 4 de abril próximo, de sessão solene em homenagem ao 30° aniversário do Banco Central do Brasil

ORDINÁRIA
Reabertura da discussão

-1PROJETO DE LEI N° 1.498-B, DE 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)
Reabertura da discussão, em turno único do Projeto de Lei
n° 1.498-A, de 1989, que acrescenta dispositivo à Lei n° 1.060,5
de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados, tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Eduardo Siqueira
Campos); e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator. Sr. José da Conceição). Pareceres às emendas de Plenário: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovaÇão da de nO 1, e com subemenda, da de n° 2 (Relator: Sr. Jair Bolsonaro); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação das de
nOs 1 e 2 e da subemenda da Comissão de Trabalho,' de Administração e Serviço Público (Relator: Sr. Rubem Medina).
Discussão

-2PROJETO DE LEI N° 2.608-A, DE 1992
(Do Sr. Ary Kara)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei nO 2.608-A, de
1992, que dá nova redação ao artigo lO'do Decreto-Lei nO 3.365,
de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriação porutilidade pública; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovaÇão (Relator. Sr. Chico
Amaral); e da Comissão de Constituição e Justiça e de redação;pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-

PROJEfO DE RESOLUÇÃO N° 2, DE 1995
(Do Sr. Aroldo Cedraz)

Altera dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados estabelecendo critérios de indicação dos relatores nas
Comissões Permanentes.
Prazo para apresenta de emenda (art. 216, § lodo regimento
Interno);
Prazo: 1° dia: 28-3-95
Último dia: 3-4-95

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 10, DE 1995
(Do Sr. Aguelo Queiroz)
Dá nova redação ao caput do art. 185 e ao inciso I do art.
186 do Regimento Interno.
Prazo para apresentação de emenda (art. 216, § 1°, do Regimento Interno);
Prazo: 1° dia: 28-3-95
Último dia: 3-4-95
ll- RECURSOS
1. Contra apreciação conclusiva de comissão - art. 24, II
prazo para apresentação de recurso: art. 58, § 1° interposição de
recurso:art. 58, § 3° combinado com art. 132, § 2°
1.1 Com pareceres favoráveis
PROJETO DE LEI
N° 4.329-BJ93 (Munhoz da Rocha) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de dados sobre a edição, nas publicações
de órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Prazo:
Último Dia: 28-3-95
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 128-AJ89 (Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática) - Aprova o ato que outorga permissão à
Villa do Conde FM Uda., para explorar pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Prazo:
Último dia: 28-3-95
1.2 Com pareceres, quanto ao mérito, contrários
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(Art,133)
PROJETO DE LEI
N° 1.874J91 (Vittorio Medioli) - Dispõe sobre o transporte
rodoviário coletivo interestadual de passageiros e dá outras providências.
Prazo:
Último dia: 28-3-95
3. Contra declaração de prejudicalidade - art. 164, § 1°
(sujeitos a deliberação do Plenário, após ouvida a CCJR, nos termos do art. 164, § 2° 3°) prazo para apresentação de recurso: art.
164, § 2°
PROJETO DE LEI
N° 4.4741Y4 (Senado Federal) - Dispõe sobre o número de
candidatos pelo sistema proporcional nas eleições de 1994.
Prazo:
Último dia: 28-3-94
N° 4.867194 (Senado Federal) -Prorroga a vigência da Lei
nO 8.199, de 29 de junho de 1991, revigorada pela Lei n° 8.843, de
10 de janeiro de 1994. (Em Face da Medida Provisória n° 856/95,
transformada na Lei nO 8.989/95)
Prazo:
Último dia: 28-3-95
4. Sujeito a devolução ao autor, nos termos do art. 137, §
1° do RI, Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2° (5
Sessões).
PROJETO DE LEI
N° 126195 (Antônio Sérgio Carneiro) - Acrescenta parágrafo ao art. 5° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para
assegurar ao portador de deficiência mental a dispensa das provas
de avaliação intelectual em concurso público.
Prazo:
Último dia: 28-3-95.
N° 130195 (Álvaro Valle) - Estabelece normas sobre a realização de concursos públicos para admissão de servidores civis
no âmbito da União.
Prazo:
Último dia: 28-3-95
N° 1491Y5 (Álvaro Valle) - Dispõe sobre as doações e presentes recebidos por servidores públicos da administração direta e
indireta, bem como das funções instituídas ou mantidas pelo Poder
Público.
Prazo:
Último dia: 28-3-95
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDffiNTE DO
MÊs DE MARÇO
Data
28-3-95

Dia
3"-feira

29-3-95

4"-feira

30-3-95

S"-feira

31-3-95

6"-feira

Hora
15:00
15:25
15:00
15:25
15:00
15:25
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

Nome
Ursicino Queiroz
Hugo Rodrigues da Cunha
Wagner Rossi
Esther Grossi
Jurandyr Paixão
AmIdo Cedraz
José.Coimbra
José Eliet.y
Mario Negromonte
Maria Laura
João Coser
Nicias Ribeiro
José Aldemir
Gilney Viapa .
Manoel Castro

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTIJRA E POLÍTICA-RU.

RAL
AVISO N° 05/95
Recebimento dê Emendas
Início:n 27-3-95Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14às 18hDecurso: I" Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 2.421/91 - do Sr. Adão Pretto e
outros 4 que "dispõe sobre os efeitos decorrentes dos assentamentos, em áreas rurais, regulamenta a perda de propriedade de im6ve1
rural pelo abandono e dá outras providências".
Relator: Deputado Ezidio Pinheiro.
2 - PROJETO DE LEI N° 3.182/92 - do Sr. Adão Pretto e
outros 4 - que "institui o Fundo Especial de Apoio aos Pequenos
Produtores Rurais e Agricultores Assentados Cooperativados ou
Associados - FEPACA, e dá outras providências".
Relator: Deputado Nelson Meurer
3 - PROJETO DE LEI N° 3.687/93 - do Sr. Elias Muradque "institui Programa Especial de Crédito de Custeio e de Investimento para Substituição da Cultura Fumageira por Culturas Alimentícias Básicas".
Relator: Deputado José Teles
4 - PROJETO DE LEI N° 3.861193 - do Sr. Valdir Colatto
e outro 8 - que "dispõe sobre a equivalência em produto no fmanciamento das atividades agropecuárias".
Relator: Deputado Padre Roque
5 - PROJEfO DE LEI N° 4340/93 - do Sr. Odelmo Leãoque "altera a Lei nO 8.171, de 10 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária".
Relator: Deputado José Aldemir
6 - PROJETO DE LEI N° 4.575/94 - do Sr. Valdir Colatto
- que "dispõe sobre o Plano Nacional de Assistência Técnica junto
aos Projetos de Assentamento e Reforma Agrária".
Relator: Deputado Luís Barbosa
7 - PROJETO DE LEI N° 16195 - do Sr. Nilson Gibsonque "institui critério para fornecimento de energia elétrica a inclpstrias rurais".
Relator: Deputado José Borba
8 - PROJETO DE LEI N° 17/95 - do Sr. Nilson Gibsonque "acrescenta parágrafo ao artigo 46° da Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre Estatuto da Terra, e dá outras
providências".
Relator: Deputado José Fritsch
9 - PROJETO DE LEI N° 90/95 - do Sr. Aldo Arantes que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais ao local de
trabalho".
Relator: Deputado André Puccinelli
10 - PROJETO DE LEI N° 96195 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "dispõe sobre a veiculação no rádio e na televisão de
informações que estimulem a formação de hortas domésticas".
Relator: Deputado ValdirColatto.
11 - PROJETO DE LEI N° 97/95 - do Sr. Odelmo Leãoque "acrescenta artigo à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
que dispõe sobre a política agricola".
Relator: Deputado Odílio Balbinotti
12 - PROJETO DE LEI N° 100/95 - do Sr. Odelmo Leãoque "Modifica a Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que regulamenta dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo m, TItulo VII, da Constituição Federal".
Relator: Deputado Ezidio Pinheiro
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13 - PROJETO DE LEI N° 105/95 - do Sr. Adelmo Leão que "dispõe sobre a obrigatoriedade da prepàração de carne bovina
em corte, por matadouros frigoríficos e entrepostos frigoríficos.
em carcaças tipificadas e dá outras providencias".
Relator: Deputado Silas Brasileiro
14 - PROJETO DE LEI N° l06f95 - do Sr. Odelmo Leão que "dispõe sobre instalações de captação de ãgua para irrigação
nas barragens".
Relator: Deputado Carlos Melles
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Sala 14-A, Anexo II
AVISO N° 02/95
Recebimento de Emendas
Início: 27-3-95Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e de 14 às 18hDecurso: la Sessão
A - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das
Comissões:
1 - PROJETO DE LEI N° 5.676190 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de programas televisivos que possibilitem aos deficientes auditivos a sua
.
compreensão".
Relator: Deputado Sérgio Guen-a
2 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da Sr Cidinha Campos
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetãculos fllmados ou televisados".
Relator: Deputado Weme Wanderer
3 - PROJETO DE LEI N° 2.434191- do Sr. João Mendesque "institui programa em rádio e televisão destinado a responder
críticas ou acusações caluniosas contra o Congresso Nacional ou
qualquer de seus membros e dá outras providências".
Relator: Deputado Maluly Netto
4 - PROJETO DE LEI N° 4.486/94 - do Sr. Carlos Nelson
- que "institui o Programa Nacional de qualidade e Desenvolvimento de Produtos - PRONAR, e dá outras providências".
Relator: Deputado Hélio Rosas
5 - PROJETO DE LEI N° 58/95 - da 8r Rita Camata - que
"disciplina a publicidade comercial de cigan-os e bebidas alcoólicas nos meios de comunicação social".
Relator: Deputado Domingos Leonelli
6 - PROJETO DE LEI N° 83/95 - do Sr. Cunha Bueno que "dispõe sobre a propaganda de derivados de tabaco e dá outras
providências I'.
Relatora: Deputada Márcia Marinho
7 - PROJETO DE LEI N° 112/95 - do Sr. Odelmo Leão ~
que "dá nova redação à alínea e, do Art. 38 da Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, que "institui o Código Brasileiro de Telecomunicações".
Relator: Deputado Carlos Apolinãrio
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Sala 1, Anexo II
PAUTA N° 08/95
(Remanescente)

Março de 1995

e dá outras providências".
Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer:pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
Vista Conjunta: Concedida em 15-3-95 aos Deputados Milton Mendes e José Luiz Clerot. Adiada a discussão em 21-3-95.
2 - PROJETO DE EU N° 4.104193 - do Senado Federal
(PLS n° 343/91) - que "dá nova redação ao parngrafo único do art.
213 do Código Penal, na parte referente à pena".
Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidae, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito pela aprovação
Vista: Concedida em 15-03-95 ao Deputado José Luiz Cleroto Adiada a discussão em 21-3-95.
3 - PROJETO DE LEI N° 4.661194- da CPI destinada a investigar irregularidades na concessão de benefícios previdenciários - que "altera dispositivos da Lei nO 1579. de 18 de março de
1952. que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito".
Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na forma do substitutivo
apresentado.
Vista Conjunta: Concedida em 15-3-95 aos Deputados Milton Mendes, Régis de Oliveira e Vicente Cascione. Adiada a discussão em 21-3-95.
4 - PROJETO DE LEI N° 4.716/94 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 664194) - que "defme os crimes de tortura e dá ou.
tras providências".
Relator: Deputado Mauricio Najar
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, CQIIl emendas.
Vista: Concedida em 15-3-95 ao Deputado José Genoíno,
que devolveu a proposição manifestando concordância com o parecer do relator. Adiada a discussão em 21-3-95.
Tramitação Ordinária
5 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL
N° 1.802-Af89 - que "estabelece ser da responsabilidade do empregador o ônus dos exames necessãrios à admissão do empregado".
Relator: Deputado Raul Belém
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas de nOs 2, 3 e 4, pela falta de técnica legislativa da de n° 1 e, no mérito, pela rejeição das emendas de nO 1,3 e
4; pela aprovação da emenda de nO 2, na forma da subemenda adotada pela CTASP.
Vista: Concedida em 15-3-95 ao Deputado Milton Mendes.
Adiada a discussão em 21-3-95.
6 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N°
3.622-Af89 - que "determina que as indústrias de laticínios registrem nas embalagens de cada tipo de leite o percentual detalhado
de sua composição".
Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista: Concedida em 15-3-95 ao Deputado Milton Mendes.
Adiada a discussão em 21-3-95.

A - Proposição sujeitas à apreciação do Plenário da

PAUTA N° 9/95
(Remanescente)

Casa:
Prioridade
1 - SUBSTIfUTIVO DO SENADO AO PL Na 1.480B/89 - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Civis e Criminais

n

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Casa:
Prioridade
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1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PLC
N° 109-N89 - que "estabelecé normas para o adequado tratamento tributário do ato cooperativo".
Relator: Deputado Maurício Najar
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas de nOs 1,2,3 e 8, pela injuridicidade e falta
de técnica legislativa das emendas de nOs 4, 6 e 7 e pela inconstitncionalidade da emenda de nO 5.
Vista: Concedida em 15-3-95 ao Deputado Milton Mendes.
Adiada a discussão em 21-3-95.
Tramitação Ordinária
2 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PDL N°

159-N92 - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado do Carajás, nos termos do art. 49, inciso XV, da
Constitnição Federal".
Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitncionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,.no mérito, pela aprovação
Vista: Concedida em 15-3-95 ao Deputado Edinho Araújo.
Adiada a discussão em 21-3-95.
PAUTA N° 12195
(Remanescente)
A - Redação Final
Relator: Deputado Nilson Gibson
1 - PROJETO DE LEI N° 2.304-B/9l - Cria a Carteira de
Identidade Única.

A - Proposição sujeita às disposições especiais (Art. 202
doR!):
Tramitação Especial
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
172/93 - do Sr. Eduardo Jorge e outros - que "institui regime bási.co unificado de previdência social e dispõe sobre regime complementar, dandp nova redação aos artigos 7°, 39,61,73, 129, 194,
195,201 e 202 da Constituição Federal, aos artigos 58 e 59 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e revogando o artigo
40, o § 10 do artigo 42, o inciso VI do artigo 93, o parágrafo único
do artigo 149 e § 8° do artigo 195".
Relator: Deputado José Genoíno
Parecer: pela admissibilidade
Voto em Separado: O Deputado Hélio Bicudo apresentou
parecer pela inadmissibilidade.
PAUTA N° 16195
(Remanescente)
A - Proposição sujeita às disposições especiais (Art. 202
doR!):
Tramitação Especial
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
21195 - do Poder Executivo (Mensagem nO 306195) - Modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de relação e dá
outras providências.
PROPOSTAS DE DESMEMBRAMENTO
PAUTA N° 17/95

PAUTA N° 13-95
(Remanescente)
A - Proposição sujeita às disposições especiais (Art. 249
doR!):
.
Tramitação Especial
1 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 104189 - da Mesa da
Câmara dos Deputados - que ''nega licença para o prosseguimento
de processo criminal contra o Deputado Amaral Netto".
Relator: Deputado Régis de Oliveira
Parecer: 1) que seja aprovado o projeto de resolução. em
caráter normativo, no sentido de que não comete crime o deputado
quando profere opiniões, palavras e votos na Tribuna da Câmara.
em quaisquer escritos ou fora dela, mesmo em palestras, conferências, entrevistas, etc.; 2) que sejam indeferidos todos os pedidos de
licença para instauração de processo criminal em decorrência do
uso de opiniões, palavras e votos dos parlamentares; 3) que se comunique ao Senado a decisão, para as providências que entender
devidas; 4) que, uma vez aprovado o parecer (inciso n do art. 251 do
RI), seja trasladado a todos os demais pedidos de licença com o conseqüente indeferimento e arquivamento; 5) que se comunique ao Colendo Supremo Tribunal Federal que, diante da conclusão a que se
chega, todos os pedidos serão indeferidos e aItjUivados tão logo cheguem a esta Casa; 6) que a Câmara dos Deputados dê ciência ao Supremo Tribunal Federal do conteúdo da decisão que ora se toma.
Voto em Separado: O Deputado Hélio Bicudo apresenta parecer pela formulação de Projeto de Resolução que suspende o
processamento de todos os pedidos de licença, em tramitação. para
processar deputado por crime quando profere opiniões, palavras e
votos, enquanto estiver no exercício do mandato. por considerar o
presente Projeto de Resolução instrumento não qualificado com
poder normativo, da forma como propôs o relator.
PAUTA N° 14/95
(Remanescente)
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A - Proposição sujeita à apreciação do Plenário da

Casa:
Prioridade
1 - PROJETO DE LEI N° 6.002/90 - do Senado Federal
(pLS nO 76/88) - que "dispõe sobre o mandado de injunção".
Relator: Deputado José Luiz Clerot
Parecer: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e,
no mérito, pela rejeição, pela prejudicialidade do PL 1.662/89;
pela constitucionalidade. juridicii:lade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos PLs n° 998/88 e 4.679190, com substitutivo
Vista: Em 28-4-92 foi concedida vista conjunta aos Deputados Nelson Jobim, Gerson Peres e Hélio Bicudo, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita
Adiada a discussão por 10 (dez) sessões em 15-3-95.
AVISO N° CX5195
Recebimento de Emendas
Início: 21-3-95
Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18:30hDecurso: 5~Sessão
A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade
(Art. 54, RI.)
1 - PROJETO DE LEI N° 4.190-B/89 - do Sr. Paulo Mourão - que "dispõe sobre o programa ''Espaço Ecológico" , a ser
transmitido, em cadeia, pelas emissoras de rádio e televisão",
Relator: Deputado Gerson Peres
2 - PROJETO DE LEI N° 4.914190 - dos Srs. Fábio Feldmann e Hermes Zaneti - que "institui o ''Di~ da Terra", a ser comemorado em todo o territ6rio nacional no dia 22 de abril de cada
ano".
Relator: Deputado Prisco Viana
3 - PROJETO DE LEI N° 5.919-N90 - do Sr. Paulo Paim
- que "dispõe sobre o processo do trabalho e dá outras providên-
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cias". (Apensado o PL. nO 5.948/90).
Relator: Deputado Bonifácio de Andrada
4 - PROJETO DE LEI N° 5.920/90 - Do Sr. Paulo Paimque "dispõe sobre o processo de trabalho nas ações que envolvam
demissão por justa causa e dá outras providências".
Relator: Deputado Ivandro Cunha Lima
5 - PROJETO DE LEI N° 1.753/91 - do Sr. Paulo Paimque "dispõe sobre a concessão do adicional de periculosidade aos
porteiros, zeladores, vigias, garagistas, vigilantes e guardas de se-

gurança".
Relator: Deputado Paulo Delgado
6 - PROJETO DE LEI N° 2.235/91 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre risco de integridade tlsica do trabalhador".
Relator: Deputado Cláudio Cajado
7 - PROJEfO DE LEI N° 2329-N91 - do Sr. Alceste Almeida - que "estabelece participação mínima de 50% (cinqüenta
por cento) para o músico ou grupo musical, da renda proveniente
de oouvert artístico, sobreposta ao contrato salarial fIXa estabelecido entre contratante e contratado(s).
Relator: Deputado NILSON GIBSON
8 - PROJETO DE LEI N° 2.704-N92 - do Sr. Paulo Paim
- que "cria nonnas para a habilitação de operador cinematográfi-

co".
Relator: Deputado Matheus Schmidt
9 - PROJETO DE LEI N° 4.184193 - do Sr. Luiz Gushiken
- que "dá nova redação ao § 2° do art. 224 da Consolidação das
Leis do Trabalho - Decreto-Lei nO 5,452, de 1° de março de 1943".
Relator: Deputado Jorge Wilson
10 - PROJETO DE LEI N° 4555/94 - do Sr. Nilson Gibson - que "altera dispositivos da Lei n° 3.999, de 15 de dezembro
de 1961, que "altera o salário mínimo de médicos e cirurgiões dentistas".
Relator: Deputado Vilmar Rocha
B - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e

Mérito
11- PROJETO DE LEI N° 4.676-A/90 - do Sr. Paulo Paim
- que "dispõe sobre a capacidade civil do maior de 16 (dezesseis)
anos e menor de 18 (dezoito) anos para o fim específico de movimentação dos depósitos em Caderneta de Poupança".
Relator: Deputado Adylson Motta
12 - PROJEfO DE LEI N° 6.125/90 - Do Senado Federal
(pLS 342/89) - que "defme os crimes de responsabilidade eregula
o respectivo processo de julgamento". (apensos os Projetos de Lei
n"s 6.063/90, 326/91, 494191, 2.463/91, 3.4000/92 e 3.815/93)
Relator: Deputado Gilvan Freire
13 - PROJEfO DE LEI N° 199/91 - do Senado Federal
(pLS n° 165/90) - que "acrescenta parágrafo aos arts. 1.553 do
Código Civil e 91 do Código Penal".
Relator: Deputado Régis de Oliveira
14- PROJETO DE LEI N° 3.653/93 - do Sr. Valdir Colatto - que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n° 5.553, de 6 de
dezembro de 1968, que "dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação Pessoal".
Relator: Deputado Nestor Duarte
15 - PROJETO DE LEI N° 4.424194 - do Sr. Werner Wanderer - que "dispõe sobre a incidência de correção monetária nos'
pagamentos efetuados. em cartório de protestos"
Relator: Deputado Ney Lopes
16 - PROJEfO DE LEI N° 4/95 - do Sr. Adylson Mottaque "institui o Sistema Distrital Misto, majoritário e proporcional,
para a eleição dos Deputados Federais e Estaduais".
Relator: Deputado Prisco Viana
17 - PROJEfO DE LEI N° 88/95 - do Superior Tribunal
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Militar (Mensagem n° 02195) - que "alterà"a Lei nO 8.457, de 4 de
setembro de 1992, e dá outras providências".
Relator: Deputado José Luiz Clerot
AVISO N° 07/95
Recebimento de emendas ao substitutivo
Início.: 23-3-95
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:31l1
Dewrso: 3- Sessão
A Proposição abaixo s'omente receberá emendas apresentadas por membros desta comissão.
Da análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.

54, RI.)
1 - PROJETO DE LEI N° 3.772-B/93 - do Relator - que
"dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em
imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade pública".
Relator: Deputado José Luiz Clerot
AVISO N° 08/95
Recebimento de Emendas
Início.: 27-3-9
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h3Omin. Decw:so: l-Sessão
A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.
54,RI)
1 - PROJETO DE LEI N° 3:l57-A/92 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "altera a redação do art. 652 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943, e do art. 2° da Lei n° 7.701, de 21 de dezembro de
1988".
2 - PROJEfO DE LEI N° 3.282-A/92 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "altera a redação dos arts. 29, 36 e 49 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de
1° de maio de 1943 e dá outras providências".
Relator: Deputado Átila Lins
3 - PROJETO DE LEI NO 4.087-A/93 - do Sr. Jaques Wagner - que "dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, altera dispositivos da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974 e
dá outras providências".
Relator: Deputado Jarbas Lima
4 - PROJETO DE LEI N° 4.324-A/93 - do Sr. Odelmo
Leão - que "acrescenta incisos ao art. 30 da Lei nO 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política agrlcola".
Relator: Deputado Adhemar de Barros Filho
5 - PROJETO DE LEI NO 4.411-A/94 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "altera a redação do § 2° do art. 477 da Consolidação das Leis do. Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de
l° de maio de 1943".
Relator: Deputado Antônio dos Santos
B - Da análise da Constitucionalidade, Juridicidade e

Mérito
6 - PROJETO DE LEI N° 4.627/94 - do Sr. Paulo Paim que ''regula o processo de ação de súmulas pelos TrihInais do

País".
Relator: Deputado José Luiz Clerot
7 - PROJETO DE LEI N° 87/95 - do Sr. Nilson Gibsonque "altera o art. 133 do Código de Processo Civil".
Relator: Deputado Alzira Ewerton
8- PROJETO DE LEI n° 117/95-do Sr. Benedito Domingos - que "dispõe sobre a fIXação do valor das multas por inadimplência, constantes dos contratos de fmanciamento de compra a
prazo, de locação de imóveis residenciais, de pagamento de taxas
de energia elétrica, de gás, de água e esgoto, de telefone ou quaisquer outros tipos de contratos de adesão".
Relator: Deputado Alzira Ewerton
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9 - PROJETO DE LEI N° 4.914195 - do Sr. Welinton Fagundes - que "acrescenta parágrafos ao art. 160 do Código de Processo Civil- Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, permitindo o
envio pelo correio de documentos para instrução de atos processuais".
.
AVISO N° 09/95
Recebimento de Emendas
Início: 28-3-95
Prazo: 5 Sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h3Omin Decurso:
A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art.
54,RI.)
1- PROJETO DE LEI N° 382-B/91 - da S~ Rita Camataque "dispõe sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho e
determina outras providências".
Relator: Deputado Alzira Ewerton
B - Da Análise <hr Constitucionalidade, Juridicidade e
Mérito.
2 - PROJETO DE LEI W 4.776/90 - da S~ Rita Camataque "acrescenta parágrafo único ao art. 354 do Código de Processo
Penal".
Relator: Deputado Zulaiê Cobra
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Sala 3, Anexo fi
PAUTA N° 5/95
(Reunião Ordinária)
Data: 28-3-95 - terça-feira :weaI: Plenário nO 15, Anexo n
Horas: 10:ooh
I - ORDEM DO DIA
A - Discussão e Votação de Requerimentos e Relatórios em
Geral:
1 - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CON1ROLE N°
01195 -do Sr. Fernando Gabeira - que "solicita que a Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize a
Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Ministério da Aeronáutica
no que se refere à licitação para a execução do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM".
RELATOR: Deputado Luciano Pizzatto
RELATÓRIO PRÉVIO: Favorável, nos termos do plano de
trabalho e metodologia de avaliação.
2 - Requerimento do Deputado Gilney Viana propondo a
realização de Reunião de Audiência Pública no dia 6 de abril de
1995, para receber lideranças indígenas vinculadas ao CAPomConselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do
Brasil, aproveitando o momento em que acontecem várias solenidades pela passagem do Dia do Índio.
3 - Requerimento da Deputada Laura Carneiro propondo a
realização de Reunião de Audiência Pública com a presença do
Secretário Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, Sr. Elisaloo"Luiz de Araújo Carlini, para que o mesmo preste
esclarecimentos sobre as atividades em andamento na área de registro e fiscalização dos produtos farmacêuticos e cosméticos disponíveis no mercado nacional.
.
4 - Requerimento dos Deputados Gilney Viana e Ana Júlia
Ca:repa, propondo a realização de Reunião de Audiência Pública
com a presença do Sr. Raul Jungmann Pirito, Presidente do mAMA, para prestar esclarecimentos a respeito da" política de autorização de manejo florestal e sobre a fiscalização da pesca de arrastão, praticada no Estado do Pará.
5 - Indicação pelo Presidente, Deputado Sarney Filho, do
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Sr. Enio Roberto Nugent da Rocha, para exercer o cargo de Assessor Técnico Adjunto desta Comissão, de acordo com os atos da
Mesa nOs 04191 e 15/91.
6 - Indicação pelo Presidente, Deputado SarneyFilho, do
Sr. Wlamir Leandro Mota Campos, para exercer o cargo de Assessor Técnico Adjunto desta Comissão, de acordo com os atos da
Mesa nOs 04191 e 15/91.
B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da

Casa:
Urgência
7 - PROJETO DE LEI N° 89/98 - do Poder Executivo que "revoga restrições às importações e dá outras providências.
. Relator: Deputado Sarney Filho
Parecer: Favorável, com emenda.
Prioridade
8 - PROJETO DE LEI N° 2.963/92 - do Senado Federalque "altera a Lei nO 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências".
Relator: Deputado Celso Russomanno
Parecer: Favorável, com emendas.
Vista: O Deputado buciano Pizzatto que pediu vista apresentou voto em separado, pela prejudicialidade.
AVISO N° 04195
Recebimento de Emendas
Inicio.: 2413/95
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h
Decurso.: 2a Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 2249-A/91 - do Poder Executivo (MSC 640/91) - que "dispõe sobre Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema N~cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, altera a redação do artigo 10 da Lei n° 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências"
Relator: Deputado AmIdo Cedraz
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala 16-A, Anexo fi
AVISO N° 02/95
Recebimento de Emendas
Início.: 24-3-95
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14às 18h
Decurso.: 2a Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 4.276193 - do Sr. Carlos Nelson
- que "estabelece a efetiva habilitação técnica como condição necessária para a autorização do porte de arma".
Relator: Deputado Roberto Jefferson
2 - PROJETO DE LEI N 4557/94 - do Sr. Elias Muradque "disF5e sobre o combate ao narcotráfico por meio de pesquisa
de suas operações fmanceiras e confisco do produto do crime".
Relator: Deputado Elton Rohnelt
3 - PROJETO DE LEI N° 021/95 - do Sr. Nilson Gibsonque ''regulamenta os parágrafos 2 0 e 3 0 do artigo 49, do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal, e dá outras providências".
Relator: Deputado Nilton Cerqueira
4 - PROJETO DE LEI N° 037/95 - do Superior Tribunal
Militar (Mensagem n° 01195) -que "dá nova redação ao artigo
190 do Código Penal Militar e dá outras providências".
Relator: Deputado Euler Ribeiro
5 - PROJETO DE LEI W 050/95 - da sr- Rita Camata que "altera a Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece nor-
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mas para constituição e funcionamento das empresas particulares
que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e
dá outras providências".
Relator: Deputado Francisco Rodrigues
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sala 112 - Bloco das Lideranças
PAUTA N° 4/95
Horário.: 10h
A - Requerimento:
1 - Requerimento - do Sr. Roberto Pessôa - que "solicita,
com base no art. 255 do Regimento Interno, a realização de Audiência Pública, com a presença do Senhor Dr. Edmar Bacha, Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para que seja discutida a política de desenvolvimento do banco para o exercício de 1995".
B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da

Casa:
Urgência
2 - SUBSTI11JTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJEfO DE LEI N° 4.796-B, de 1990, que "dispõe sobre o trabalho
noturno e dá outras providências".
Relator: Deputado Sandro Mabel.
Parecer: Favorável
Prioridade
3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJEfO DE LEI N° 2.100-A, de 1989, que "assegura ao consumidor
o conhecimento dos tributos incidentes sobre as mercadorias comercializadas, na forma do inciso 50 do artigo 150 da Constituição".
Relator: Deputado Enivaldo Ribeiro
Parecer: favorável às emendas de nas 2, 4 e 6 e contrário às
emendas de nas I, 3 e 5
4 - PROJETO DE LEI NO 4.473/94 - do Senado Federal
(pLS na 80/93) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de
micronutrientes aos produtos de alimentação que especifica, e dá
outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei na 2.424191)
Relator: Deputado Roberto Fontes
Parecer: favorável, com emenda, ao Projeto de Lei na
4.473/94 e contrário ao Projeto de Lei na 2.424191, apenso
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sala 120, Anexo II
AVISO N° 05/95
Recebimento de Emendas
Início.: 23-3-95
Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9b às 12h e 14h às 18b30
Decurso.: 3" Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 2.502192 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre a inclusão de capílulo sobre o vírus da
AIDS em livros escolares e apostilas".
Relator: Deputado Lindberg Farias
2 - PROJETO DE LEI N° 4.770/94 - do Poder Executivo
(Mensagem na 821/94) - que "altera a composição do Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

-FNDE".
Relator: Deputado Severiano Alves
3 - PROJETO DE LEI N° 4.809/94 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá a denominação de "Aeroporto Internacional de
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São José dos Pinhais" ao aeroporto localizado no Município de
São José dos Pinhais Estado do Paraná".
Relator: Deputado Ricardo Barros
4 - PROJETO DE LEI na 76/95 - do Sr. Ivan Valente - que
"dispõe sobre a concessão de desconto nas mensalidades escolares
de instituições privadas de ensino".
Relator: Deputado Mário de Oliveira
5 - PROJETO DE LEI na 84195 - do Sr. Romel Anísio Jorge - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis movidos a álcool
por professores de 1° e 20 graus".
Relator: Deputado Eurico Miranda
6 - PROJETO DE LEI na 85/95 - do Sr. José Coimbra que ''reconhece a capoeira como um desporto genuinamente brasileiro e dá outras providências".
Relator: Deputado Ubaldino Junior
AVISO N° 6/95
Recebimento de Destaques
Início: 24-3-95
Prazo: 2 Sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18b 30
Decurso: 2" Sessão
A proposição abaixo somente receberá destaques apresentados por membros desta Comissão.
1 - Projeto de Lei na 4.854194 - do Poder Executivo (Mensagem na 1.119/94) - que "dispõe sobre a transformação da Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei em Universidade
Federal de São João Del-Rei, e dá outras providências".
Relator: Deputado Osvaldo Biolchi
Parecer: contrário
AVISO N° 7/95
Recebimento de Emendas
Início: 24-3-95
Prazo: 5 Sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30
Decurso: 2" Sessão
1 - Emenda oferecida em plenário ao Projeto de Lei na
2.814-B/92 - que "institui a meia-entrada para estudantes em estabelecimento que proporcionem lazer e entretenimento".
Relator: Deputado Ricardo Gomyde
2 - PROJETO DE LEI N° 4.707/94 - do Sr. Valdir Colatto
- que "dispõe sobre a unificação das datas de todos vestibulares".
Relator: Deputado Lindberg Farias
3 - PROJETO DE LEI N° 4.870'94 - do Sr. Wagner Rossi
- que "dispõe sobre a instituição do Dia do Tecn6Iogo".
Relator: Deputado Sílvio Torres
4 - PROJETO DE LEI N° 103/95 - do Sr. Odelmo Leão que "dispõe sobre a concessão de descontos nas mensalidades escolares cobradas por estabelecimentos privados de ensino dos níveis pré-escolar, fundamental e médio".
Relator: Deputado Fernando Zuppo
5 - PROJETO DE LEI N° 118195 - do Sr. Marquinho Chedid - que "institui desconto especial para estudantes carentes no
transporte coletivo urbano e dá outras providências".
Relator: Deputado Alexandre Santos
6 - PROJETO DE LEI N° 119/95 - do Sr. Mário Negromonte - que "dispõe sobre a inserção do número do CPF ou carteira de identidade nos cartões da sena, quina e loteria esportiva".
Relator: Deputado Carlos Alberto.
COMISSÃODEFmANçASETRmUTAÇÃO
Sala 5, Anexo II
AVISO N° 3/95
Recebimento de Emendas
Início.:28-3-95

Prazo.: 5 Sessões
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(MSG n° 527/92) - que "atribui competência ao Departamento da
Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, para a concessão e aplicação do regime aduaneiro especial
de drawback, na modalidade de restituição de tributos".
Relator: Deputado Luís Roberto Ponte
14- PROJEfO DE LEI N° 3.2S0-N92 - do Senado Federal (pLS nO 272/91) (em apenso o PL nO 2.778/92) - que "autoriza
as pessoas IlSicas a abaterem em suas declarações de renda os gastos com empregados domésticos e dá outras providências".
Relatora: Deputada Márcia Cibilis
15 - PROJETO DE LEI N° 3.268-N92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o fornecimento de seringas e agulhas descartáveis esterilizadas, em Centros de Tratamento e Recuperação
de Usuários de Drogas credenciados".
Relator: Deputado Homero Oguido
16 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado Federal
(pLS nO 42/92) - que "dispõe sobre despesas de carãter sigiloso".
Relatora: Deputada Yeda Crusius
17 - PROJETO DE LEI N° 4.200/93 -do Senado Federal
(pLS nO 149/91) - que "fixa prazo para a entrega dos recursos do
PlN e PROlERRA aos fms a que se destinam".
Relatora: Deputada Yeda Crusius
18 - PROJETO DE LEI N° 77/95 - do Sr. José Janeneque "dispõe sobre as operações de sub-rogação de direitos e obrigações no Sistema Financeiro de Habitação - SFH".
RELATOR: Deputado Antônio Kandir
19 - PROJETO DE LEI N° 82/95 - do Sr Welinton Fagundes - que "estabelece isenção do imposto de renda para os rendimeJ}.tos de doentes tenninais e dá outras providências".
Relatora: Deputada Yeda Crusius
20 - PROJETO DE LEI N° 108/95 - do Sr. Odelmo Leãoque "estabelece a obrigatoriedade de repactuação dos contratos de
fmanciamento habitacional nas condições que menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Antônio Kandir
21 - PROJEfO DE LEI N° 115/95 - do Sr. Benedito Domingos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da incineração de
mercadorias de origem estrangeira quando apreendidas por contrabando ou descaminho, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Jackson Pereira
22 - PROJEfO DE LEI N° 116/95 - do Sr.· Benedito D0mingos - que "limita em até 10% (dez por cento) do valor nominal
do título de capitalização a destinação para prêmios e publicidade,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Homero Oguido
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Sala 15-B - Anexo II
AVISO N° 02/95
Recebimento de emendas
Início: 23-3-95
prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Décurso: 3& Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 3.100/92 - da sr- Rita Camataque "dá nova redação aos artigos 2° e 7° da Lei nO 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, que "institui, para os Estados, Distrito Federal
e Municípios, compensação fmanceira pelo resultado da exploração .de petróleo ou gãs natural, de recursos hídricos para fms de
geração de energia, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva, e dá outras provi~ências."
RELATOR: Deputado Marcos Lima
2 - PROJETO DE LEI N° 024/95 - do Sr. Eduardo Jorge -

que "dispõe sobre edição de álcool etllico carburante na proporção
de 22% na gasolina utilizada nos grandes centros nos meses de invemo."
RELATOR: Deputado Luciano Zica

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Sala 9 - Anexo fi
AVISO N° 3/95
Recebimentos de emendas
Início: 24-3-95
prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Decurso: 2" Sessão
1- PROJETO DE LEI N° 4.751190 - do Sr. Elias Murad que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas entorpecentes e psicotrópicas e sobre a AIDS ou SIDA a nível do 1°
e 2° graus de ensino e nos cursos de formação de professores, com
ênfase especial nos aspectos científicos da prevenção e da educação sexual".
RELATOR: Deputado Euler Ribeiro
2 - PROJETO DE LEI ~ 1326191- do Sr. Elias Murad e
outros 2 - que "estende aos portadores das doenças difusas do tecido conj.mtivo (colagenoses) os beneficios que específica e dá
outms'providências".
RELATOR: DepItado Ayres da Cunha
3 - PROJETO DE LEI N° 2.264-N91- do Sr. Elias Murad
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de esterilização de utensílios de manipulação de alimentos".
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz
4 - PROJETO DE LEI N° 2787/92 - do Sr. Elias Muradque "dispõe sobre aplicações fmanceiras de entidades fllantr6picas
e sem fins lucmtivos que participem do Sistema Único de Saóde
(artigo 199 da Constituição Federal)"
RELATOR: Deputado José Linhares
5. PROJETO DE LEI N° 2.800'92 - da S~ Célia Mendes que "cria benefícios previdenciários aos hemofilicos portadores da
infecção pelo
(SIDNAIDS)".
RELATOR: Deputado Ayres da Cunha
6 - PROJETO DE LEI 2.915/92 - do Sr. Jaques Wagnerque "autoriza entidades ftlantr6picas que menciona, a explorar loteria de números e dá outms providências".
RELATOR: Deputada Rita Camata
7 - PROJETO DE LEI N° 3.258192 - do Sr. Sérgio Arouca
e outros 26 - que "dispõe sobre o exercício da medicina a organização e atuação dos Conselhos de Medicina e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz
8 - PROJETO DE LEI N° 3.525/93 - da S~ Jandim Fegbali
- que "dispõe sobre a produção de medicamentos pelo Estado e dá
outms providências".
RELATOR: Deputado Sebastião Madeira
9 - PROJETO DE LEI N° 3.613/93 - Do Sr. Carlos Nelson
- que "estabelece data mensal para pagamento dos proventos de
aposentadoria e pensão que especifica".
RELATOR: Deputado Saraiva Felipe
·10 - PROJETO DE LEI N° 3.638/93 - do Sr. Luiz Moreira
- que "institui normas para a utilização de técnicas de reprodução
assistida".
RELATOR: Deputada Ceci Cunha
11- PROJETO DE LEI N° 4.189/93 - do Sr. Elias Muradque "dispõe sobre o uso da talidomida".
RELATORA: Deputado Sérgio Arouca
12 -:PROJETO pE LEI ~ 4.214193 - do Sr. Elias Muradque "dispõe sobre o reembolso, ao Sistema Único de Saóde, de
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despesas referentes à assistência médico-hospitalar prestada a indivíduo contmtante de seguro-saóde".
Relator: Deputado Laíre Rosado
13 - PROJETO DE LEI N° 4.439194 - dos Srs. Roberto
Magalhães e Elias Murad - que "exclui no conceito de relação empregatícia o tmbalho prestado como terapêutica ocupacional para
recuperação de usuários de drogas".
RELATOR: Deputado Jonival Lucas
14 - PROJETO DE LEI N° 43/95 - do Sr. Nilson Gibsonque "imprime nova redação ao artigo 2° da Lei n° 6.592, de 17 dt
novembro de 1978, que "concede amparo aos ex-combatentes,julgados incapazes definitivamente para o serviço militai'.
.
Relator: Deputado B. Sá
15 - PROJETO DE LEI N° 61/95 - da Sr" Rita Camata que "altera a redação do parágrafo 5°, do artigo 28, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da
seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências".
Relator: Deputado José Pinotti
16 - PROJETO DE LEI N° 62195 - do Sr. Simão Sessimque "dispõe sobre a complementação da aposentadoria paga aos
empregados da Casa da Moeda do Brasil e dá outms providências".
RELATOR: Deputado Humberto Costa
17 - PROJETO DE LEI N° 66/95 - do Sr. Cunha Bueno que ''permite às Santas Casas de Miseric6rdia a realização de ''bingo".
Relatora: Deputada Marta Suplicy
18 - PROJETO DE LEI N° 78/95 - do Sr. José Janene que "altera dispositivo da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Pla~
no de Custeio e dá outras providências".
Relator: - Deputado Amon Bezerra
19 - PROJETO DE LEI N° 9'lJ95 - do Sr. Adhemar de Bar- .
ros Filho - que "dispõe sobre a descentralização político-administrativa e a participação das comunidades nas ações governamentais de saúde e de assistência social, nos termos dos 3rt. 198, incisos I e rn, e 204, incisos I e U da Constituição Federal".
Relator: Deputada Célia Mendes
20 - PROJETO DE LEI N° 93/95 - do Sr. Nilson Gibsonque "dispõe sobre a complementação de aposentadoria do pessoal
do extinto Departamento de Correios e Telégrafos - DCT".
Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
21- PROJETO DE LEI N° 114195 - do Sr. Benedito D0mingos - que "inclui os gastos com medicamentos, aparelhos e
equipamentos de uso indicado por médicos entre os abatimentos
admitidos na declaração do Imposto de Renda das pessoas f'lSicas" .
Relator: deputado José Augusto

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO'
Sala 13-B - Anexo fi
AVISO N° 2195
Prazo para recebimento de Emendas
Início: 21-3-95
Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Decurso: 5" Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 2708/92 - dos Srs. Luiz Gushi- .
ken e José Cicote - que "acrescenta artigo ao Títulõ X, Capítulo l,
das Disposições Preliminares da Consolidação das Leis do Trabalho - Deereto-Lei nO 5.452, e dá outms providências".
Relator: Deputado Valdomiro Meger
2 - PROJETO DE LEI N° 4. 431194 - do Sr. Paulo Paim':'
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que "dispõe sobre a atualização monetária dos saldos das contas
individuais do Fundo de Participação PISIPASEO e de débitos da
administração pl1blica pam com os selVidores civis e militares".
Relator: Deputado Chico Vigilante
3 - PROJETO DE LEI N" 4.432194 - do Sr. Paulo Paimque "considem a atividade profIssional de motorista de taxi prejudicial à sa"6de pam efeito da concessão de aposentadoria especial".
Relator: Deputado Chico Vigilante
4 - PROJETO DE LEI N° 4.564194 - do Sr. Paulo paim que "dispõe sobre a aposentadoria especial dos tmbalhadores que
exen:em atividades em curtumes, fábrica de calçados, fábricas de
cola ou que manuseiem cola pam fabricação de produtos".
Relator: Deputado Chico Vigilante
5 - PROJETO DE LEI N° 4.565194 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade e aposentadoria especial aos tmbalhadores em empresas metahírgicas,
de mecânica, de materiais elétricos, de recuperação de veiculos e
de máquinas agrícolas".
Relator: Deputado Chico Vigilante
6 - PROJETO DE LEI N° 4.629194 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre a aposentadoria especial dos tmbalhadores que
exerçam atividades com lá in natura.
Relator: Deputado Chico Vigilante
7 - PROJETO DE LEI N° 4.654194 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial aos empregados em seIViço de limpeza, asseio, conselVação e coleta de

lixo".
Relator: Deputado Chico Vigilante
8 - PROJETO DE LEI N° 4.7HY94 - do Sr. Paulo Paimque "dispõe sobre a profIssão de Técnico de Opemção em Processamento, Utilidades e Tmnsferência de Estocagem em plantas de
extmção e refmo de petr6leo, petroquímica e química, regula seu
exercicio, concede aposentadoria especial e dá outms providências".
Relator: Deputado Chico Vigilante
9 - PROJETO DE LEI N° 4.82<Y94 - dos Srs. Victor Faccioni e Ibrahim Abi-Ackel - que "dispõe sobre bolsas de estudo,
institui o Vale-Educação e dá outms providências".
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar
10 - PROJETO DE LEI N° 4.863/94 - do Sr. Francisco Silva - que "institui o Piso Salarial Nacional (pSN), devido aos tmbalhadores em atividade, e dá outms providências". .
Relator: Deputado Paulo Paim
11 - PROJEfO DE LEI N° 26/95 - do Sr. Sérgio Carneiro
- que "dispõe sobre a regulamentação da atividade de "ombudsman" nas empresas que especiflca".
Relator: Deputado Wilson Braga
12 - PROJEfO DE LEI N° 199/95 - do Poder Executivo
(MSG nO 285195) - que "dispõe sobre o valor do salário minímo,
altem dispositivos das Leis nO 8.212 e n° 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
AVISO N° 3/95
prazo para recebimento de Emendas
lnído: 24-3-95
Prazo: 5 Sessões'
Horário: 9 às 12h e 14 às 18b
Decurso: 2a sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 4.955190 - do Sr. Paulo Paim que "obriga as empresas, com mais de 10 (dez) empregados, a fornecer e subsidiar refeições em horário de almoço".
Relator: Deputado Jair Meneguelli
2 - PROJETO DE LEI N" 401/91 - do Sr. Paulo Paimque "defme os seIViços ou atividades essenciais, para os efeitos do
direito de greve, previsto no parágrafo ro do artigo 9 0 da Constitui,
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ção Federal, e dá outras providências".
Relator: Deputado Jair Meneguelli
3 - PROJETO DE LEI N° 4.585194 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre a instituição da Semana do Trabalhador".
Relator: Deputado Jair Meneguelli
4 - PROJETO DE LEI N° 4.658194 - do Sr. Nilson Gibson
- que "dispõe sobre a vinculação dos selVidores inativos do extinto Instituto nacional de Assistência Médica da Previdência Social
-INAMPS".
Relator: Deputado Jair Meneguelli
5 - PROJETO DE LEI N° 02/95 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre salário-família e dá outms providências".
Relator:: Deputado Paulo Rocha
.
6 - PROJETO DE LEI N° 09195 - do Sr. Hugo Biehl- que
"cria o Conselho Federal e os Consellios Regionais dos Técnicos
Agócolas e dá outras providências".
Relator: Deputado Paulo Rocha
7 - PROJETO DE LEI N" 23195 - do Sr. Eduardo Jorge que ''veda dispensa do trabalhador portador de doença profissional
ou seqüelas de acidente do trabalho".
Relator: Deputado Jair Meneguelli
8 - PROJETO DE LEI N° 8<Y95 - do Sr. Valdir Colattoque "altera o artigo 452 da Consolidação das Leis do Tmbalho e
dá outras providências".
Relator: Deputado Jair Meneguelli
AVISO N° 4;95
Prazo para recebimento de Emendas
lnído: 283-95
Prazo: 5 Sessões
horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Decurso:
1- PROJEfO DE LEI N" 4.966/90 - Da SI'" Rita Camataque "acrescenta parágrafo 6 0 ao artigo 30 da Lei n° 7.596, de 10 de
abril de 1987".
Relator: Deputado Wilson Cunha
2 - PROJETO DE LEI N° 5.958/90 - (PL n° 660/91, apensado) - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre o contmto de experiência e dá outms providências".
Relator: Deputado José Carlos Aleluia
3 - PROJETO DE LEI N° 329/91- do Sr. Max Rosenmann
- que " estabelece requisitos para acesso ao cargo de Escrivão de
Policia e dá outms providências".
Relator: Deputado lldemar Kussler
4 - PROJETO DE LEI NO 1351191- do Sr. Vittaio Medioli - que "revoga a Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispõe sobre"a dedução do lucro tributável para f JUS de imposto sobre
a renda das pessoas juridicas, do dobro das despesas realizadas em
programas de alimentação do tmballiador, e dá outras providências".
Relator: Deputado Wil~n Braga
5 - PROJETO DE LEI N" 1.932191 - do Sr. Paulo Paimque "disciplina a demissão, por justa causa, do empregado com direito à estabilidade provisória prevista na Constituição Fedeml".
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar
6 - PROJETO DE LEI N° 2.709/92 - do Sr. Luiz Gushiken
- que ''torna obrigatória a instalação de porta de segurança nas
agências bancárias e dá outras providências".
Relator: Deputado Sandro Mabel
7 - PROJETO DE LEI N° 2.899/92 - do Sr. Sérgio Arouca
- que "altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 10 de maio de 1943".
Relator: Deputado lldemar Kussler
8 - PROJETO DE LEI N" 3.317/92 - do Sr. João Mendesque "dispõe sobre a tmnspiração da Categoria Funcional de Agen-
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te de SeguIllJ1ça de Tráfego Aéreo para o Grupo DACfA - Código 1301 - Técnico de Defesa Aérea e controle do Tráfego Aéreo,
níveis NS-25 e NS-14".
Relator: Deputado Marcos Medrado
9 - PROJETO DE LEI N° 3.553/93 - do Sr. Paulo pai, que "dispõe sobre a política nacional de salário mínimo e dá outras
providências".
Relator: Deputado Miguel Rossetto
10 - PROJEfO DE LEI ~ 3.658193 - do Sr. Vittorio Medioli
- que "dispõe sobre a participação das patrocinadoras que especifica
no custeio das entidades fechadas de previdência privada.'·'
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar
11 - PROJETO DE LEI N° 4.027/93 - do Sr. Paulo Paimque "estabelece normas para a determinação dos índices de reajustes aplicáveis às tarifas públicas federais.""
Relator: Deputado Miguel Rossetto
12 - PROJEfO DE LEI N° 4.277/93 - do Sr. Carlos Nelson
- que "revoga os parágrafos 2° e 3° do artigo 25 da Lei nO 5.194,
de 24 de dezembro de 1966'·'.
Relator: Deputado José Carlos Aleluia
13 - PROJETO DE LEI N° 4304193 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá nova redação à alínea j do artigo 27, da Lei n°
4.886, de 9 de dezembro de 1963, que regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos.""
Relator: Deputado Sandro Mabel
14- PROJETO DE LEI N] 4.418/94- do Sr. Paulo Paimque "dá nova redação ao parágrafo 2° do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho'·'.
Relator: Deputado Agnelo Queiroz
15 - PROJEfO DE LEI N° 4.545194 - do Sr. Ibrahim AbiAckel - que "autoriza a reversão ao Município de São Pedro dos
Ferros, Estado de Minas Gerais, de terreno que menciona"".
Relatora: Deputada Sandra Starling
16 - PROJETO DE LEI N° 4.567/94 - do Sr. Paulo Paimque "impõe ao empregador o adiantamento das despesas do empregado com médico anestesista.
Relator: Deputado José Pimentel
17 - PROJETO DE LEI N° 4.587/94 - do Sr. Paulo Paim
que "estende a estabilidade do dirigente sindical ao representante
eleito pelos empregados, conforme dispõe o artigo 11 da Consti>
tuição Federal e dá outras providências'·'.
Relator: Deputado João Mellão Neto
18 - PROJETO DE LEI N° 4.653/94 - do Sr. Paulo Paimque "dispõe sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais'·'.
Relator: Deputado Roberto França
19 - PROJETO DE LEI N° 4.749/94 - da Sra. Jandira Feghali - que "altera a redação da Lei nO 7.446, de 20 de dezembro de
1985, que flXa os valores de retribuição do Grupo-Arquivo, do
Serviço Civil do Poder Executivo, e dá outras providências.
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar
20 - PROJETO DE LEI N° 4.848/94 - do Sr. Pedro Jmjo que "dispõe sobre o pagamento de 14° salário aos trabalhadores'·'.
Relator: Deputado José Carlos Aleluia
21- PROJETO DE LEI N° 06/95 - do Sr. Adylson Mottaque "altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 31, inciso XXI da Constituição Federal, institui noonas
para licitações e dá outras providências'·'.
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar
22 - PROJEfO DE LEI N° 11195 -; do Sr. Aroldo Cedraz que "altera dispositivos da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tn1Junal de Contas da União'·'.
Relator: Deputado lldemar Kussler
23 - PROJETO DE LEI N° 18195 - do Sr. Nilson Gibson-
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que "consolida o domínio pleno dos terrenos de marinha"".
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar
24 - PROJETO DE LEI N° 46195 - do Sr. Theodorico Ferraço - que "dispõe sobre a concessão de beneficios pecuniário
temporário ao trabalhador que perceba remuneração mensal inferior a cento e trinta e cinco reais, e dá outras providências.
Relator: Deputado Roberto França
25 - PROJETO DE LEI nO 52/95 - da Sra. Rita Camata que "acrescenta parágrafo único ao artigo 393 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT'·'.
Relatora: Deputada Zila Bezerra
26 - PROJETO DE LEI N° 53/95 - da Sra Rita Camataque "dá nova redação ao parágrafo 6° do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT'·'•.
Relator: Deputado Marcos Medrado
27 - PROJETO DE LEI N° 54195 - da Sra. Rita Camataque "acrescenta parágrafos ao artigo 11 da Consolidação das Leis
do Trabalho e determina outras providências.
Relator: Deputado Wilson Braga .
28 - PROJETO DE LEI N° 57/95 - da Sra. Rita Camataque "acrescentaria inciso ao artigo 473 da Consolidação das Leis
do Trabalho- CLT.'·'
• Relator: Deputado Wilson Braga.
29 - PROJETO DE LEI N° 94195 - do Sr. Cunha Lima que "altera a redaç.ão do artigo 472 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, excluindo a prestação do serviço militar obrigatório como hipótese de suspensão do contrato de trabalho'·'.
Relator: Deputado Marcos Medrado
30 - PROJETO DE LEI N° 98/95 - do Sr. Odelmo Leão que "altera o parágrafo 5° do artigo 6° da Lei nO 8.025, de 12 de
abril de 1990, estendendo ao servidor aposentado o direito à aquisição de imóvel funciona"'.
Relator: Deputado Inocêncio Oliveira
31- PROJETO DE LEI N° 99/95 - do Sr. Odelmo Leãoque "dispõe sobre a fIXação da jornada de trabalho dos Assistentes
Sociais'·'.
Relatora: Deputada Sandra Starling
32 - PROJETO DE LEI n° 102/95 - do Sr. Odelmo Leãoque "acrescenta parágrafo 4° ao artigo 457 da Consolidação das
Leis do Trabalho, para excluir do salário do trabalhador ruralliberalidades concedidas nas condições que menciona'·'
- Relator: Deputado Valdomiro Meger
33 - PROJETO DE LEI N° 107/95 - do Sr. Odelmo Leãoque "mooifica os artigos 589 e 590 da Consolidação das Leis do
Trabalho, extingue a destinação de parte da contribuição sindical à
Conta Especial do Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e
dá outras providências'·',
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar.
34 - PROJETO DE LEI N° 124195 - do Sr. Paulo Paimque "altera a redação dos artigos 47 e 120 da Consolidação das
Leis do Trabalho"',
Relator: Deputado Marcos Medrado
35 - PROJETO DE LEI N° 127/95 - do Sr. Álvaro ValIeque "regulamenta a profissão de Cabelereiros, Barbeiro, Manicure
e de Pedicure, e dá outras providências'·'.
Relatora: Deputada Zila Bezerra
36 - PROJETO DE LEI ND 129/95 - do Sr. Álvaro Valle que "regulamenta a profissão de "maítre" e de garçom e dá outras
providências.''''
Relatora: Deputada Zila Bezerra
COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Sala 122-A Anexo fi

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Março de 1995
AVISO N° 2/95

Recebimento de Emendas
Inído: 24-3-95
prazo: 05 sessões
Horário: de 09 às 12 e de 14 às 18h Decurso 3& Sessão
1 - PROJETO DE LEI N° 65/95 - do Sr. Elias Murad - que
"altera o Código Nacional de Trânsito, instituído pela Lei nO 5.108,
de 21 de setembro de 1966"".
Relator: Deputado Antônio Brasil
2 - PROJETO DE LEI N° 4.583-A/94 - do Poder Executivo (MSC n° 364194) - que "dá nova redação aos arts. 6°,28 e 31
da Lei nO 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade Maritima.'"
Relator: Deputado Paulo Gouvêa
3 - PROJETO DE LEI N° 4.81CV94 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de' cinto de segurança pelos ocupantes dos automóveis, camionetas, Ônibus, caminhões e veículos assemelhados e dá outras providências""
Relator: Deputado Jorge Anders
11- COMISSÕES TEMPORARIAS:
COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 3195 - Tdecomunieaçóes
Salas 12CV122 - ANEXO 11
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h
Convidado
Dr. Carlos de Paiva Lopes - Ex-Presidente da EMBRATEL
AVISO W 02/95
Recebimento de Emendas
Instaladas em: 14-3-95
Prazo: 10 Sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30 Decurso: loa Sessão
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTII1JIÇÃO N°
3195 - do Poder Executivo - que "altera o inciso XI do art. 21 da
Constituição Federal'·' (Serviços de telecomunicações)
Relator: Deputado Geddel Vieira Lima
COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 5/95 - Empresa Brasileira
Salas 12CV 122 - Anexo 11
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário n° 5, Anexo 11
Convidados
Dr. Laerte Setúbal Filho - Diretor Titular do Departamento
de Assuntos Internacionais da FIESP
DrJohn Mein - Vice-Presidente Executivo da Câmara
Americana do Comércio para o Brasil
AVISO W 02/95
Recebimentos de Emendas
Instalada em: 14-3-95
Prazo: 10 Sessões
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30 Decurso: 10a Sessão
1 - PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N°
5/95 - do Poder Executivo (Mensagem n° 193/95 ) - que "altera o
inciso IX do Art. 170, o art. 171 e o § 1] do art. 176 da Constituição Federal''' (Empresa Brasileira)
Relator: Deputado Ney Lopes
COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 6196 - Monopóno do Petróleo
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30
Convidado
Dr. J001 Mendes Renno - Presidente da Petrobrás
AVISO N° 02/95
Recebimento de I!;mendas
Instalada em: 14-3-95
Prazo: 10 Sessões
Horário: 9h às Ih e 14h às 18h30 Decurso: 10a a Sessão
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
6/95 - do Poder Executivo (Mensagem n° 194195) que altera o §
1° do art. 177 (Monopólio do Petróleo).
Relator: Deputado Lima Netto
COMISSÃO ESPECIAL
PEC N] 7195 - Navegação de Cabotagem
Salas 12CV 122 - Anexo 11
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário, 13, Anexo II
Horário: 14h
Convidado
Sr. Severino Almeida Filho - Diretor Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Naútica e de Prãticos de Portos da
Marinha Mercante.
AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Instaladas em 16-3-95
Prazo: 10 Sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30 Decurso 8&Sessão
1 - PROPOSTA DE EMENDA'À CONSTITUIÇÃO N°
7/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 195/95) - que altera o
art. 178 da Constituição Federal (embarcação nacional, navegação
de cabotagem e de interior)
Relator: Deputado José Carlos Aleluia
COMISSÃO ESPECIAL
Legislação Eleitoral- Partidária
Salas 12CV122 - Anexo H
PAUTA N° 02/95
Reunião destinada à instalação dos grupos de trabalhos e
discussão da proposta de alteração da Constituição Federal (PAC
-1)
Horário: 18h
Local: Plenário n° 12, Anexo II
COMISSÃO ESPECIAL
AsbestdAmianto
Salas 12CV122-AnexoII
PAUTA N° 01195
Reunião destinada a discussão ele Assuntos Intemos
Horário: 15H
Local: Plenário nO 12, Anexo II

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 58 minutos.)

ATOS DO PRFSIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
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acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de i 1 de dezembro de 1990, a ALEXANDRE NAVARRO.GARCIA, ponto n°
10.967, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo Vice-Presidente.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ANA CLARA DE CASTRO VARELLA, ponto n°
11.097, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-14, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a CARMEN SÍLVIA DE MANTOVA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nO 4599, do cargo de Assessor Técnico, CNE-1O, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro Secretário.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ERNANI GURGEL DE LIMA, ponto n° 10.192,
do cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro Secretário.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem-'
bro de 1990, a EVANDRO LEPLETIER GUIMARÃES, ponto nO
11.155, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador, a partir de 7
de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luts
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a IOLANDA DAVI MACHADO, ponto nO 11.093,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido Progressista Reformador a partir de 07 de
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março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo l°, item I. alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a JOÃO LEITÃO NETO, ponto nO 11065, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo
Suplente dos Secretários.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembrode 1990, a KLEBER MACIEL LAGE, ponto nO 11067,nocargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro Secretário.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LIA VIANA DE QUEIROZ, ponto nO 11.191, do
cargo de Assistente Técnico. de Gabinete, CNE-ll, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
elo Líder do Partido Progressista Reformador, a partir de 07 de
março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LUCIANO PEDRA FONSECA, ponto n° 11078,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Segundo Suplente dos Se<"'Tetários.
Câmara dos Deputados. 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo to. item I. alínea a, do Ato da Mesa
m]205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ~UJZ DE OLIVEIRA PINTO, ponto nO 10718, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo. Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder, de acordo com
o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a
MARCO AURÉLIO SANllJLLO, ponto nO 10398, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Social Democracia Brasileira.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
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Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1ó, item l, alinea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
aconlo com o artigo 35, iteJIl n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem~
bro de 1990, a MARIA LUCIA ANDRADE SANTOS, ponto nO
10681, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente de Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alinea a, ~ Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
aconlo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a MARIA SÁ BOTELHO, ponto nO 11079, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados,no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alinea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990. resolve exonerar, de acordo com o
artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RODRIGO PENA BARBOSA, ponto nO 10868, do cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador.
Câmara dos Deputados, 27. de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo to, item l, alinea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem.bro de 1990, a ROSAUNA ROBERTA CORDEIRO DE MOURA, ponto n° 11434, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alinea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 12990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem.bro de 1990, a VANICE DE OLNEIRA GONÇALVES, ponto n°
10.482, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alinea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o
artigo 35, item 1, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
WLAMIR LEANDRO MOTTA CAMPOS, ponto nO 11270, do
cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Departamento de Comissões.
_ Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205,de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de
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15 de março de 1995, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 16 subseqüente, que nomeou SÉRGIO LUlZ PEREIRA DA
SILVA, para exercer na Procuradoria Parlamentar, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete equivalente ao CNE-11, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
. O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l alinea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar a pedido, de acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso l, da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, TERCÍLIA MARIA M XAVIER, ocupante de cargo da Categoria de Analista Legislativa - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 43, ponto nO 4435, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-5, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido da Social Democracia Brasileira.
Câmara dos Deputados, 21 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l,alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°, item
IL da Lei nO 8.112, citada. ALEXANDRE NAVARRO GARCIA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
2° do Ato da Mesa nO 61, de 21 de janeiro de 1988, observado a
nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13 de
junho de 1991, combinada com os artigos 3° do Ato da Mesa nO
47, de 7 de outnbro de 1992 e 1° do Ato da Mesa nO 01. de 1° de
fevereiro de 1005.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alinea a, do Ato da Mesa
n] 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5,901, de 09 de jullio de 1973, resolve nomear, na forma do artigo 9°, item n, da Lei nO 8.112, citada, ANA CLARA DE CASTRO VARELLA para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelos artigos 1° da
Resolução n° 43, de 30 de junho de 1973, e 3° do Ato da Mesa n°
47, de 7 de outnbro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, rio uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990. e o artigo 6° da Lei n] 8.112, de
11 de dezembro de 1990. observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de jullio de 1973, resolve nom.l'ar, no forma do artigo 90,
item IL da Lei n° 8.112, citada, ANGEUCA MARIA ELLERY
LUSTOSA DA COSTA para exercer, no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, t.r.ansformado pelo artigo
1° da Resolução nO 43, de 30 de junho de 1973, combinado com o
artigo 3° do Ato da Mesa nO 47, de 07 de outnbro de 1992.
Câmara dos Deputados. 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que llie confere o artigo 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
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11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°
item. n, da Lei nO 8.112, citada ÂNGELO TAVARES SANfOS
para exercer, no Gabinete do Lider do Partido Progressista Reformador, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, nos temos da lotação fIXada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 85, de 14 de julho de
1993.
Câmara dos deputados, 27 de março de 1995. "'"" Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, aIfuea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve no~, na forma do artigo 9",
item. lI, da Lei nO 8.112, citada, CHRISTIANE AMBRÓSIO DA
FONSECA para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete equivalente ao CNE-11, do Quadro P~ente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 20
do Ato da Mesa na 82, de 29 de junho de 1993.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui.ções que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a,do Ato da Mesa na
205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de 11
de dezembro de 1990, obselVado o disposto no artigo 40 da Lei na
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti~o
9", item n, da Lei na 8.112, citada, EDNEWTON VIANA ARAUJO para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 40 do Ato da Mesa na 4, de
20 de fevereiro de 1991, combinado com o artigo 30 do Ato da
mesa na 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
na 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 90
item. n, da Lei na 8.112, citada, JARBAS LEITE SANfANA para
exercer, no Gabinete do Quarto Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados" transformado pelo artigo 30 do Ato da Mesa na
15, de 26 de maio de 1987, obselVada a nova denominação dada
pelo artigo 1° da Resolução na 4, de 13 de junho de 1991. combinada com o artigo 10 do Ato da Mesa na 5, de 16 de fevereiro de
1995.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
na 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9",
item. n, da Lei na 8.112, citada, JUSSARA LOPES FORTES para
exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico, de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3 0
do Ato da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987, obselVada a nova
denominação dada pelo artigo la da Resolução na 4, de 13 de junho de 1991, combjnada com o artigo 30 do Ato da Mesa na 47, de
7 de ootubro de 1992.
Câmara dos Deputados, em 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo la, item I alínea a, do Ato da Mesa
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n'205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de 11
de dezembro de 1990, obselVado o dis~ no artigo 40 da Lei na
5.9091, de 9 de jJlho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
90, item n, da Lei na 8.112, citada, KLEBER MACIEL LAGE
para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de Assessor Técnico, CNE-I0, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 10 da Resolução na 43, de 30
de junho de 1973, combinada com o artigo 30 do Ato da Mesa na
47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, em 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
na 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9",
item n,da.Lei na 8.112, citada, LEÔNIDAS EHRiCK PEREIRA
JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Quarto Secretário, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato
da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987, obselVada a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de
1991, combinada com o artigo 30 do Ato da Mesa na 47, de 7 de
outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9",
item lI, da Lei nO 8.112, citada, LEOPOLDO GONÇALVES JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 30 do Ato da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987, obseIVada
a nova denominação dada pelo artigo la da Resolução nO 4, de 13
de junho de 1991, combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa na
5, de 16 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo la, item I, alínea a, do Ato da Mesa
na 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9",
item lI, da Lei na 8.112, citada, LOURNAL DAVID DOS SANTOS FILHO para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos
Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 3° do Ato da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987, ohselVada a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução na
4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 10 do Ato da
Mesa n° 5, de 16 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9",
item lI, da Lei nO 8.112, citada, LUlZ DE OLIVEIRA PINTO para
exercer, no Gabinete do Lider do Partido Progressista Reformador,
o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, nos temos da lotação fIXada pelo artigo
la do Ato da Mesa na 85, de 14 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
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Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 90,
item 11, da Lei n° 8.112, citada, MÁRCIA RODRIGUES BAHIA
para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15 , do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transfonnado pelo artigo
3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa n° 5, de
16 de fevereiro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo
4° da Lei nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na fOIma do artigo 90, item 11, da Lei nO 8.112, citada, MARCO ANTONIO FREITAS DE QUEIRÓZ MAURÍCIO para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de Assessor TécnicO,
CNE-12, do Quadro PeImanente da Câmara dos Deputados, transformado pelos artigos 1° da Resolução nO 43, de 30 de junho de
1973, e 3° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo
4° da Lei nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo 9°, item 11, da Lei nO 8.112, citada, MARCO AURÉLIO SANlULLO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
da Social Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-7, do Quadro PeImanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 2° do Ato da Mesa n° 88, de 8 de agosto de
1988, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de 7 de
outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo
4° da Lei n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo 9°, item 11, da Lei n° 8.112, citada, PEDRO ANTÔNIO PRADO, para exercer, no Gabinete do Segundo.Suplente dos
Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfonnado
pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n 4,
de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato da
Mesa n° 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto no ~ig~
4° da Lei n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na for_O
ma do artigo 9°, item 11, da Lei n° 8.112, citada, RODRIGO PENA
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BARBOSA, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do .Quadro PeImanente da Câmara dos Deputados, nos
teImOS da lotação flxada pelo artigo IOdo Ato da Mesa n° 85, de
14 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo
4° da Lei nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo 90, item 11, da Lei n° 8.112, citada, ROSALINA ROBERTA CORDEIRO DE MOURA, para exercer, no Gabinete do
Terceiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3° do At-o da Mesa nO 15, de 26
de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo artigo
1° da Resolução n 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o ártigp 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 90,
item 11, da Lei nO 8.112, citada, SIGEFREDO NOGUEIRA DE
VASCONCELOS para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo IOdo Ato da Mesa n° 165, de 13 de setembro de 1989,
observada a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução
n° 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato
da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 90,
item 11, da Lei nO 8.112, citada, VANICE DE OLIVEIRA GONÇALVES para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro PeImanente da Câmara dos Deputados, nos
teImOS da lotação fixada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 85, de
14 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992,
MARCIA FERREIRA ROSA DE ANDRADE, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padliio 30, ponto n° 4490, para exercer, a
partir de 6 de março do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a função comissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara
nO 88, de 8 de agosto de 1988, combinado com os artigos 55 da
Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, elo do Ato da Mesa
nO 1, de 1° de fevereiro de 1995.
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Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
~
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuiçôes que lhe confere o artigo 1°, item I, a, do Ato da Mesa nO 205,
de 18 de jmho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
9°, item U da Lei nO 8.112, de 1990, combinado com o artigo 13
da Resolução nO 21 de 1992, VITAL LOPES CORDEIRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuição Administrador, Padrão 45, ponto n° 2475, para exercer,
a partir de 7 de março do corrente ano, no Gabinete do Líder do
Partido Progressista Reformador, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, nos termos da lotação flXada pelo artigo IOdo Ato da
Mesa nO 85, de 14 de julho de 1993.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, obsexvado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
CARLOS ANDRÉ FRANÇA LAQUINTINlE, ocupante de cargo
da Categoria de Técnico Legislativo - atribuição Assistente AdministIativo, Padrão 23, ponto nO 5320, 1° substituto do Chefe da Seção de Recepção, FC-05, no Sexviço de Relações Públicas, da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, em seus impedimentos eventuais, a partir de 8 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, obsexvado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
CLÁUDIO FRANCISCO ESPÍNDOLA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Contador, Padrão 37, ponto nO 5277, 2° substituto do Chefe da Seção de
Escrituração Patrimonial, FC-05, na Coordenação de Contabilidade, do Departamento de Finanças, em seus impedimentos eventuais, a partir de 15 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, obsexvado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 dezembro de 1990, resolve designar FERNANDO LUIZ LOPES MONIENEGRO, ponto nO 4623, e JOSÉ
CALAZANS MONIElRO DE MOURA, ponto nO 4629, ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, o Chefe de Secretaria de Vice-Líderes, FC-06, no Gabinete do Líder do Partido da Frente Libem1, em seus impedimentos eventuais, a partir de 15 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995.- Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, obsexvado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
JOSÉ MERIDERVAL RIBEIRO XAVIER, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo,- atribuiçã~ Adjunto
Parlamentar, Padrão 30, ponto n° 5022, e CEUA MACEDO ROCHA GOMES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativa - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto
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nO 2442, para substituírem, sucessivamente, o Chefe de Gabinete,
FC-08, no Gabinete do Líder do Partido da Frente Libem1, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 15 de março do ?>rrente
ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
O Presidente.da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, obsexvado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar ROsÂNGELA MARIA DA CUNHA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Contador, Padrão 37, pontO n° 5287, la substituta do Chefe da Seção de Escrituração Patrimonial, FC-05, na Coordenação de Contabilidade, do
Departamento de Finanças, em seus impedimentos evenbJais, a
partir de 15 de março do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 27 de março de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES NO 129, DE 1995
Requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia acerca dos estudos técnicos
realizados pela empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás para a instalação de uma refmaria na região
norte/nordeste do país.
Senhor Presidente.
Nos termos do § 2° do art. 50 da ConstibJição Federal e do
art. 115 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
seja solicitado ao Presidente da empresa Petróleo Brasileiro SIA PETROBRÁS, atIavés do Excelentíssimo Senhor Ministro das minas e Energia, o seguinte pedido de informações:
1- Quais os critérios técnicos genéricos que devem ser considerados para a implantação de uma refInaria de petróleo?
2. Quais os critérios técnicos que devem ser considerados
para a implantação de uma refmaria de petróleo na região norte/nordeste?
3. Qual o montante do investimento a ser dispensado, no
caso da opção pela instalação de refInaria de petróleo na região
nordeste?
4. Qual o montante do investimento necessário, considerando-se, individualmente, a instalação nos seguintes estados da federação?
a) Pernambuco;
b) Rio Grande do Norte;
c) Ceará;
d) Maranhão;
5. Além dos critérios técnicos, que outros são levados em
consideração?
6. Pela ordem de hierarquia quais os 10 critérios mais importantes a serem considerados na decisão?
7. A instalação na região norte/nordeste atende a que objetivos estratégicos da Petrobrás, no curto, médio e longo prazos?
8. Existe a possibilidade de alguma contIa-partida por partes dos estados da federação na instalação da refmaria?
9. De onde virão os recursos necessários ao custeio do investhnento para a construção da refmaria? Informar discriminadamente.
10. Quanto tempo será necessário para a refmaria entIar em
operação?
11. É verldica a informação veiculada na imprensa (Folha
de São Paulo -14/03/95) de que não haveria mais na instala~o da
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refinaria, ficando a decisão somente para Q fmal do ano?
12. O atraso na instalação da refmaria implicaria em algum
prejuízo para a Petrobrás ou perda de algum tipo de financeiro?
13. Qual seria a economia para a Petrobrás e suas subsidiárias (em R$) no que se refere a distribuição dos derivados de petróleo para a região norte/nordeste?
14. Existe algum planejamento para a futura instalação de
empresas que processem derivados de petróleo como um pólo petroquímico a partir da instalação da refmaria?
Justificação
O presente requerimento visa esclarecer alguns aspectos sobre a localização da refmaria de petróleo a ser instalada na região
norte/nordeste. As informações requeridas visam apenas dar transparência aos critérios técnicos utilizados para a decisão sobre a
instalação da Petrobrás. Assim, espera-se o deferimento por parte
da Mesa da Câmara, do presente requerimento.
Sala das sessões, 21 de março de 1995. - Deputado Hum·
berto Costa - PT/PE.

Local da refinaria só
sai depois da reforma
Da Sucursal do Rio
Na Petrobrás, é tido como certo que a definição sobre o local onde será cons1Iuída uma nova refmaria no Norte/Nordeste deverá ficar mesmo para depois da reforma constitucional.
A empresa já concluiu os estudos dos técnicos sobre o assunto e o resultado foi um virtual empate com ligeira vantagem
para Pernambuco. Disputam também a localização da refmaria os
Estados do Rio Grande do Norte. Ceará Manrnhão e Pará.
A Folha apurou que a intensa disputa pela obra, avaliada
em US$ 1,6 bilhão, levou o governo a concluir que o momento
não é adequado para definir o local.
A Petrobrás não quer arcar com o ônus da defInição, argumentado que à empresa cabe.apenas apresentar os estudos técnicos.
Ainda mais agora que é dada como cerca a pezmanência do
presidente Jool Rennó no cargo.
A tese de deixar a defInição para após a reforma foi levantada pela governadora do Maranhão, Roseana Sarney (pMDB).
Folha de São Paulo Sivam 1010395 - Sexta·feira.
I - Relatório
O Senhor Deputado Humberto Costa dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao Senhor Ministro de Minas e Energia, a fim de que sejam
prestados os seguintes esclarecimentos.
1. Quais os critérios técnicos genéticos que devem ser considerados para a implantação de uma refmaria de petróleo?
2. Quais os critérios técnicos que devem ser considerados para a a implantação de uma refinaria de petróleo na região norte/nordeste?
3. Qual o montante a ser dispensado no caso da
opção pela instalação da refmaria de petróleo na região
nordeste?
4. Qual o montante do investimento necessário
considerando-se individualmente a instalação nos seguintes estados da federação?
a) Pernambuco;
b) Rio Grande do Norte;
c) Ceará;
d) Maranhão;
5. Além dos critérios técnicos, que outros são le-

Terça-feira 28 4567

vados em consideração?
6. Pela ordem de hierarquia, quais os 10 critérios
mais importantes a serem considerados na decisão?
7. A instalação na região norte/nordeste atende 11,_
que objetivos estratégicos da Petrobrás, no curto, médio
e longo prazos?
8. Existe a possibilidade de alguma contra-partida
por parte dos estados da federação na instalação da refinaria?
9. De onde virão os recursos necessários ao custeio do investimento para a construção da refmaria? Informar discriminalidade.
10. Quanto tempo será necessário para a refmaria
entrar em operação?
11. E verídica a informação veiculada na imprensa (Folha de São Paulo - 14-3-95) de que não haveria
mais pressa na instalação da refmaria, ficando a decisão
somente para o fmal do ano?
12. O atraso na instalação da refmaria impliCaria
em algum prejuízo para a Petrobrás ou perda de algum
tipo de fmanciamento?
13. Qual será a economia para a Petrobrás e suas
subsidiárias (em R$) no que se refere à distribuição dos
derivados de petróleo para a região norte/nordeste?
14. Existe algum planejamento para a futura instalação de empresas que processem derivados de petróleo, como um pólo petroquímico a partir da instalação
da refmaria?

É o relatório.
fi - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as nozmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do regimento Interno da Casa,) Voto Pelo Encaminhamento das infozmaçóes requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, em 13 de março de 1995
Aprovo Ad referendum.
Em 27/3/95. - Luís Eduardo, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 130195
(Da SI:" Telma de Souza)
Solicita informações ao Ministro da justiça
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2° da Constituição Federal, e
art. 115, inciso I, do Regimento Interno solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Ministério da Justiça, o seguinte pedido
de infozmação.
Foram divulgadas pela imprensa, o clima insegurança e
apreensão causados pela explosão de bombas na cidade de Belo
Horizonte. Em 46 dias houve 5 explosões:
04 de fevereiro - Uma bomba explode no banheiro do Cine
Liberdade/Nazaré. Um homem é ferido levemente;
12 de fevereiro - A segunda boniba explode na casa de um
coronel reformado da PM Não há ferido;
10 de março - Explode a terceira bomba, na sede do Sindicato dos Jornalistas profIssionais de Belo Horizonte. Ninguém fica
ferido;
18 de março - A quarta bomba explode em fevereiro à sede
dos jornais estado de·Minas e Diário da Tarde. Não há feridos.
20. de março ..:. Nova bomba explode em frente ao Fórum
da cidade. Ninguém ~e fere - Matéria publicada no Jornal Folha
de S. Paulo, 21 de março de 19951-11.
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Autoridades do Estado acreditam que os atentados têm objetivo de 'desestabilizar' a Polícia Civil e sua administração e o
Governo.
Os alvos são diversos; telefonemas anônimos surgem outros
alvos.
O clima de instabilidade envolvendo uma população ainda que
não haja ferido greves requer das autoridades medidas rigorosas de investigação, para o que solicitamos os seguintes esclarecimentos:
1) Qual a origem das explosões ocorridas?
2) Que medidas de investigações estão sendo tomadas?
3) Existe algum resultado dessas investigações?
Sala das Sessões, em 21 de março de 1995.
Telmo de Souza Deputado Federal- PT/SP.

I - Relatório
A Senhora Deputada TeIma de Souza dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao Senhor Ministro da Justiça a fim de que sejam esclarecidos os itens transcritos abaixo, relativos ao clima de insegurança e
apreensão causados pela explosão de bombas na cidade Belo Horizonte:
1) Qual a origem das explosões ocorridas?
2) Que medidas de investigações estão sendo tomadas?
3) Existe algum resultado dessas investigações?
É o relatório.

II - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do regimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminhamento das informações requeridas pela nobre Autora.
Sala de reuniões, em 23 de março de 1995. - Deputado RonaldoPerim
Aprovo Ad referendum.
Em 27/3/95. _ Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 131, DE 1995
(Do Sr. Coriolando Sales)
Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro da
Fazenda a respeito de agências do Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do
Brasil que deverão ser fechadas nos próximos doze
meses.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal, e
nos arts. 24 inciso Ve § 2°, e 115, inciso I do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte pedido de informações:
a) relação nominal das agências do Banco do Brasil, do
Banco do Nordeste do Brasil, da Caixa Econômica Federal, classificadas por Municípios e respectivos Estados, que deverão ter suas
atividades encerradas nos próximos 12 meses;
b) relação de agências deficitárias do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, classificadas por Municípios e respectivos
Estados, que deverão ter suas atividades encerradas nos próximos
12 meses;
c) relação de agências deficitárias do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, classificadas por Municípios e respectivos
Estados, que deverão ter suas atividades encerradas no próximos
12 meses.
Justificação
Recentemente notícias do principais jornais do Pais que
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anunciam a intenção do Banco do Brasil, Banco do Nordeste do
Brasil, e Caixa Econômica Federal de encerrarem as atividades de
várias de suas agências. Sob a alegação de que estas agências
apresentam resultados deficitários sucessivos, foi detenninado um
prazo de 90 dias para que estas mesmas agências possam desempenh.ar ações no sentido de reverter este quadro. Nesses mesmos
jornais, lemos declarações do Sr. Paulo César Ximenes, Presidente
do Banco do Brasíl, que evidenciam a intenção do Banco em pr0ceder medidas de enxugamento do quadro de pessoal. Ocorre que
tais medidas, se vierem a se comnmar, poderão desencadear um
grave problema social no País ao estabelecerem o desemprego de
quase 20 mil bancários. Além disto é muito importante saber quais
as localidades que ficarão desamparadas, pois, a maioria delas
conta, apenas, com agências desses bancos oficiais para dar sustentação ao desenvolvimento sócioeconômico de suas regiões.
Sala das Sessões, 21 de março de 1995. - Deputado Coriolano Sales.

I - Relatório
O Senhor Deputado Coriolano Sales dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao Senhor Ministro da Fazenda, a fun de que, no âmbito do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil, sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
1) relação nominal das agências do Banco do Brasil, Banco
do Nordeste do Brasil e Caixa Econômica Federal, classificadas
por Municípios e respectivos Estados que deverão ter suas atividades encerradas nos próximos 12 meses;
2) relação de agências deficitários do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com seus
respectivos resultados de balanço patrimonial, também classificadas por Municípios, no último exercício de 1994.
É o relatório.

II - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constitnição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento interno ~ Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre autor.
Sala de Reuniões, 23 de março de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 27-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 132195
Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art. 50, parágrafo
2°, da Constituição Federal, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, Gustavo Krause, as seguintes infonnaçóes:
,1) Quais, das instituições citadas abaixo, receberam recursos deste Ministério, para a realização de trabalho relacionado à
Vera Cruz Florestal (empresa de papel e celulose pertencente ao
grupo Odebrecht?
2) Qual o valor dos recursos recebidos por cada instituição?
Relação das instituições
- Centro de Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento do
Extremo Sul da Bahia (CEPEDES);
- Movimento de Defesa de Porto Seguro - BA;
- Associação Cabrália Arte e Ecologia de Santa Cruz de
Cabrália - BA;
- Grupo de Apoio ao Índio Pataxó (GAIPA), de Porto Se-
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guro-BA;
- Terra Viva, de ltamaraju - BA;
.
- Comissão Pastoral da Terra, de ltabuna - BA;
- Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia, em ltamaraju-BA;
- Articulação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do
Extremo Sul da Bahia - BA;
- Federação de Associações Sociais e Educacionais, em ltabuna-BA;
- SintraI, em São Mateus - ES;
- Juventude Franciscana de ltamaraju (JUFRA); Serviço de
Assessoria e Organizações Populares,e Rurais (SASOP) em Salvador-BA;
- Sintcel, no Espírito Santo - ES;
- Sintiema, em AraCl1lZ - BA;
- Acapema, no Espírito Santo - ES;
- Sintrexbem, em Teixeira de Freitas - BA;
- Sintesba, na Bahia - BA;
- STR, em Teixeira de Frentas - BA;
- Serpaz, em Teixeira de Freitas - BA;
- Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Extremo Sul
da Bahia;
- Associação dos Moradores do Rosa Neto lI, em Eunápolis-BA;
- Associação dos Moradores da Sapucaeira, em Eunápolis BA;
- Cimi, no Extremo Sul da Bahia;
- FTR, em Belmonte - BA;
- CPT - em Belmonte - BA;
- Paróquia São Vicente de Paula;
-APLB;
- Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia;
- OAB de Porto Seguro - BA;
- Gambá, em Salvador - BA;
- Germam. em Salvador - BA;
- Fase Nacional, no Rio de Janeiro;
- Ibase, no Rio de Janeiro;
- SOS Mata Atlântica, em São Paulo.
Sala das Sessões, 21 de março de 1995. - Chico Vigilante,
Depltado Federal- PT/DF.

I - Relatório
O Senhor Deputado Chico Vígilante dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hfdricos e da Amazônia Legal, a fIm de que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
1 - Quais, das instituições citadas abaixo, receberam recursos desse Ministério, para a realização de trabalho relacionado à
Vera Cruz Florestal (empresa de papel e celulose pertencente ao
grupo Odebrecht?)
2 - Qual o valor dos recursos recebidos por cada instituição?
Relação das instituições
- Centro de Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento do
Extremo Sul da Bahia (CEPEDES);
- Movimento de Defesa de Porto Seguro - BA;
- Associação Cabrália Arte e Ecologia de Santa Cruz de
Cabrália - BA;
- Grupo de Apoio ao Índio Pataxó (GAIPA), de Porto Seguro-BA;
- Terra Víva, de ltamaraju - BA;
- Comissão Pastoral da Terra, de Itp.buna - BA;
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- Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia, em ltamaraju-BA;
- Articulação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do
Extremo Sul da Bahia;
- Federação de Associações Sociais e Educacionais, em ltabuna-BA;
- Sintral, em São Mateus - ES;
- Juventude Franciscana de Itamaraju (JUFRA) - BA;
- Serviço de Assessoria e Organizações Populares e Rurais
(SASOP), em Salvador - BA;
- Sintcel, no Espírito Santo - ES;
- Sintiema, em AraCl1lZ - BA;
- Acapema, no Espírito Santo - ES;
- Sintrexbem, em Teixeira de Freitas - BA;
- Sintesba, na Bahia - BA;
- STR, em Teixeira de Freitas - BA;
- Serpaz, em Teixeira de Freitas - BA;
- Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Extremo Sul
da Bahia;
- Associação dos Moradores do Rosa Neto n, em Extremo
Sul da Bahia;
- Associação dos Moradores da Sapucareira, em Eunápolis
-BA;
- Cimi, no Extremo Sul da Bahia;
- FTR, em Belmonte - BA;
- CPT, em Belmonte - BA;
- Paróquia São Vicente de Paula;
-APLB;
- Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia;
- OAB de Porto Seguro - BA;
- Gambá, em Salvador - BA;
- Germam. em Salvador - BA;
- Fase Nacional, no Rio de Janeiro;
- Ibase, no Rio de Janeiro;
- SOS Mata Atlântica, em São Paulo;
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.
Sala de Reuniões, 23 de março de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 27-3-95. Luís Eduardo, Presidente.
REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 133195
"Solicita informações, ao Ministério do Planejamento, sobre as causas da queda dos valores do
Fundo de Participação dos Municípios. "
Sr. Presidente,
O deputado que este subscreve, no uso de suas atribuições e
na forma do inciso I, do ar!. 116 do Regimento Interno da Casa,
Requer o encaminhamento ao Sr. Ministro do Planejamento
do seguinte pedido de informações:
I - quais as razões detenninantes da queda dos valores do
Fundo de Participação dos Municípios, ocorrida nos últimos meses, provocando acentuado prejuízo a Prefeituras do Estado do
Amazonas e do país;
11 - sobre que cálculos o Governo estabeleceu os valores dos
repasses nos dois primeiro meses do corrente exercício fmanceiro;
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m- se a queda das importâncias devidas aos muncípios no
FPM está relacionada com eventual redução na 'arrecadação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Indu~~lizados
(IPI), que constituem na fonte geradora desse Fundo, seja info~
do os índices de redução e as razões que provocaram tal declínio
Mrece~m~t~
,
Sala das Sessões, 21 de março de 1995. - Deputado Atila
Lins.
Justificação
Temos recebido reiteradas reclamações de prefeitos do
Amazonas quanto a uma até agora inexplicável redução nos valores do Fundo de Participação dos Municípios repassados pelo G0verno Federal, por imperativo de mandamento expresso M Constituição. Alguns chefes do Executivo municipais alegam que~ de
até 38%, verificada nos primeiros meses do corrente exercícIo financeiro, fato que está causando sérios transtornos às administrações municipais, mornlente as que têm no FPM sua principal fonte
de receita.
Como se sabe, o FPM é constituído por percentual extraído
dos Imposto de Renda e de Produtos Industrializados (IPI). Como
não se tem notícia de que houve queda na arrecadação desses dois
mbutos, é bastante estranhável que as Prefeituras estejam recebendó seus repasses no FPM com tão drástica redução.
A fmalidade do presente pedido de informações é, pois, o
de indagar do Governo, através do Ministério do Planejamento,
sobre as causas determinantes na queda dos valores do FPM repassados à Prefeituras do Estado do Amazonas, fenômeno que, possivelmente, poderá estar acontecento com municipalidades de outras
unidades federativas do País.

Março de 1995

Ambiente e dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, sobre o Projeto de Transposição das Águas do
Rio São Francisco.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Fedeml,
clc o art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a vossa Excelência que encaminhe ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, o seguinte
Pedido de InfOrntação:
No final do governo passado foram amplamente divulgadas
pela imprensa notícias sobre a urgência do então Ministro da Integração Regional e!D- iniciar os trabalhos do polêmico I!<>jeto de
Transposição das Aguas do Rio São Francisco, mesmo que as razões econômicas e sociais apresentadas então não justificassem o
início imediato desse projeto, pois não estava - e ainda não está cabalmente provado que ele trará os benefícios alardeados pelo exMinistro Aluísio Alves.
.
Como também foi divulgado, M ocasião, que o início dos
trabalhos do Projeto de Transposição estava previsto para o final
do ano passado, julgamos necessário os seguintes esclarecimentos:
a) Qual o estágio atual dos estudos de elaboração do projeto
b'ãsico e do projeto executivo?
b) Qual o cronograma de realização da obm e seus desembolsos previstos?
.
c) O quê, efetivamente, já foi concluído do Projeto de
Transposição?
d) Quais as conclusões dos estudos do relatório de Impacto
Ambiental (RIMA)?
Sala das Sessões, 21 de março de 1995. - Deputado Fernando Ferro.

I - Relatório

I - Relatório

O Senhor Deputado Átila Lins dirigi-se à Mesa da Câmara
dos Depautados solicitando o envio do presente requerimento ao
Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, a fim de que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
I - quais as razões determinantes da queda dos valores do
Fundo de Participação dos Municípios, ocorrida nos últimos meses, provocando acentuado prejuízo a Prefeituras do Estado do
Amazonas e do País;
11 - sobre que cálculos o Governo estabeleceu os valores dos
repasses nos dois prinleiros meses do corrente exercício financeiro;
m- se a queda das importações devidas aos municípios no
FPM está relacionada com eventual redução M arrecadação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Indu~~lizados
(IPI), que constituem a fonte geradora desse Fundo, seja info~
do os índices de redução e as razões que provocaram tal declínio
na receita mbut~
É o relatório.

O Senhor Deputado Fernando Ferro dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, a fim de que, relativamente ao Projeto
de Transposição das Águas do Rio São Francisco, sejam prestados
os seguintes esclarecimentos:
"a) Qual o estágio atual dos estudos de elaboração do projeto básico e do projeto executivo?
b) Qual o cronograma de realização da obm e seus desembolsos previstos?
c) O que, efetivamente, já foi concluído do Projeto de
Transposição?
.
d) Quais as conclusões dos estudos do Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA)?
É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOrnlaS
disciplinadoras da matéria (art. 50; § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamento das infOrnlações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 23 de março de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Considerando que se encontram de acordo com as nOrnlaS
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Fedeml.e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo enCamlnhamento das informações requeridas pelo nobre autor.
Sala de Reuniões, 23 de março de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 27-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 134, DE 1995
(Do Sr. Fernando Ferro)
Requer informações ao Ministério do Meio

n - Voto do Relator

Aprovo Ad referendum.
Em 27-3-95 - Luís Eduardo, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 135195
Senhor Presidente,
Considerando que desde a administração do (}X'-Presidente
Itanlar Franco o Governo Federal vem adotando diversas medidas
para aumentar a arrecadação de mbutos federais, inclusive com o
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fortalecimento da ftscalização e corte de despeiias; que, apesar do
anunciado aumento da arrecadação em conseqüência dessas medidas houve, em março corrente, redução das cotas de repasse do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM); e que, centenas d~
municípios brasileiros, especialmente na Amazônia Legal, vivem
basicamente das verbas do FPM; venho requerer, na forma regimental, que sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, as seguintes informações:
1 - A previsão da Secretaria do Tesouro Nacional, com relação à variação de cotas do FPM para o mês de março de 95, indica um decréscimo de 22% em relação a fevereiro de 95. Quais os
reais motivos desse decréscimo?
2 - Por que a primeira parcela das cotas individuais do
FPM do mês de março de 1995, creditada aos Estados e Municípios no dia 10-3-95, apresentoo uma redução de 27,5% em relação
aos valores creditados em 1°-3-95?
3 - Quais as medidas que o Governo Federal vem adotando
para aumentar a arrecadação?
4 - Qual o volume de arrecadação previsto para os próxi'
mos seis meses?
5 - Como é feito o cálculo para o estabelecimento das cotas
a serem repassadas aos municípios?
Justificação
O presente requerimento justillca-se pelo fato de que centenas de municípios brasileiros têm como a principal fonte de renda
os recursos do FPM A redução do percentual das cotas desse fundo vem pro~ocando verdadeiro clima de intranqüilidade nesses
municípios. E, portanto, necessário que o Ministério da Fazenda
esclareça o que está ocorrendo, visto que, ao mesmo tempo em
que as cotas do FPM são reduzidas, informações atribuídas ao Governo dão conta de aumento de receita, superior até as previsões
iniciais.
O que tem aumentado para os prefeitos, entretanto, é só a
aflição, pois já não sabem mais o que fazer para honrar os compromissos assumidos com investimentos, custeio e pessoal e, ainda, respeitar o limite constitucional com o funcionalismo, numa
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verdadeira ginástica administrativa e orçamentária.
Sala das Sessões, 21 de março de 1995. - Deputado
Priante (pMDB - PA).

José

I - Relatório
O Senhor DeJDtado José Priante dirige-se à Mesa da Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao
Senhor Ministro da Fazenda, a ftm de que relativamente ao repasse das cotas do Fundo de Participação dos Municípios - (FPM),
sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
"1) A previsão da Secretaria do Tesouro Nacional, com relação à variação de cotas do FPM para o mês de março de 95, indica um decréscimo de 22% em relação a fevereiro de 95. Quais os
reais motivos. desse decréscimo?
2 - Põr que a primeira parcela das cotas individuais do
FPM do mês de março de 1995 creditada aos Estados e Municípios no dia 10-3-95, apresentoo uma redução de 27,5% em relação
aos valores creditados em 1°-3-95?
3 - Quais as medidas que o Governo Federal vem adotando
para aumentar a arrecadação?
4 - Qual o volume de arrecadação previsto para os próxi.
mos seis meses?
5 - Como é feito o cálculo para o estabelecimento das cotas
a sere~ repassadas aos municípios?"
E o relatório.

n - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição
Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto
pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.
Sala de Reuniões, 23 de março de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo" Ad referendum" •
Em 27-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
EDITAL Nº 01, DE 23 DE MARÇO DE 1995
A Diretora dO Centro de Documentação e Informação da Câmara
dos Deputados, nos termos do Ato da Mesa nº 62/85, publicado no Boletim
Administrativo nº 105, de 12 de junho de 1985, p. 1047, torna públicas
as decisões da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADAR,
quanto ao ciclo de vida útil de 68 espécies documentais produzidas, ou
alteradas, e recebidas no desempenho de " rotinas específicas, acumula
das em 179 unidades de arquivamento (originais, vias, cópias e
proces
sos), formalizadas nas Tabelas de Temporalidade anexas, cujos prazos de
guarda, devidamente justificados, foram extraídos dos respectivos Plan~
de Destinação de Documentos.
Conforme a legenda que acompanha as Tabelas de Temporalida~,
os conjuntos documentais assinalados com "P" terão guarda
permanente,
por oferecerem perspectiva de uso para fins de pesquisa e informação fu
turas. A convenção "P/SOl indica guarda permanente-seletiva, por amostra=.gem. Os demais terão, por destinação final, a eliminação slstemática, a
pós decorridos os respectivos prazos de guarda intermediária no setor ~
origem, ou na Coordenação de Arquivo.
Se, no prazo de 60 (sessenta) dias, não houver manifestação em
contrário, por parte de pessoas e entidades interessadas, estas Tabelas
de Temporalidade serão consideradas aprovadas e entrarão ~VigOr.

~ &1 .tA1 ,{~. r<..-SUELENA PINTO BANDEIRA
Diretora

ROTINAS ANALISADAS
Área Le91s1ativa
SGM/50 - Recurso contra Decisão da Presidência da CO em Questão de Ordem
SGM/54 - Recurso contra Decisão de Presidente de Comissão em Questã~ de
Ordem
SGM/58 - Encaminhamento de Proposição para Redação Final
SGM/59 - Elaboração de Autógrafos para envio de Proposição ao Senado Fe
deral e à Sanção Presidencia~
SGM/60 - Preparação do Relatório Anual da Secretaria-Geral da Mesa
SGM/61 - Denúncia por Crime de Responsabilidade
SGM/62 - Preparação de Reunião de ~íderes
SGM/63 - Tratamento e Publicação de Relatórios, Depoimentos e outros Do
cumentos de CPI
SGM/64 - Recebimento de Proposta de Fiscalização e Controle
SGM/65 - Manutenção do Banco de Dados - Deputados
Área Administrativa
Med/07 - Prestação de Assistência Radiológica (Atualização)
ÍNDICE ALFABÉTICO DOS TÍTULOS DOS DOCUMENTOS
(O indicativo abaixo refere-se à área em que se insere a ativi
dade, ao número atribuído à rotina e aos documentos analisados).
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Ex.: SGM/60
Doc. 02
SGM/ - Secretaria-Geral da Mesa (Área)
60 - Preparação do Relatório Anual da Secretaria-Geral da
Mesa (rotina)
Doc. 02 - Relatório Anual de Atividades da SGM
- Autógrafo de Proposição ...............•..•.............. SGM/59 Doe.01
- Autógrafo Sancionado
SGV59 Doe. 08
- Aviso-Encaminhamento de Autógrafo Sancionado
SGV59 Doe. 09
- Avulso de Proposição com Despacho
SGV58 Doc. 01
- Banco de Dados - Deputados ......•....................... SGV6~Doc. 01
- Banco de Dados - Parlam
SGM/65
Ooe.07
- Boletim de Produtividade (Mensal) - 5ECRA '"
Med/07
Ooe.07
SGM/50
Doc.Ol
- Decisão da Presidência da CO-em Questão de Ordem
- Decisão da Presidência da CO em Recurso contra Deci
são de Presidente de Comissão em Questão de Ordem .. ~
SGM/54
Doc.04
- Denúncia por Crime de Responsabilidade
SGM/61
Doe.Ol
- Despacho da Presidência - Denúncia por Crime de Responsabilidade
SGM/61
Doe.03
- Dossiê - Denúncia por Crime de Responsabilidade
SGM/6l
UC A
- Dossiê - Reunião de Líderes
SGM/62
UC A
Doc'. 03
- Formulário - Cadastramento de Deputados
SGM/65
- Formulário - Exames enviados ao Setor de Arquivo Médico Med/07
Doe.06
- Formulário - Laudo de Exame Radiográfico
Med/07
Doe.05
- Formulário de Instrução para Exame Radiográfico (Específico)
Med/07
Ooc.03
SGM/65
- Lista de Deputados Federais Eleitos - TSE
Doe.02
- Listagem - Deputados da Legislatura
SGM/65
Doe.06
- Listagem - DeputadOS por Idade
SGM/65
Doc.14
- Listagem - Deputados por Número de Votos
SGM/65
Doe.15
- Livro de Marcação.de Exame Radiológico
Med/07
Ooe.02
- Mensagem - Comunicação à Presidência da República de
Inexatidão em Texto de Autógrafo
SGM/59
Doc.15
- Mensagem - Encaminhamento de Autógrafo Sancionado
SGM/59
Doc.l0
- Mensagem - Encaminhamento de Proposição à Presidência
SGM/59
Doe.04
- Mensagem - Notificação ao Denunciado
SGM/61
Ooe.04
- Ofício - COIllJnicação ao Autor da Denúncia .......•••...• SGM/61
Doe.02
- Ofício - Comunicação ao Primeiro-Secretário do Sena.
do Federal de remessa de Proposições à Promulgação ....• SGM/59
Doe.07
- Ofício - Comunicação ao Primeiro-Secretário do Senado Federal de remessa de Proposições à Sanção
SGM/59
Doe.06
- Ofício - Comunicação ao Senado Federal de Inexatidão
em Texto de Autógrafo ..........................•......• SGM/59
Doe.14
- Ofício - Comunicação de Veto do Presidente da República à Proposição ....•...........•..........•.....•... SGM/59
Doe.11
- Ofício - Devolução de Autógrafo
SGM/59
Doc. H
- Ofício - Encaminha Matéria para Redação Final
SGM/58
Doe.02
- Ofício - Encaminhamento ao Senado Federal de Proposi
ção para Promulgação ....•...............•...........7 .. SGM/59
Ooe.12
- Ofício - Encaminhamento de Proposição ao Primeiro-Se
cretário do Senado Federal .....•.•..•...•....•..•..• 7 .. SGM/59
Doe.02
- Ofício - Encaminhamento de Relatório Anual de Ativi
dades da SGM ..................•...... '.' .........••• 7 ... SGM/60
Doe.03
- Ofício - Encaminhamento de Relatório Final de CPI a
Órgão/ Autor idade ......•.•....•.....••.•••..•••..•..•••.. SGM/63
Doe.01
- Ofício -'Resposta a Autor de Recurso contra Decisão
de Presidente de Comissão em Questão de Ordem ..•••..••• SGM/54
Doe.OS
- Ofício - Resposta a Presidente de Comissão sobre Qúes
tão de Ordem ..••.•..•......•..........•......••••.••. 7.SGM/54
DoC.06
- Ofício-Circular - Convite para Reunião de Líderes .... SGM/62
Doe.03
- Ofício-Circular - Encaminhamento das Propostas de Ur
Doe.01
gência aos Líderes ...•....•.................•...•••. ~ .. SGM/62
Doe.02
- Pauta da Reunião de Líderes .••.•.••......•......•...• SGM/62
- Proposta de Fiscalização e Controle .............•.... SGM/64
Doe.01
- Protocolo - Encaminha Proposta de Fiscalização e Controle (Gabinete) .......•....................•.......... SGM/64
Doe.02
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- Protocolo - Encaminha Proposta de Fiscalização e controle (N~cleo de Informática) .•...........•.•.•.•••.... SGM/64
- Protocolo
Reunião de Líderes ..................•.... SGM/62
- Protocolo de Recurso contra Decisão de Presidente de
Comissão em Questão de Ordem ..............•.•......•... SGM/54
- Protocolo de Recurso em Questão de Ordem ..........•.. SGM/50
- Quadro de Bancadas da CO - Percentual ..•...••..•.•..• SGM/65
- Quadro de Titulares Afastados ..•.................•.•. SGM/65
- Radiografia .......................•...............•... Meâ/07
- Recurso contra Decisão da Presidência da CO em Q~estão de Ordem
'..•.•..•........................ SGM/50
- Recurso contra Decisão de Presidente de Comissão em
Questão de Ordem ...•.•........•........................ S./5.
- Relação - Providências a cargo da Mesa (CPI) ......•.. SGM/63
- Relatório - Líderes na CO ........•................... SGM/65
- Relatório - Nome Parlamentar e Gabinete
"
SGM/65
- Relatório Anual de Atividades da SGM
SGM/60
- Relatório de Afastamentos - Acumulado
·
SGM/65
- Relatório de Bancadas ...•..................•......... SGM/65
- Relatório de Mudança de Partido
SGM/65
- Relatório Fi~al por Partido - TSE ..•.................. SGM/65
- Relatório Setorial da SGM
SGM/60
- Requerimento contra Decisão de Presidente de Comissão em
Questão de Ordem
SGM/54
- Requisição de Exame Radiográfico
Med/07
- Resenna Mensal de Mensagem
SGM/59
- Resenha Mensal dos Ofícios encaminhando Proposições
SGM/59
- Resumo das Decisões da Reunião ae Líderes
SGM/62
- Sumário das Pautas e Resumo aas Decisões
SGM/62

Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Informação
Coordenação de Arquivo
Seç~o de Avaliação e Recolhimento
Sistema de Controle da Produção Documental

Página
Emissão
Aval.

Ooe.03
Doe.O.
Doe.03
Doe.03
Doc.05
Doe.12
Doe.O.
Doe.02
Doe.02
Doe.02
Doc. H
Doc.Oa
Doe.02
Doe.09
Doe.1D
DQc.11
Doc.O.
Doc.01
Doe.Dl

Doe.Ol
Doe. 05
Doc.03
Doe.05
Doe.06

1

08/02/95
17/10/94

TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
coordenação da Elaboração Legislativa
Tramitação de Proposições
RECURSO CONTRA DECISAo DA PRESIDêNCIA
QUESTAo DE ORDEM

DA

CO EM
SGM/SO

Documento :TAQ/**-01
Cf)
Titulo
: NOTAS TAQUIGRáF:ICAS
original :DETAQ - COROE
Observação:A ser avaliada em rotina especifica
cópia (01):CELEG - SINOP
Fa.a. de Arquivamento:
Ativa
'Até o registro
Interm. origem
: Até o final do ano
Interm. COARQ
:cópia (02):SGM - Assessoria Juridica
Arquivam. :Pasta especifica
Fa••~ de Arquivamento:
Ativa
: Até a preparação da Decisão em Questão de Ordam
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: ACSO
:

-

Cópia(03) :COARQ - SEDOL
observação:lnteqra o dossiê do Recurso

Documento :SGM/50-0~
Titulo
:DECISÃO DA PRESIDêNCIA DA CD EM QUESTÃO DE ORDEM
Via única :COARQ - SEDOL
observação:Inteqra o dossiê do Recurso

Documento :SGM/50-02
Titulo
:RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDêNCIA DA CD
ORDEM

EM

QUESTÃO

DE

original :COARQ - SEDOL
Observação:Inteqra o dossiê do Recurso
Cópia(Ol) :CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Informação
Coordenação de Arquivo
Seção de Avaliação e Recolhimento
Sistema de Controle da Produção Documental

PágJ.na :
2
Emissão: 08/02/95
Aval.
17/10/94
TABELA

SGM/50

cópia(02) :SGM - Assessoria Técnica
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até ser votado o Recurso em Plenário .
Interm. origem
ACSO
Interm. COARQ
'-

Documento...: SGM/50-03
Titulo
:PROTOCOLO DE RECURSO EM QUESTÃO DE ORDEM
original :SGM - N~cleo de Informática
Arquivam. :Pasta especifica de protocolo de Recurso em Questão de Ordem
Fases de Arquivamento:
Ativa
:'Até o recebimento pelos setores
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia (Ol):CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Atéb registro
Interm. Origem
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia (02):SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do Recurso à COPER
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Interm. oriqem
Interm. COARQ

Até o finaL do ano sequinte
:

-

cópia (03):DECOH - COPER
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o término da tramitaçãl:l do Recurso
Inte~. oriqem
ACSO
Interm. COARQ
:-

Documento :COH/**-lO
(f)
Titulo
: PARECER DA CO.nm.
oriqinal :COARQ - SEDOL
Observação:Inteqra o dossiê da Proposiçio
Cópia(Ol) :COARQ - SEDOL
observação:Inteqra o Dossiê - DCN
Cópia(02) :COPER - CO.nm.
Observação:A ser avaliada em rotina específica do DECOH
Documento :SGH/31-01
(f)
Titulo
:AVULSO DE PROPOSIÇlO
Impresso :COARQ - SEDRI
Observaçio:Arquivo Impresso (série encadernada)
Guarda Permanente: P
Impresso :CEDIN - SEDRI
observação:Arquivo Impresso (reserva técnica)
Guarda Permanente: P
n. Impres.:Interessados
Arquivam. :NACD
observaçio:A ser distribuído pelo setor de Avulsos do Anexo IV.
•
Disponível aos interessados enquanto a proposição estiver
tramitando.
n. Impres.:Interessados.
Arquivam. :NACD
Observação:A ser distribuído pelo Setor de Avulsos do Plenário.
Disponível aos Deputados enquanto a proposição estiver tramitando.
Impresso :SGM - Assessoria Técnica
Observação:Havendo Recurso
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a instrução do exame da matéria
Interm. Oriqem
: ACSO
Interm. COARQ
.
Documento :SGM/28-03
(4)
Titulo
:AVULSO DA SESSÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS
Impresso :COARQ - SEDRI
Observaçio:Arquivo Impressp (série encadernada)
Guarda Permanente: P .
Impresso :COARQ - SEDRI
Observaçio:Arquivo Impresso (reserva técnica)
Guarda Permanente: P
n Impres. :Deputados e demais interessados
Arquivam. :NACD
Observaçio:A ser distribuído pelo Setor de Avulsos
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Documento : COM/H -UCA
(
Titulo
:DOSSIê - RECURSO CONTRA DECISãO DA PRESIDêNCIA EM QUESTãO DE
ORDEM
Dossiê
: DECOM - COPER
Observação:A ser avaliado em rotina especifica do DECOM
TABELA DE TEMPORALIDADE
L8gislatiya
Coordenação da Elaboração Legislativa
Função
Atividade: Tramitação de Proposições
Rotina·
RECURSO CONTRA DECISAo DE PRESIDENTE DE COMISsAo
EM· QUESTÃO DE ORDEM

Ar.a

SGM/54

Documento :SGM/54-01
Título
:REQUERIMENTO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO EM
QUSTÃO DE ORDEM
original :DECOM - COPER
Observação:lntegra Dossiê - Recurso contra Decisão de Presidente de
Comissão em Questão de Ordem
Cópia (Ol):CELEG - SINOP
Ar~ivam.
:Valor administrativo
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. origem
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia(02) :CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
Observação:Apresenta o despacho do Presidente
Fa.es de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. origem
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
.Cópia(03) :SGM - Assessoria Técnica
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a decisão do Presidente
Interm. origem
ACSO
Interm. COARQ
:Documento :SGM/54-02
Titulo
:RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO EM QUESTÃO
DE ORDEM
original :DECOM - COPER
Observaçào:Integra Dossiê - Recurso contra Decisão de Presidente de Comissão em Questão de Ordem
cópia(Ol) :CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
.Cópia(02) :SGM - Assessoria Técnica
Arquivam. :Pasta especifica
Fase!t'de Arquivamento:
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Até a decisão de Presidente da CO
ACSO
:

-

Documento :SGM/54-03
Titulo
:PROTOCOLO DE RECURSO CONTRA DECISãO DE PRESIDENTE DE COMISsAO EM QUESTãO DE ORDEM
original :SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Pasta especifica de Protocolo de Recurso contra Decisão de
Presidente de comissão em Questão de Ordem
Observação:com as assinaturas de recebimento
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o recebimento pelos setores
Interm. Origem
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia (Ol):CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Atá o regis,tro
Interm. OrigUl
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:cópia ·í02):SGM -. Gabinete
ArqUivam. :Pasta especifica
Fas.s de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do recurso à COPER
Interm. Origem
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia (03):DECOM - COPER
Arquivam. :Valor operacional
Fas.s de Arquivamento:
Ativa
Até o término da tramitação do Recurso
Interm. Origem
ACSO
Interm. COARQ
:-

Documento :COM/**-ll
(I)
Titulo
:OFicIO - RESPOSTA A RECURSO CONTRA DECISAo DE PRESIDEFTE DE
COMISsAo EM QUESTAO DE ORDEM
Original :DECOM - COPER
Observação:Integra dossiê do Recurso
cópia(Ol) :DECOM - comissão pertinente
Fa••s de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do original
Interm. origelll
ACSO
Interm. COARQ
:-

'Documento :SGM/54-04
Titulo
:DECISÃO DA PRESIDêNCIA DA co EM RECURSO CONTRA
PRESIDENTE DE COMISSÃO EM QUESTÃO DE ORDEM

DECISÃO DE

original :DECOM - COPER
observaçào:lntegra Dossiê - Recurso contra Decisão de Presidente de Comissão em Questão de Ordem
Cópia(Ol) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o reaistro
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: Até o final, do ano seguinte
:

-

Cópia(02) :SGM - Assessoria Técnica
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:
Ati~
Até a decisão do Presidente
Interm. Origem
: ACSO
Interm. COARQ
:Cópia(03) :COARQ - SEDOL
Observação:lntegra o Dossiê-DCN

Documento :SGM/54-05
Titulo
:OFiCIO - RESPOSTA A AUTOR DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO EM QUESTÃO DE ~RDEM
original :Deputado recorrente
Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta de ofícios S~MIP
Fa••• de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do original
Interm. origem
: Até o final do ano
Interm. COARQ
:Cópia(02) :CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. Origem
: Até o' final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia(03) :SGH - As.essoria Técnica
Fas•• de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do original
Interm. Orig.m
: ACSO
Interm. COARQ
:cópia(04) :DECOM - COPER
Observação:lntegra Dossiê - Recurso contra Decisão de Presidente de Comissão em Questão de ordem

Documento :SGM/54-06
Titulo
:OFíCIO - RESPOSTA A PRESIDENTE DE COMISSÃO SOBRE QUESTÃO DE
ORDEM
original :DECOM - Presidente da Comissão recorrida
Observação:A ser avaliado em rotina especifica
Cópia (Ol):SGH - Gabinete
Arquivam. :Pasta de oficios SGH/P
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o encaminhamento do original
Interm. Origem
: Até o final do ano
Interm. COARQ
:Cópia(02) :CELEG - SINOP
Arquivam. :Pasta especifica
~a••• de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
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C6p1a(03) :SGM - Assessoria Técnica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do oriqinal
Interm. oriqem
: ACSO
Interm. COARQ
:cópia(04) :DECOM - COPER
observaçào:lnteqra Dossiê - Recurso contra Decisão de Presidente de Comissão em Questão de Ordem

Documento :COM/**-UC12 (*)
Titulo
:DOSSIE - RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO EM
QUESTÃO DE ORDEM
oriqinal :DECOM - COPER
observação:A ser avaliado em rotina especifica
Cópia(Ol) :Deputado Federal (Autor do Recurso)
Arquivam. :NACC
Cópia(02) :Comissào recorrida
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o conhecimento
Interm. Oriqem
ACSO
Interm. COARQ
TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Funçio
Atividade:
Rotina

Leqislativa
Coordenação da Elaboração Leqislativa
Assessoramento à Mesa
ENCAMINHAMENTO DE PROPOSIÇAO PARA REDAÇAO FINAL
SGMiSa

Documento :SGM/58-01
Titulo
:AVULSO DE PROPOSIçiO COM DESPACHO
Via única : DECOM - COPER
Observaçào:Inteqra o dossiê da proposição

Documente :SGM/34-02
(I)
Titulo
:LIVRO DE PROTOCOLO DA SEçAo DE AUTóGRAFOS
Via única : SGM - SEAUT
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o término do preenchimento do livro
Interm. Oriqem
4 anos
Interm. COARQ
:-

Documento :COM/**-12
(t~
Titulo
:REDAÇAO FINAL DE PROPOSIÇõES
oriqinal :DECOM - COPER
observaçào:Inteqra o Dossiê do projeto
Cópia (1) :COARQ - SEDOL
Observação:lnteqra o Dossiê - DCR
Cópia (2) : SGM - Gatlinete

Terça-feira 28 4581

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Março de 1995

Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o conhecimento dos interessados
Interm. origem
: Até final do ano
Interm. COARQ
:Cópia (3) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. origem
: Até o final ào ano seguinte
Interm. COARa
:Cópia (4) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o termino da Tramitação da proposição
Interm. Origem
: 1 ano
Interm. COARQ
'cópia (5) :Senado Federal
Observação:NACD

Documento :SGM/58-02
Titulo
:OFiCIO - ENCAMINHA MATéRIA PARA REDAÇãO FINAL
original :DECOM - COPER
Observação:A ser avaliado em rotina especifica do DECOM.
Cópia
:SGM - SEAUT
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do original
Interm. Origem
Até o término da tramitação da proposição
Interm. COARQ
:TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenação da Elaboração Legislatiya
Assessoramento à Mesa
ELABORAçAO' DE AUTóGRAFOS PARA ENVIO DE PROPOSlÇAO
AO SENADO FEDERAL E à SANçAO PRESIDENCIAL

SGM/59

Documento :SGM/59-01
Titulo
:AUTóGRAFO DE PROPOSlçAo
2 vias
:Senado Federal
Arquivam. :NACD
Obs.rvação:Quando a proposição é de iniciativa do
enviada ao Senado Federal em duas vias.

Legislativo, ela é

3 vias
:Presidência da República
Arqui"{am. :NACD
Observação:Quando a Proposição é de iniciativa do Executivo, ela é enviada à P~esidência da República em três vias.
5 cópias :Senado Federal ou Presidência da República
Arquivam. :NACD
Cópia (06):SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica de Autógrafos
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o env~o do dossiê de proposição
Interm. Origem
Até o final da tramitação
Interm. COARQ
:-
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Cópia (07):DECOH - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da Proposição

Documento :CDI/01-02
(f)
Titulo
:FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇAO DE PROPOSIÇlO
Via única :CELEG - SINOP
Observação:Encaminhada ao Centro de Documentação e Informação para·~er
microfilmada e, posteriormente, descartada.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Enquanto perdurar a tramitação
Interm. Oriqem
: Até o final da la. Sessão da Legislatura .equinte
Interm. COARQ
:cópia (Ol):Senado Federal
Arquivam. :NACD
cópia (02):Senado Federal
Arauivam. :NACD
Cópia (03):DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dessiê da proposição

Documento :SGM/31-01
(#)
Titulo
:AVOLSO DE PROPOSIÇÃO
5 vias
:Senado Federal
Arquivam. :NACD
1 via
: DECOM - COPER
observaçào:Integra o dessiê da proposição

Doc~ento

Titulo

:SGM/59-02
:OFiCIO - ENCAMINHAMENTO DE PROPOSIÇÃO AO PRIMEIRO-SECRETáRIO
DO SENADO FEDERAL

Original :Senado Federal
Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da Proposição
Cópia(02) :SGH - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica por número de proposição
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do original
Interm. Origem ': Até o final da tramitação
Interm. COARQ
:Cópia(03) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica por número de oficio
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do original
Interm. Origem
: Até o final da tramitação
Interm. COARQ
: _. .
Cópia(04) :CELEG - SINOP
Fase. de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. Origem
Até o final do ano sequinte
Intem. COARQ
:-
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C6pia(05) :lSECM
ObaervaQão:A ser avaliada em rotina especifica da la. Secretaria
Documento :SGM/59-03
Titulo
:RESENHA MENSAL DOS OFICIOS ENCAMINHANDO PROPOSIÇOES
original :COARQ - SEDOL
'observação:lnteqra Dossiê-DCN
cópia
:SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a publicação no DCN
Interm. o:dgelll
: Até a atualização
Interm. COARQ
:-

Documento :SGH/S9-04
:Titulo
:KENSAGEM - ENCAMINHAMENTO DE PROPOSIÇAO à PRESIDêNCIA
original :Presidincia da RepUblica
Arquivam. :NACD
cópia (Ol):DECOM - COPER
Arquivam. :Inteqra o dossiê da Proposição
cópia (02): SGM - SEACT
Arquivam. :Pasta especifica de Mensagens
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do original
Intex:m. Origem .: Até o término da tramitação
Interm. COARO
:copia (03):CELEG - SINOP
Fa.es de Arquivamento:
Ativa
Até o registro
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/59-05
Titulo: RESENHA MENSAL DE MENS1\GEM
original :COARQ - SEDOL
observaçio:lnteqra o DOS8iê - DCN
Cópia
:SGM.- SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fa.e. de Arquivamento:
Ativa
: Até a publicação no DCN
Interm. origem
Até a atualização
Interm. COARQ
Documento :SGM/59-06
Titulo
:oFiCIO - COMUNICAçAO AO PRIMEIRO-SECRE~RIO DO SENADO
RAL DE REMESSA DE PROPOSIÇOES à SANÇAO
Original :Senado Federal
Arquivam. : NACO
Cópia(Ol) :DECOM - COPER
Arquivam. :Inteqra o dosaiê da Proposição
Cópia(02) :SGM - SEAUT
Arqu;vam. :Pasta e.pecifica

FEDE-
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Fases de Arquivamento:
Até o envio do original
Ativa
Interm. Origem
: Até o término da tramitação
Interm. COARQ
: Cópia (03):CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
~nterm. C;:OARQ
:Cópia(04) :lSECH
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da la. secretaria

Documento :SGM/59-07
Titulo
:OFiCIO - COMUNICAÇÃO AO PRIMEIRO-SECRETáRIO DO SENADO
RAL DE REMESSA DE PROPOSIÇOES à PROMULGAÇÃO
original :Senado Federal
Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :DECOM - COPER
Arquivam. :Inteqra o dossiê da Proposição
Cópia(02) :SGM - SEAUT
Arquivam~
:Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envia do original
Interm. Origem
: Até o término da tramitação
Interm. COARQ
:cópia(03) :CELEG - SINOP
Fase. de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. ÇOARQ
:cópia(04) :lSECM
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da la. Secretaria
Documento :SGM/59-0a
Titulo
:AUTóGRAFO SANCIONADO
Via(Ol)
:DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da Proposição
Via(02)
Arqu~vam.

:Senado Federal
:NACD

Documento :SGM/59-09
~itulo
:AVISO - ENCAMINHAMENTO DE AUTóGRAFO sANCIONÂDO
original :DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da Proposição
cópia
:SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do dossiê da proposição à COPER
Intera. Origem
Até o término da tramitação
Lni:er.. COARQ
:-

FEDE-
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Documento :SGM/59-10
T1tulo
:MENSAGEM - ENCAMINHAMENTO DE AUTóGRAFO SANCIONADO
original :DECOM - COPER
Arqu1va•• :Integra o dOBsiê da Proposição
Cópia
:SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do dOBSiê da proposição à COPER
Interm. origem
Até término da tramitação
Interm. COARQ
:-

Documento :lSE/**-06
Cf)
Titulo
:OFiCIO - ENCAMINHAMENTO DE AUTóGRAFO SANCIONADO
Original ':Senado Federal
Arquivam. :NACD
copia(Ol) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do dossiê de propos1çao à COPER
Interm .. Origem
: Até o término de tramitação
Interm. COARQ
'Cópia(02) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia(03) :1 SECM
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da la.

Documento :SGM/59-11
Titulo
:OFiCIO - COMUNICAçAo DE VETO
PROPOSIÇÃO

DO

secr~taria

PRESIDENTE

DA

REP~BLICA

à

original :DECOM - COPER •
Arquivam. :Integra o dOBsiê da Proposição
Cópia
:SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do dossiê da proposição à COPER
Interm. origem
·Até o término da tramitação
Interm. COARQ
:Documento :lSE/**-07
(#)
Titulo
:OFiCIO - COMUNICAÇÃO AO SENADO
çÃO à PROMULGAÇÃO

FEDERAL DE ENVIO DE PROPOSI-

original :Senado Federal
Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da proposição
cópia (02):SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do dOBSiê de propOS1çao à COPER
Interm. origem
Até o término de tramitação'
Interm. COARQ
:-
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Cópia (~3):CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:cópia (04):1 SECM
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da la. Secretaria

Documento :SGM/59-12
Titulo
:OFiCIO - ENCAMINHAMENTO AO SENADO FEDERAL DE PROPOSIÇÃO PARA
PROMULGAÇÃO
original :Senado Federal
Arquivam. :NACD
cópia(Ol) :DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da Proposição
Cópia(02) :SGM - SEAUT
Arquivam.· :Pasta especifica
Fa••s de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do dossiê da Proposição à COPER
Interm. Origem
: Até o término da tramitação
Interm. COARQ
:Cópia(03) :CELEG - SINOP
Fas.s de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas ficha.
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/59-13
Titulo
:OFicIO - DEVOLUÇÃO DE AUTóGRAFO
original :DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dosaiê da proposição
Cópia
:SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do dOBSiê da proposição à COPER
Interm. Origem
Até o término da tramitação
Interm. COARQ
.:-

Documento :CDI/Ol-03
CI)
Titulo
:RELAçAO - PROPOSIç:OES PARA ARQUIVAMENTO
Original :COARQ - SEDOL
Observaçâo:lntegra o dossiê - DCN
Cópia(06) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a preparação do Oficio de Comunicação ao Autor
Interm. origem
Documento :lSE/**-OS
(~)
Titulo
:OF1CIO - COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÃO
original

:Autor da Proposição
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Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :DECOM - COPER
Arquivam. :Integra o dossiê da Proposição
Cópia(02) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do dossiê da proposição à COPER
Interm. Origem
Até o término da tramitação
Interm. COARQ
:Cópia(03) :lSECM
observação:A ser avaliada em rotina

esp~cifica

da la. Secretaria

Cópia(04) :CELEG -.SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o registro nas fichas
Interm. Origem
Até o final do ano seguinte
In"l:erm. COARQ
:Documento :SGM/59-14
Titulo
:OF1CIO - COMUNICAÇAo AO SENADO FEDERAL DE INEXATIDAo EM TEXTO DE AUTóGRAFO
Original :Senado Federal
Arquivam. :NACD
C6pia(02) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica por número de oficio
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do original
Interm. Origem
: Até o término da tramitação
-Interm. COARQ
:C6pia(02) :DECOM - COPER
Observação:lntegra o dossiê da proposição
C6pia(03) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. origem
: Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:cópia(04) :SGM - Gabinete
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o conhecimento dos interessados
Interm. origem
: ACSO
Interm. COARQ
:Cópia(05) :Presidincia da CO
Arquivam. :Pasta de oficios
Fases de Arquivamento:
Ativa
:. At' o envio do original
Interm. origem
Ate o final da legislatura
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/59-15
Titulo
:MENSAGEM - COMUNIeAçAO à PRESIDêNCIA DA REPúBLICA DE INEXATIDAo EM TEXTO DE AUTóGRAFO
original :Presidência da República
Arquivam. :NACD
C6pia(Ol) :DECOM - COPER
Observação:Integra o dossiê da proposiçaõ
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cópia(02) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica de Mensagens
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o término da tramitação
Interm. Origem
: ACSO
Interm. COARQ
:cópia(03) :CELEG - SINOP
Fases de Arqu~vamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
.-

Documento :lSE/**-09
Cf)
Titulo
:AVISO - COMUNICAÇÁO AO GABINETE CIVIL DA PRESIDêNCIA DA REP~BLICA DE INEXATIDÁO EM TEXTO DE AUTóGRAFO
original :Gabinete Civil da Presidência da República
Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :DECOM - COPER
observação:lntegra o dossiê da proposição
C6pia(02) :SGM - SEAUT
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do original
Interm. origem
: Até o término da tramitação
Interm. COARQ
:Cópia(03) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. Oriqem
Até o final do ano seguinte
Interm. CCARQ
:cópia(04) :1 SECM
observação:A ser avaliada em rotina especifica da la. secretaria

Documento :lSE/**-lO
Cf)
Titulo
:OFiCIO - COMUNICAÇÃO AO PRIMEIRO-SECRETãRIO DO SENADO FEDERAL DE ENCAMINHAMENTO DE MENSAGEM à PRESIDêNCIA DA REP~BLICi
original :Senado Federal
Arquivam. : NACO
Cópia(Ol) :SGM - 5EAUT
Arquivam. : Pasta "especifica por número de oficio
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do original
Interm. Origem
: Até o término da tramitação
Interm. COARQ
:Cópia(02) ·:DECOM - COPER
Observação:lntegra o dossiê da proposição
Cópia(03) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro nas fichas
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:Cópia(04) :1 SECM
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da la. secretaria
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TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenação da Elaboraçào Legislativa
Assessoramento à Mesa
PREPARAÇÃO DÓ -RELATóRIO ANUAL DA SECRETARIA-GERAL
DA MESA

SGM/60

Documento :SGM/60-01
Titulo
:RELAT6RIO SETORIAL DA SGM
original :SGM - Setor de origem
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o encaminhamento da cópia ao Gabinete
Interm. origem
ACSO
Interm. COARQ
Cópia
:SGM - Gabinete
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a elaboração do relatório anual da SGM
Interm. origem

"Documento :SGM/60-02
Titulo
:RELATóRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA SGM
Original :DG - Gabinete
Obaervação:Documento que condensa as atividades realizadas no âmbito da
SGM~

Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o conhecimento do Diretor Geral
Interm. Origem
05 anos
Interm. COARQ
: 05 anos
Guarda Permanente: P
cópia
:SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o encaminhamento do original
Interm. Origem
ACSO
Interm. COARQ
'-

Documentõ :SGM/60-03
Titulo
:OFiCIO - ENCAMINHAMENTO DE RELATóRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA
SGM
original :DG - Gabinete
Observaçào:A ser avaliado em rotina especifica da DG
cópia
:SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica de oficios SGM
Observaçào:Apresenta o carimbo "recebi o original", assinaào pelo funcionário da DG responsável pelo recebimento.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio do original
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função

Legislativa
coordenação da Elaboração Legislativa
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Atividad.: TramitaçÃo ~e Proposiçõ••
Rotina
DENdNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE
SGM/6l

Documento :SGM/61-01
Titulo
: DENdNCIA POR ClUME DE RESPONSABILIDADE
Origin.l :SGM - As••• soria Juridica
Arquivam. :Pasta e.pecifica
Ob••rvaçio:Ca.o não atenda aos requisitos legais
r •••• d. Arquivamento:
Ativa
Até verificação dos requisitos legais
Int.rm. origem
: Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:original :DECOM - COPER
Ob••rvação:Caso atenàa aos requisitos legais, será avaliaào em rotina
especifica
CÓpia(Ol) :COARQ - SEDOL
Ob.ervação:lntegra o Dossiê - DCN
Cópia(02) :SGM - Assessoria Juridica
Observaçào:lntegra o Dossiê - Denúncia por Crime de Responsabilidade

Documento :SGM/61-02
Titulo
:OF1CIO - COMUNICAÇãO AO AUTOR DA DENúNCIA
original :Autor da Denúncia
Arquivam. :NACD
Cópia
:SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica "SGM/P"
Fa••• d. Arquivamento:
Ativa
,
Até o envio do original
Interm. Orig.m
Até o final da Legislatura
Interm. COARQ
:-

Docum.nto :SGM/61-03
Titulo
:DESPACHO DA PRESIDANCIA - DENúNCIA POR CRIME DE RESPONSABI~DADE

Original :SGM - Assessoria Juridica
observaçào:lntegra o DOBsiê - Denúncia por Crime de Responsabilidade
cópia
: COARQ - SEDOL
Ob••rvaçâo:lntegra o Dossiê - DCN

Documento :SGM/61-04
Titulo
:KENSAGEM- NOTIFICAÇ!O AO DENUNCIADO
Original :Denunciado (Pres. da República. Vice ou Ministro de Estado)
Arquivam. :NACD
Cópia
:SGM - As•••soria Juridica
Ob••rvaçâo:lntegra o Dossiê - Denúncia por Crime de Responsabilidade
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Documento :COM/**-15
(f)
Titulo
:PARECER DA COMISSãO SOBRE DENúNCIA
original :DECOM - COPER
Observaçio:A ser avaliado em rotina especifica
cópia (1) :COARQ - SEDOL
observaçio:Integra o Dossi. - DCN
Cópia (2) :SGM - Assessoria Jurídica
observaçào:Integra Dossiê - Denúncia por crime de Responsabilidade

Documento :SGM/61-UCA
Titulo
:DOSSIê - DENúNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE
original :DECOM - COPER
Observação:A ser avaliado em rotina especifica
Cópia
:SGM - Assessoria Jurídica
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a votação do Parecer da Comissão Especial
Interm. Origem
Até o final da Legislatura
·Interm. COARQ
:-

TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenação da Elaboração Legislativa
Assessoramento à Mesa
PREPARAÇÃO DE REUNIÃO DE LiDERES
SGM/62

Documento :SGM/62-01
Titulo
:OFiCIO-CIRCULAR - ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS DE URGêNCIA
AOS LiDERES
n. vias :Lideres Partidários
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o conhecimento dos interessados
: ACSO
Interm. origem
Interm. COARQ
:

-

cópia(Ol) :SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta específica de oficios SGM
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio' do original
Interm. origem
: Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:Cópia(02) :SGM - Assessoria Técnica
Observação:lntegra o Dossiê - Reunião de Lideres

Documento :SGM/62-02
T1tulo
:PAUTA DA REUNIãO DE LiDERES
original :SGM - Assessoria Técnica
observação:lntegra o Dossiê - Reunião de Lideres
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n. cópias :Lideres Partidários
Fase. de Arquivamento:
Ativa
Até o conhecimento dos interessadds
- Interm. oriqem
ACSO
Interm. COARQ
:. -

Documento :SGM/62-0J
Titulo
:OFiCIO-CIRCULAR - CONVITE PARA REUNIãO DE LiDERES
n. vias
:Lideres Partiàários
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o conhecimento dos interessados
Interm. oriqem
: ACSO
Interm. COARQ
:

-

Cõpia(Ol) :SGM - Assessoria Técnica
Observação:lntegra o Dossiê - Reunião de Lideres

Documento :SGM/62-04
Titulo
:PROTOCOLO - REUNIãO DE LiDERES
oriqinal :SGM - Assessoria Técnica
Arquivam. :Pasta especif~ca de reunião de Lideres
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a entreqa de todos os oficios
Interm. oriqem
Até o final da leqislatura
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/62-05
Titulo
:RESUMO DAS DECISõES DA REUNIãO DE LiDERES
oriqinal :SGM - Assessoria Técnica
Observação:lntegra o Dossiê - Reunião de Lideres
n. cópias :Interessados
Arquivam. :NACD
Observação:Para serem remetidas aos órqãos envolvidos e disponível aos
interessados no balcão de atendimento da SGM.
cópia( 01,. : SGM - Gabinete do Secretá:rio-Geral
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o conhecimento do Secretário-Geral
Interm. oriqem
:cõpia(02) :Videotexto
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até emissão de versão mais atualizada
Interm. oriqem
:-

Docume~

Titulo

:SGM/62-06
:SUMáRIO DAS PAUTAS E RESUMO DAS DECISõES

oriqinal :SGM - Assessoria Técnica
Observação:lnteqra o Dosaiê - Reunião de Lideres
Documento :SGM/62-UCA
Titulo
:DOSSIê - REUNI~O DE LIDéRES
Doss.único:SGM - Assessoria Técnica
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.
Fases de Arquivamento:
Até o final da legislatura
Ativa
4 anos
Interm. origem
Interm. COARQ
:

-

TABELA DE TEMPORALIDADE
Legislativa
Area
coordenação da Elaboração Legislativa
Função
'Atividade: Aa•••• oramento à M•• a
TRATAMENTO E PUBLICAçAO DE RELATóRIOS, DEPOIMENTOS
Rotina
E OUTROS DOCUMENTOS DE CPI

SGM/63

Documento :COM/**-13
(I)
Titulo
:OFiCIO-ENCAMINHAMENTO DE'RELATóRIO FINAL DE CPI AO PRESIDENTE DA CD
Via(Ol)
:DECOM - COPER
Observação:lnteqra o D05Si' - CPI
Via(02)
:COARQ - SEDOL
Obaervação:lntegra o Dossiê - DCN
Cópia
:SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica de oficios
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a publicação
Interm. origem
Até o fina~ da legislatura
Interm. COARQ
:-

Documento :COM/**-14
(I)
Titulo
:RELATóRIO FINAL DE CPI
Via(Ol)
:DECOM - COPER
Observação:Inteqra o Dossiê - CPI
Via(02)
:COARQ - SEDOL
Observação:lntegra o Dossiê - DCN

Documento :SGM/63-01
Titulo
:OFiCIO-ENCAMINHAMENTO DE RELATóRIO FINAL DE CPI A óRGÃO/AUTORIDADE
original :orgãos e/ou interessados
Arquivam. :NACD
Cópia(Ol) :SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica de oficios
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio do original
Interm. origem
: Atê o final da legislatura
Interm. COARQ
: '
cópia(02) :SGM - Assessori~ Jurídica
observação:lntegra o Dossiê - CPI
Documento :SGM/63-02
Titulo
:RELAçAO-PROVIDêNCIAS A CARGO DA MESA (CPI)
original '':SGM - SEATA
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Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a preparação do Avulso da Sessão da CO
Interm. origem

Documento :COM/**-UC13 (f)
Titulo
:DOSSIe - COMISSãO PARLAMENTAR DE INQUéRITO (CPI)
Via(Ol)
:DECOM - COPER
Observação:A ser avaliada em rotina especifica
Via(02)
:COARQ - SEDOL
Observação:Integra o Dossiê - DCN
cópia
:SGM - Assessoria Juridica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a publicação do relatório-CPI
Interm. Origem
Até o final da Legislatura seguin~e
Interm. COARQ
:TABELA DE TEMPORALIDADE

I

I
I

·Area
.Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenação da Elaboração Legislativa
Tramitação de propos1ções
RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE FISCALIZAç.A.O E CONTROLE
SGM/64

Documento :SGM/64-01
Titulo
:PROPOSTA DE FISCALIZAÇãO E CONTROLE
V1a·única :DECOM - COPER
Observaçào:Integra Dossiê - Proposta de Fiscalização e Controle

Documento :SGM/64-02
Titulo
:PROTOCOLO - ENCAMINHA PROPOSTA DE
(GABINETE)

FISCALIZA~ãO

E CONTROLE

via única :SGM - Gabinete
A~quiva:. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o recebimento do Protocolo assinado
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
:-

Documento :COM/**-l6
(f)
Titulo
:OFiCIO - ENCAMINHA PROPOSTA DE FISCALIZAÇãO E CONTROLE
o~iginal

:DECOM - COPER
Observação:Integra Dossiê - Proposta de Fiscalização e Controle

Cópia
:comissão pertinente
observação:A ser avaliada em rotina especifica do DECOM
Documento :SGM/64-03
Titulo
:PROTOCOLO - ENCAMINHA PROPOSTA DE FISCALIZAçãO E CONTROLE
(NúCLEO DE INFORMáTICA)
via única :SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica
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Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o recebimento do Protocolo assinado
Interm. origem
Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ
Documento :COM/**-UC14 (t)
Titulo
:DOSSIê - PROPOSTA DE FISCALIZAÇãO E CONTROLE
Via única :DECOM - COPER
Observação:A ser avaliado em rotina especifica
TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função
:
Atividade:
Rotina

-----------------------

Legislativa
Coordenação da Elaboração Legislativa
As.essoramento à Mesa
MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS - DEPUTADOS
SGM/65

Documento :SGM/65-01
Titulo
:BANCO DE DADOS - DEPUTADOS
,Arq.eletr.:SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Disco rígido do computador
Fa.e. de Arquivamento:
Ativa
: Durante a legislatura
Interm. Origem
: ACSO
Interm. COARQ
:Disquete :SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Arquivo de disquete.
Observaçio:Cópia de segurança executada,regularmente,durante a legislatura vigente.
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a execuçio da próxima versio
Interm. Origem
ACSO
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/65-02
Titulo
:LISTA DE DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS - TSE
Via(Ol) . :SGM ~ Núcleo de Informática
ObserVaçio:Utilizada para implantação dos dados no DEPMANUT
Fases de Arquivllmento:
.
Ativa
Até a i~plantaçio dos dados no computador
Interm. Origem
Até o final da legislatura seguinte
Interm. COARQ
4 anos
Guarda Permanente: P
Via(02)
: Diretoria-Geral
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da Diretoria-Geral

Documento :sGM/eS-03
Titulo
:PORKUt.6RIO - CADAS'1'RAM!NTO DE DEPUTADOS
Via ~ica :SGH - Núcleo de Inform6tica
Arquivam. :Pa.ta e.pecifica
Fase. 'de Arquivamento:
Ativa
: Até a implantaQlo do. dado. no computador
Intarm. Origem
Atá o final da legislatura
Interm. COARQ
:-
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Documento :SGM/07-01
(#)
Titulo
:DIPLOMA DE DEPUTADO FEDERAL
original :Deputado Federal
Arquivam. :NACD
C6pia(1)
:SGM - Gabinete
Arquivam. :Arquivado em pasta especifica.
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até o final da legislatura.
Interm. origem
.C6pia(2)
:SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Pasta especifica.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a implantação dos dados
IDterm. Origem
Até o final da legislatur seguinte
Interm. COARQ

Documento :SGM/6S-04
Titulo
:RELATóRIO FINAL POR PARTIDO - TSE
:SGM - Núcleo de Informática
Via(Ol)
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a implantação dos dados no computador
Interm. origem
Até o final da legislatura seguinte
4 anos
Intarm. COARQ
Guarda Permanente: P
Via(02)
:Oiretoria-Geral
Observação:A ser avaliada em rotina especifica da Diretoria-Geral

Documento :SGM/6S-0S
Titulo
,:QUADRO DE BANCADAS DA CO - PERCENTUAL
n. cópias :Membros da Mesa e Lideranças partidérias
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a informação dos interessados
Interm. Origem
ACSO
~nterm. COARQ
:Cópia
:SGM - Núcleo de Informática
Observação:Oisponivel aos interessados.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o final da legislatura seguinte
Interm. Origem
:Documento: OG/**-Ol
(f)
Titulo
:RELAÇiO - DEPUTADOS COM NúMERO DE MATRiCULA
original :SGM - Gabinete
bbservação:Nova relação é emitida a cada inicio de legislatura, sendo
mantido o número de matricula de deputados reeleitos.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio de cópia ao Núcleo de Informética
Interm. origem
Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:cópia(Ol} :O-G
observação:A ser avaliada em rotina especifica da Diretoria-Geral
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Cópia(02) :SGM - Núcleo de Informática
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro no computador
Interm. Origem
Até o final do ano
Interm. COARQ
.Cópia(03) :SGM - SEREV
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a elaboração do código de votação do deputado
Interm. Origem
Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:Documento :CAP/**-Ol
(*)
Titulo
:RELAÇÃO - DEPUTADOS/GABINETES
original :CAPPE
Observação:A ser avaliado em rotina especifica
C6pia
:SGM - Núcleo de Informática
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o registro no computador
Interm. Origem
Até o final do ano
Interm. COARQ
Documento :SGM/04-01
(j)
Titulo
:OFiCIO - COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA PARTIDáRIA
Original :COPAC - SERPA
Observação:Arquivada na Pasta do Deputado, a ser avaliada em rotina específica do Departamento de Pessoal
Cópia(l) :SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a entrega do original
Interm. origem
: Até o final da Legislatura
Interm. COARQ
:Cópia(2) :SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a atualização do Banco de Dados do Deputado
Interm. origem
Até o final da legislatura seguinte
Interm. COARQ
.-

Oocumento :SGM/09-01

(f)

·T1:tU·ll:)········:~UERnmNTO··DE:·'L:rCENÇ1\·DE"·DEPOTADO··iMA:rs··DE··rZO··D:I:AS)"···········

Original :COPAC - SERPA
Arquivam. :Pasta do Deputado
Observação:Integra a Pasta do Deputado, a ser avaLiada em rotina especifica do Departamento de Pessoal.
Cópia(l) :SGM - Gabinete
Arquivam. :Pasta de pos•• e afastamentos
Fas•• de Arquivamento:
Ativa
: Até a assinatura do Presidente da CD
Interm. origem
: Até o tinal da legislatura
Interm. COARQ
:Cópia(2) :SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Pasta de deputados - alterações na bancada
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a alteração do Banco de Dados dos Deputados
Interm. Origem
Até o final do ano
Interm. COARQ
:-
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Documento :SGH/65-06
Titulo
:LISTAGEM - DEPUTADOS DA LEGISLATURA
via única : COARQ - SEOOL

. '
Observação:Listagem impressa que substituirá, para:f1ns de arqu1vo permanente, as informações em meio eletrõn1co (disquete).
Fases de Arquivamento:.
.
Ativa
: Até o enV10 para o ArqU1vo
Interm. COARQ
: 4 anos
.....Guarlia .P.e.rmanente.:.. P
·..··············..·······
.
Documento :SGM/6S-07
Titulo
:SANCC DE DADOS _·PARLAM
Via única :CCARQ - SEDCL
Observação:Listagem impressa que substituirá, para fins de arquivo permanente, as informações em meio eletrônico (disquete), substituivel por nova versão a cada legislatura.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o envio para o Arquivo
Interm. COARQ
: 4 anos
. Guarda Permanente: P
Arq.eletr.:SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Disco rígido do computador
cbservação:Banco de dados cumulativo. É abastecido todo final de legislatura.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Enquanto durar o procedimento
Interm. origem
ACSO
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/65-0S
Titulo
:RELATóRIO - NOME PARLAMENTAR E GABINETE
n. cópias :SGM (diversos setores)
cbservação:Um para cada unidade da Secretaria-Geral da Mesa.
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até ser substituida por versão mais atual
Interm. Origem
:Cópia(Oi) :CELEG - SINOP
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a atualização de dados no computador
Interm. origem .: Cópia(02) :Videotexto
observação:Exportada para videotexto em mais de um formato
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a exportação de versão mais atualizada
Interm. Origem
:Cópia(03) :SGM - Núcleo de Informática
Observação:Disponível aos interessados
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o final da legislatura sequinte
Interm. Origem
:Documento :SGM/65-09
Titulo
:RELATóRIO DE AFASTl\MENTOS - ACUMULADO
original

:SGM - SEATA
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Observação:utilizado para o assessoramento ao Presiente da CO, durante
as sessõe••
Fa.es de Arquivamento:
Ativa
: Até a informação dos interessados
Interm. origem
: ACSO
Interm. COARQ
:Cópia(Ol) :SGH - Assessoria
Observação:Utilizada para o assessoramento ao Presidente da CO, durante
as sessões e as reuniões da Mesa e de Líderes.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até substituição por versão mais atualizada
Interm. origem
: Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:Cópia(02) :SGH - Gabinete
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a substituição por versão
Interm. origem
: Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:-

mai~

atualizada

cópia(03) :SGH - Núcleo de Informática
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a emissão de versão mais atualizada
Interm. Origem
ACSO
Interm. COARQ
:Cópia(04) :COARQ - SEDOL
Fases de Arqu~vamento:
Ativa
Até o envi~ ao Arquivo
Interm. COARQ
: 4 anos
Guarda Permanente: P
C6pia(05) :Videotexto
Observaçào:Exportada para o videotexto em mais de um formato.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a exportação de versão mais atualizada
Interm. origem
'Documento :5GM/65-l0
Titulo
:RELAT6RIO DE BANCADAS
original :SGM - Núcleo de Informática
Arquivam. :Pasta especifica
observação:Quando da emissão de novas versões, são preservadas as antigas, formando uma série.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a emissão de nova versão
Interm. origem
: Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:Cópia(Ol) :SGM - SEATA
observação:Utilizada para o assessoramento ao Presidente da CO, durante
as sessões e no Plenário.
Fases de Arquivamento:
Ativa
. Até a emis~ã~ de nova versão
Interm. Origem
: Até o final dà legislatura (última versão)
Interm. COARQ
:Cópia(02) :SGM - Assessoria
observação:Utilizada para assessorar o presid,ente da CD,durante as sessões e reuniões.
Fa.e. de Arquivamento:
Ativa
Até a emissão de nova versão
Interm. Origem
Até o final da legislatura (Última versão)
Interm. COARQ
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C6pia(03) :SGM - Gabinete
Fases de Arquivamento:
Ativ~
Até a emissão de nova versão
Interm. origem
: Até o final da legislatura (última versão)
Interm. COARQ
:C6pia(04) :Videotexto
observação:Exportada para o videotexto em mais de um formato
Fas.s de Arquivamento:
Ativa
Até a exportação de versão mais atualizada
Interm. origem
:-

Documento :SGM/65-11
Titulo
:RELAT6RIO DE MUDANÇA DE PARTIDO
original :SGM - Núcleo de Informática
observação:Disponivel aos interessados
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o final da legislatura seguinte
Interm. Origem
:Cópia(Ol) :SGM - SEATA
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a informação aos interessados
Interm. origem
: 1 m6.
Interm. COARQ
:Cópia(02) :COARQ - SEOOL
Fas.s de Arquivamento:
Ativa
: Até o envio ao Arquivo
Interm. COARQ
4 anos
Guarda Permanente: P
Cópia(03) :Videotexto
observação:Exportada para o videotexto em mais de um formato
Fases de Arqu~vamento:
Ativa
Até a exportação de versão mais atualizada
Interm. origem
'-

Documento :SGM/65-12
Titulo
:QUADRO DE TITULARES AFASTADOS
original :SGM - Núcleo de Informática
observação:Disponivel aos interessados
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o final da legislatura seguinte
Interm. origem:Cópia(Ol) :SGM - SEATA
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a informação aos interessados
Interm. origem
1 mês
Interm. COARQ
:-

Documento :SGM/65-13
Titulo
: RELATóRIO - LiDERES NA CO
original :SGM - Núcleo de Informática
Observaçào:Disponivel aos interessados
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o final da legislatura seguinte
Interm. Origem
:-
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Cópia(Ol) :SGM - Assessoria
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a informação dos interessados
Interm. Origem
Até o final da legislatura
Interm. COARQ
:Cópia(02) :SGM - Gabinete
Fases de Arquivamento:
Ativa
: Até a informação dos interessados
Interm. Origem
Até o final da legialatura
Interm. COARQ.
:Cópia(03) :SGM - SEATA
Fases da Arquivamento:
Ativa
: Até a utilização dos dados
Interm. Origem
: 1 m6.
Interm. COARQ
:Cópia(04) :Videotexto
observação:Exportada para o videotexto em mais de um formato
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a exportação de versão mais atualizada
Interm. Origem
:-

Documento :SGM/65-14
Titulo
:LISTAGEM - DEPUTADOS POR IDADE
vIa única :SGM - Núcleo de Informática
observação: só' emitida a listagem em caso de solicitaçãó.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a informação dos interessados
Interm. Origem
:-

Documento :SGM/65-15
Titulo
:LISTAGEM - DEPUTADOS POR NúMERO DE VOTOS
via única :SGM - Núcleo de Informática
observação:Só emitida a listagem em caso de- solicitação
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a informação dos interessados
Interm. origem
:-

TABELA DE TEMPORALIDADE
Area
Função
Atividade:
Rotina

Administrativa
Assistência Médica
Execução de exames complementares _
PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA RADIOLóGICA (ATUALIZAÇÃO)

Med/07
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Documento :Med/07-01
Titulo
:REQUISIÇAO DE EXAME RADIOGRáFICO
Via única :COMED - SECRA
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a execução do exame
Interm. origem
1 ano
Interm. COARQ
:-

Documento :Med/07-02
Titulo
:LIVRO DE MARCAÇãO DE EXAME RADIOLóGICO
Via única :COMED - SECRA
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até o final do livro
Interm. origem
1 ano
Interm. COARQ
:-

Documento :Med/07-03
Titulo
:FORMULáRIO DE INSTRUçAO PARA EXAME RADIOGRáFICO (ESPECiFICO)
Via única :Paciente
Arquivam. :NACD

Documento :Med/07-04
Titulo
: RADIOGRAFIA
Via única :COHED - SECRA
Arquivam. :Arquivado em envelopes, por prontuário, agrupando todas as
radiografias do paciente. :
Observaçio:Funcionários ativos e inativos, deputados e seus dependentes
legais.
Fases de Arquivamento:
Ativa
Até a formulação do laudo
Interm. origem
Enquanto o Prontuário estiver preservado
Interm. COARQ
:Via única :Paciente
Arquivam. :NACD
Observaçio:Jornalista credenciado, secretário-parlamen~ar, requisitado,
CNE e seus dependentes legais. Os interessados terão 30 dias
dias para retirá~las, caso contrário, serio de.cartadas.

Documento :Med/07-05
Titulo
:FORMULáRIO - "LAUDO DE EXAME RADIOGRáFICO
la.via
:COAPA - Setor de Arquivo Médico
Ob.ervaç6o:- Integra o Prontuário Médico
"
- Via branca
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2a.Via
:COMED - SECRA
Ob.ervação:- Via azul
- Arquivado junto à Ra~ioqrafia
Fas•• à. Arquivamento:
Ativa
1 mês
Interm. oriqem
Enquanto o Prontuário estiver preservado
Interm. COARQ
:3a.Via
: paciente
Arquivam. :NACD
observação:Via amarela

Documento :Med/07-06
Titulo
:FORMULáRIO - EXAMES ENVIADOS AO SETOR DE ARQUIVO MEDICO
Via única :COMED - SECRA
Fas.s de Arquivamento:
Ativa
1 dia
Interm. Oriqem
1 ano
Interm. COARQ
:-

DocUmento :Med/07-07
Titulo
:BOLETIM DE PRODUTIVIDADE (MENSAL)- SECRA
original :COAPA - SERAO
Fases de Arquivamento:
1 mês
Ativa
I'bterm. Oriqem
: 1 ano
Interm. COARQ
:

-

cópia
:COMED - SECRA
Fas.s àe Arquivamento:
Ativa
Até o final do ano
Interm. origem
1 ano
·nterm. COARQ
:-

L E G E NO A
NACD->
ACSO-> A Critério Setor de origem
->
UCA -> Unidade Coletiva Arquivamento
P
->
NMA -> Não é Material de Arquivo
Cf) -> Documento de outra rotina
PIS ->
, •• - Rotina ainda não avaliada
Oba: Os prazos destas Tabelas foram propostos pela CADAR e os demais dados extraidos dos respectivos Planos de Destinação
àe Documentos de Arquivo (PODA)

Não Arquivado na CO
Descarte·por eliminação
Guarda Permanente
Guarda Perm. Seletiva
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n° 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de janeiro de 1995.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários
à perfeita
compreensão das DemonstraÇÕes.
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
ING. EXTRA-ORÇAMENT.
Valores em Circulação
Recursos Especiais a Receber
Valores em Trânsito Realizáv.eis
Outros Valores em Circulação
Obrigações em Circulação
Restos a Pagar-Inscritos-A Pagar

283.217,12
51.551,41
231.665,71
9.450.891,38 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.
9.430.883,22 Valores em Circulação
9.424.772,65 Recursos Especiais a Receber
6.110,56 Outros Valores em Circulação
0,01 Obrigações em CirculaçAo
20.008,16 Fornecedores
20.008,16 Restos a Pagar-Inscriçao

9.424.500,85
9.424.500,84

DISP.PERIODO ANTERIOR
Conta Única Tesouro Nac.
Aplicaçõe~ Financeiras
Outras Disponibilidades
TOTAL DOS INGRESSOS

2.812.957,63 DISP.PERfoDO SEGUiNtE

3.056.621,35

783.021,84
2.025.648,18
4.281,61
12.541.066.13

Conta Única Tesouro Nac.
Al.?11caçOes FinanceiraS
Outras Disponibilidades
TOTAL DOS DISP~NDIOS

9.490.444,78

0,01
65.943,93
400,00
65.543,93

731.362.38
2.314.914,59

4.284.38
12.541.066.13
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BALANÇO PATRIMONIAL lEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 1995
ATIVO FINANCEIRO

Disponível
Disponível em Moeda Nac.
Bancos C/Movimento
Aplicações Financeiras
Créditos em Circulação
Créditos a Receber
Recursos Receber Tes.Nac.
ATIVO NÃO FINANCEIRO
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo
Depósito Compulsório
Recursos Vinculados
ATIVO REAL

12.481.122,19
3.056.621,35
3.056.621,35
741.646,76
2.314.974,59
9.424.500,84
173.522,84
9.250.978,00
40.494,44
40.494,44

PASSIVO FINANCEIRO
Obrigações em Circulação
Obrigações a Pagar
Restos a Pagar não
Processados

ATIVO TOTAL

20.008,16

40.494,44
40.494,43
0,01

Patrimônio/Capital
Resultado Acumulado
Resultado do Período
Situação Patrimonial Ativa
Situação Patrimonial Passiva

20.008,16
12.501.608,47
2.058,49
12.215.007,27
284.542,71
36.761.632,09
36.477.089.38

7.327,50 PASSIVO COMPENSADO
7.327,50 Compensações Pas. Div.
7.327.50 Direitos e Obrigo Contratuais

7.327,50
7.327,50
7.327.50

12.521.616,63 PASSIVO REAl
PATRIMONIO LIQUIDO

ATIVO COMPENSADO
Compensações Ativas Div.
Direitos e Obrigo Contratuais

20.008,16
20.008,16
20.008,16

12.528.944.13 PASSIVO TOTAL

PUBU1~ .

ADE,~LVE'r:;,

Dli'etor·Geral

SABINO

12.528.944,13
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Orçamentárias
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mutações Ativas
Ajustes de Bens, Valores e
Créditos
Ajustes de Créditos
VARIAÇÕES ATIVAS

283.217,12
283.217.12
283.217,12
51.551,41
231.665,71
1.325.59
1.325,59
RESULT. PATRIMONIAL
1.325,59 Superavit
1.325.59

.284.542,71
284.542,71

284.542,71 VARIAÇÕES PASSIVAS

284.542,71

FONTE: SIAFII95

ADELMA SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

Março de 1995
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional. programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
Deputados e funcionários. e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral 'cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei n° 4.320. de 1964. consubstanciados no Plano de Contas da Administraçao
Pública Federal.
NOTA 3 .:-ftesumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente. por
aplicações em NTN. acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo. conforme estabelece a Resolução nO 60. de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes. destacando as receitas referentes aos
rendimentos de aplicações em NTN (R$ 51.551,41) dos recursos do Pr6-Saúde.
NOTA 6 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de janeiro de 1995 um superávit de R$ 284.542.71.
ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor em Exercrcio
Coordenaçao de Contabilidade

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assist. Controle do Fundo Rotativo
CRC/DF6883
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DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE AGRICULTIJRAE POLÍTICA RURAL
O Deputado Alcides Modesto, Presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural, fez a seguinte:

Distribuição nO 4195
Em 27-3-95
Ao Sr. Deputado ANDRÉ PUCCINELLI
Projeto de Lei N° 90/95 - do Sr. Aldo Arantes - que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais ao local de trabalho".
Ao Sr. Deputado CARLOS MELLES
Projeto de Lei nO 106/95 - do Sr. Odelmo Leão - que."dispõe sobre instalações de captação de água para irrigação nas barr-agens"
O Sr. Deputado EZIDIO PINHEIRO
Projeto de Lei nO 100/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "modifica a Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que regulamenta
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. previstos
no Capítulo UI, Título vrr, da Consittuição Federal".
(Projeto de Lei N° 2.421191 - do Sr. Adão Pretto e outros 4
- que "dispõe sobre os efeitos jurídicos decorrentes dos assentamentos, em áreas rurais regulamenta a perda de propriedade d.~
imóvel rural pelo abandono,e dá outras providêndas".
O Sr. Deputado JOSEALDEMIR
Projeto de Lei N° 4.34Q193 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera a Lei nO 8.171, de 10 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe
dispositivos referentes à defesa agropecuária".
Ao Sr. Deputado JOSÉ BORBA
Projeto de Lei N° 16/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "institui critério para fornecimento de energia elétrica a indústrias rurais".
Ao Sr. Deputado JOSÉ FRITSCH
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".
Ao Sr. Deputado JOSÉ lELES
Projeto de Lei N° 3.687/93 - do Sr. Elias Murad - que "institui Programa Especial de Crédito de Custeio e de Investimento
para Substituição da Cultura Fumageira por culturais Alimentícias
Básicos.
Ao Sr. Deputado Luís BARBOSA
Projeto de Lei N° 4.575/94 do Sr. Valdir Colatto - que
"Dispõe sobre o Plano Nacional de Assistência Técnica junto aos
Projetos de Assessoramento de reforma Agrária".
Ao Sr. Deputado NELSON MEURER
Projeto de Lei N° 3.182/92 - do Sr. Adão Pret10 e outros 4
- que "institui o Fundo Especial de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Assentados Cooperativados ou Associados - PEPACA, e dá outras providências".
Ao Sr. Deputado ODIUO BALBINOTII
Projeto de Lei N° 97/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta artigo á Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe a
política agrícola"
Ao Sr. Deputado SILAS BRASILEIRO
Projeto de Lei N° 105/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da preparação de carne bovina em
corte, por matadouros frigoríficos e entrepostos frigoríficos em
carcaças tipificadas e dá óutras providências".
Ao Sr. Deputado VALDIR COLATIO
Projeto de Lei N° 96195 - do Sr Fernando Gonçalves - que
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"dispõe sobre veiculação no rádio e na televisão de informações
que estimulem a fOlmação de hortas domésticas".
Sala da Comissão 17 de março de 1995.Moizí'S Lobo da Cunha, Secretário.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DEREDAÇAO
O Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 13195
Em 27-3-95
Ao Sr. ADHEMAR DE BARROS Fll-HO:
Projeto de Lei N° 4.324-N93 - do Sr. Odelmo Leão - que
"acrescenta incisos ao art. 30 da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que "dispõe sobre a política agrícola".
A SRS. ALZIRA EWERTON:
Projeto de Lei N° 87/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "altera o art. 133 do Código de Processo Civil".
Projeto de Lei N° 117/95 - do Sr. Benedito Domingos - que
"dispõe sobre a ftxação do valor das multas por inadiplência, constantes dos contratos de ftnanciamento, de compra a prazo, de locação de imóveis residenciais. de pagamento de taxas de energia elétrica de gás. de água e esgoto de telefone ou quaisquer outros de
contratos de adesão".
Ao Sr. ANTÔNIO DOS SANTOS:
Projeto de Lei N° 4.411-A/94- do Sr. Sérgio Arouca- que
"altera a redação do § 2° do art. 477 da Consolidação das Leis do
Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de F de maio de
1943".
Ao Sr. ÁTILA LINS
Projeto de Lei N° 3.257-N92 - do Sr. Sérgio Arouca - que
"altera a redação do art. 652 da Consolidação das Leis do trabalho,
aprovado pelo Decreto-Lei n° 5.452, de F de maio de 1943, e do
art. 2° da Lei n° 7.701, de 21 de dezembro de 1988".
Projeto de Lei N° 3.282-N92 - do Sr. Sérgio Arouca - que
"altera a redação dos arts. 29, 36 e 49 da Consolidação das Leis do
traballio, :,:provada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 e dá outras providências".
Ao Sr. JARBAS LIMA:
Projeto de Lei N° 4.087-N93 - do Sr. Jaques Wagner - que
dispõe sobre a trabalho temporário nas empresas urbanas altera
dispositivos a lei n 6.019, de 3 de janeiro de 1974 e dá outras providências".
Ao Sr. JOSÉ LUIZ CLEROT
Projeto de Lei W 4.627/94 - do Sr. Paulo Paim - que "re_
gula o processo de ação de súmulas pelos tribunais do Pará".
Ao Sr. JOSÉ REZENDE:
Projeto de lei N° 4.914195 - do Sr. Welinton Fagundes que "acrescenta parágrafos ao alt. 160 do Código de Processo Civil - Lei n') 5.869, de 11 de janeiro de 1973, peDDitindo o envio
pelo con-eio de documentos para a instrução de atos processuais.
Sala da Comissão em 27 de março de 1995. - Sergio Sam.
paio Contreiras de Almeida, Secretário.
Q

O Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 14195
Em 27-3-95
Ao Sr. JARBAS LIMA:
Ofício nO 1.346-P/92 - do Supremo Tribunal Federal- que
"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da Constituição Federal, pa:ra apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Ronaldo Perim".
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Ao Sr. JOSÉ LUIZ CLEROT:
Ofício nO 192189 - do Sr. Primeiro-Vice-Presidente da Câmara dos Deputados - que "encaminha o Of; GP nO 540/89, do Suin"sta~ra, premo Tribunal Federal, solicitando !i,'çença" ;pré"via""
ção de processo criminal contra Ci Sr. J;>ePl1Mo ~i1p, l\bi~Açc
k e l " . ' -"
,
,
Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Ofício n° 274-P/90 - do Supremo Tribunal Federal- que
''renova o pedido de licença prévia para dar prosseguimento aos
processos referentes aos parlamentares que menciona (14)".
Ao Sr. VICENTE CASCIONE:
Consulta nO 8/93 - do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados- "que solicita o pronunciamento da Comissão de Constituição justiça-tnte-Redação...acerca c4 iJJt~J;pJ;eta.Ç_ã.Q.da disposição
contida na alínea d, do inciso IL do art. 54 da Constituição Federal, considerando, em especial, a circunstância de afastamento pela
Casa Legislativa de origem".
Sala da Comissão, 27 de março de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.
P f l I a "','

e

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
O Deputado Wigberto Tar1Dce, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte
Distribuição nO 5195
Em 27-3-95
Ao Deputado JAIR MENEGUELLI
Projeto de Lei nO 4.955/90 - do Sr. Paulo Paim - que "obriga as empresas, com mais de 10 (dez) empregados, a fornecer e
subsidiar refeições em horário de almoço".
Projeto de Lei n° 401191 - do Sr. Paulo Paim - que "defme
os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos do direito de
greve, previsto no parágrafo 1° do artigo 9° da Constituição Federal, e dá outras providências".
Projeto de Lei n° 4585/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a instituição da Semana do Trabalhador".
Projeto de Lei n° 4.658194 - do Sr. Nilson GIbson - que "dispõe sobre a vinculação dos servidores inativos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social- INAMPS".
Projeto de Lei n° 23/95 - do Sr. Eduardo Jorge - que ''veda
dispensa do trabalhador portador de doença profissional ou seqüelas de acidente do trabalho".
.
Projeto de Lei nO 8<Y95 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera
o artigo 452 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras
providências".
Ao Deputado PAULO ROCHA
Projeto de Lei nO 2/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe
sobre salário-família e dá outras providências".

Terça-feira 28 4609

Projeto de Lei n° 9/95 - do Sr. Hugo Biehl - que "cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas e dá outras providências".
.
,li ~ala.IlaComissão, 27 de março de 1995. - Talita Veda de
'Almeidà, Secretária.
O Deputado Wigberto Tar1Dce, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte
Distribuição nO 6195
Em 27-3-95
Ao Deputado JOÃO MELÃO NETO
Proposta de Fiscalização e Controle nO 100/94 - do Sr. Paulo Paim - que "requer à Çomissão de Trabalho, de Administração
e-Berviço Público que solicite inspeçãç extraordinária no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES".
Proposta de Fiscalização e Controle nO 6/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "propõe à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, realização de auditoria nas contas do Instituto
Nacional de Seguridade Social- INSS, para apurar a real situação
contábil e financeira desse Órgão".
Ao Deputado UBIRATAN AGUIAR
Projeto de Decreto Legislativo nO 244190 - do Sr. Paulo
Paim- que "suspende a Portaria n° 3.435, de 19 de junho de 1990,
do Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social".
Ao Deputado WILSON BRAGA
Projeto de Lei nO 3533/89 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre as normas aplicáveis ao processo de dissídio coletivo e
dá outras providências".
Sala da Comissão, 27 de março de 1995~ - Talita Veda de
Almeida, Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETO
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
O Deputado Wigberto Tar1Dce, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte
Distribuição nO 1195
Em 27-3-95
Ao Deputado ILDEMAR KUSSLER
Projeto de Lei nO 1.936/91 - dos Srs. Chico Vigilante e
Eduardo Jorge - que "altera disposições da Lei nO 6.903, de 30 de
abril de 1981, que dispõe sobre a aposentadoria dos juízes temporários da União, de que trata a Lei Orgânica da Magistratura Naciorial".
Sala da Comissão, 27 de março de 1995. - Talita Veda de
Almeida, Secretária.

PÂGINA ORIGINAL EM BRANCO

MESA - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
(Biênio 1995/96)
1°Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE

Presidente:
LUIS EDUARDO - PFL-BA

Suplentes de Secretários:

1° ROBSONTUMA - PL-SP

2° Secretário:
1° Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2° VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

LEOPOLDO BESSONE- PTB-MG .
3° Secretário:
VAGO
4° Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

2° Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFLlPTB)

3° LUJZ PIAUHYLINO - PSB-PE

4° WILSON BRAGA.... PDT-PB

Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrabim Abi-Ackel

Eraldo Trindade
Moacir Andrade
Luciano de Castro
Paulo Mourão
Ricardo Izar
Hugo Biehl

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Viee-Líderes:

PMDB
Líder: MICHEL TEMER
Viee-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tete Bezerra

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel
Edinho Araújo
Jurandyr Paixão

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luis Gushiken
Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

PP
Líder: ODELMO LEÃO
Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira

Romel Anízio
Valdomiro Neger
Jofran Frejat

PSDB
PDT
Líder: JOSÉ ANÍBAL
Líder: MIRO TEIXEIRA
Viee-Líderes:
Ubiratan Agmar (1 ° Vice)
Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Yeda Crusius
Antônio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi
.Elias Murad
João Leão
Salvador Zimbaldi
Nelson Otoeh

Antônio Joaquim
Euópedes Miranda
Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro
Sílvio Abreu

BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDIPSC)
PPR

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Líder: FRANCISCO DORNELLES
Viee-Líderes:
Gerson Peres (l ° Vice)

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1° Vice)
Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Augusto Nardes

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho (l° Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

PARÁGRAF04°,ART.9"RI

BLOCO PARLAMENTAR (pSBJPMN)
Líder: Fernando Lyra
Viee-Líderes:
José Carlos Sabóia (lo Vice)
Ubaldino Júnior
PCdoB
Líder: ALDO RmEm.O

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Sérgio Miranda

PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANfOS

Vice-Líderes:
Almino Affonso
Jackson Pereira

Benito Gama

COMISSÕES PERMANENTES
CO~ÃODEAGRICULTURA

E POLíTICA RURAL
Presidente: Alcides Modesto (P1)
1° Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PSBIPMN
Adelson Salvador
Bento Lelis
PCdoB

PPS

Suplentes
Albérico Cordeiro
Antônio Ueno
Benedito de Lira
Retinho Rosado
Eliseu Moura
Jonival Lucas
José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Roberto Pessoa

Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão
PMDB

Dilso Sperafico
Fernando Comes
Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira
Udson Bandeira
Wilson Branco
Wilson Ciguachi
3 vaga (s)

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
PSDB

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale (PPR)
Antônio Aureliano
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
PPR

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro
Maria Valadão
Mário Cavallâzzi
Telmo Kirst
Fernando Ferro
João Coser
Luiz Mainardi
Paulo Rocha
Waldomiro Fiora'jl.llte

Cleonmcio Fonseca
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra
Ronivon Santiago
AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque
PP

Dolores Nunes
João Maia
Marconi Perillo

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio
PDT

AirtonDipp
Carlos Cardinal
Giovanni Queiroz

Luís Durão
Odílio Balbinotti
Oscar Goldoni

1 vaga

Nelson Meurer (PP)

PFUPTB

Titulares

GelVásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Luís Barbosa (PTB)

Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras -9horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981
COMISSÃO DE C:d);NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFUPTB

Suplentes

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto
Mauro Fecury
Mendonça Filho
Vilson Santini
1 vaga
PMDB
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Maurício Requião
5 vaga(s)

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Ahneida
Marcelo Barbieri
PedroIrujo
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Wagner Rossi
1 vaga

PSDB
Adroaldo Slreck
Antônio Balhmann
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto
Ayres da Cunha
FlávioArns

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
PPR
Affonso Camargo
Alzira Ewerton
Roberto Campos ".
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Nelson Marchezan
Raimundo Santos

PLlPSD/PSC
José Rezende (PTB)
Zé Gomes da Rocha

Hilário Coimbra (PTB)
Roland Lavigne

Ana Júlia
Ivan Valente

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Milton Temer
Tilden Santiago
WemerWanderer (PFL)

Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)
Pedro Wilson

Régis de Oliveira
Vicente Anuda
Zulaie Cobra

Laprovita Vieira
Sérgio Naya
Silvernani Santos

Jarbas Lima
Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi:Ackel
Prisco Viana

lldemar Kussler
Rommel Feij6
1 vaga

PPR

PP
Edson Queiroz
Flávio Derzi
VadãoGomes

PDT
Antônio Joaquim
Cunha Lima
Edson Ezequiel

Euripedes Miranda
Itamar Serpa
Wolney Queiroz

PLlPSDJPSC
Corauci Sobrinho

João Colaço (PSB)
Romel Anízio (PP)
Valdemar Costa Neto

Márcia Marinho
Pedro Canedo

PSBJPMN
Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Jerônimo Reis
Sérgio Guerra

Adhemar de Barros
Alzira Ewerton
Nelson Marchezan
Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT
MiltOn Temer
Nilmário Miranda
Raimundo Santos (PPR)
Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

Hélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

PP
Alcione Athayde
Mário de Oliveira
Raul Belém

Marconi Perillo
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

PDT

PCdoB

Inácio Anuda

Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Esphito Santo
Reunião: quartas-feiras-1Oh
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

PLlPSDJPSC

CO~ÃODECONSTIITU~ÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (psDB)

SupleJ)tes

Titulares

AtilaLins
Ciro Nogueira
Jair Soares
JairoAzi
José Carlos Aleluia
José Rezende
Júlio César
Maluly Netto
Maurício Najar
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro
1 vaga
PMDB

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão
Fernando Diniz
João Thome Mestrinho
José Priante
Luiz Femando
Michel Temer
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB
Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Augusto Farias
Paulo de Velasco

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

PSBJPMN
Jerônimo Reis
1 vaga

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson
PCdoB

Haroldo Lima

Aldo Arantes

PFlJPTB
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilniar Rocha

Eurlpedes Miranda
Magno Bacelar
Severiano Alves

Coriolano Sales
Ênio Bacci
Matheus Schmidt

, Celso Russomanno
Emerson Olavo Pires
Franco Montora

PPS
Jairo Carneiro (PFL)

Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras-1Oh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFlJPTB
Aroldo Cedraz
João Mellão Neto
José Carlos Vieira
José Coimbra
Ricardo Barros
TeIma de Souza (PT)

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
SalomãoCrnz
Sarney Filho
Vilson Santini
PMDB

O1icão Brlgido

Remi Trinta
Roberto Rocha
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco
1 vaga

Freire Júnior
Valdir Colatto
2 vaga (s)

PSDB
Celso Russomanno

Nelson Otoeh

Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Roberto França
Zulaie Cobra
PPR

Amaral Netto
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

PUPSDJPSC
Robson Toma .

Paulo de Velasco
Eurico Miranda
Jair Bolsonaro
José Carlos Lacerda

PT
Gilney Viana
José Machado
1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente
Marta Suplicy
PP

LaUIa Carneiro
Silvernaní Santos

PSBJPMN
1 vaga

Ubaldino Júnior
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E ~OMÉRCIO
Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
\0 Vice-Presidente: Mário Cavallazzí (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Francisco Silva
Valdenor Guedes
PDT

Sérgio Carneiro

Itamar Serpa
PUPSDJPSC

Robson Toma

Elton Robnelt

PSBJPMN
Gervásio Oliveira

PFlJPTB
Carlos Mélles.
Félix MendonÇa
Hugo Rodrigues da Cunha'
Jaime Martins
João Ribeiro
Roberto Brant
1 vaga

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti
PMDB

João Colaço

Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
PFLIPTB
Antônio Geraldo
Álvaro Gaudêncio Neto
Jair Siqueira
Benedito de Lira
José Rocha
Fátima Pelaes
Severino Cavalcanti
Marilu Guimarães
2 vaga (s)
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha
PMDB
Rubens Cosac
4 vaga (s)

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Paulo Ritzel
1 vaga

Francisco Diógenes
Gonzaga Mata
Jurandyr Paixão
Maria Elvira'
Sandro Mabel
1 vaga
PSDB
Antônio Kandir
Domingos Leonelli
Fernando Torres
José de Abreu

Herculano Anghinetti
José Am'bal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli
PPR
Júlio Redecker
Mário Cavallazzí
Pauderney Avelino

Affonso Camargo
Fausto Martello
João Pizzolatti

PT
João'Fassarella
Luiz Mainardi
WagnerSalustiano (PPR)

José Machado
Luciano Zica
Miguel Rosseto
PP

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

PSDB
FlávioArns
lldemar Kussier
José Am'bal

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PDT

I vaga (s)

Francisco Horta

PSBJPMN
Ricardo Heráclio

PT

Bosco Franç!L
PCdoB

Domingos Dutra
Pedro Wilson
PP

Francisco Silva
Laura Carneiro

Max Rosenmann
Vicente André Gomes.
PUPSDJPSC

Fernando Ferro (PT)
'Maria Valadão
Marta Suplicy (PT)

Hélio Bicudo
. Nilmário Miranda

Dilceu Sperafico
José Janene

Cunha Lima
Magno Bacelar

PPR
. Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce
PDT

, Fernando Lopes

Sérgio Carneiro

José Carlos Coutinho

Cidinha Campos

Aldo Rebelo

Aldo Arantes"

PRP
Ari Magalhães (PPR)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Cb
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga.,

PMDB

Presidente: Severiano Alves (pDn
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDn
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFLIPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Jairo Carneiro
José Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião

Fernando Gonçalves (PfB)
Ivandro Cunha Lima
Rita Camata
Simara Ellery
1 vaga

PSDB
Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PPR
Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer
Ronivon Santiago

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Osório Adriano
Roberto Brant

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Anibal Gomes
Antônio do Valle
João Almeida
Josias Gonzaga
Paulo Ritzel
Pinheiro Landim
2 vagas (s)

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hennes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB
Antônio Aureliano
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro
Jorge Anders
Regis de Oliveira

Antônio Kandir
Jackson Pereira
Mareio Fortes
Saulo Queiroz
Yeda Crusius

PPR
Basílio Villani
Delfun Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

Anivaldo Vale
Ari Magalhães
Roberto Campos
Rogério Silva

PT
Antonio Feijão (PfB)
José Augusto
Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Celso Daniel
, Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati
PP

PT
João Fassarella
Padre Roque

Esther Grossi
Pedro Wilson

Luiz Carlos Hauly
Márcio Rein,aldo

José Janene
Sérgio Naya

PP

PDT
B.Sá
José Linhares

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

EnioBacci
Eurípedes Miranda

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

PDT

PLlPSDJPSC
Luiz Durão
Wolney Queiroz

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Francisco Horta
Luiz Piauhylinci (PSB)

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PLlPSDJPSC

PSBJPMN
Luiz Buaiz

Álvaro Valle

Sérgio Guerra

José Chaves

PSBJPMN

PCdoB
Arlelson Salvador

Ubaldino Júnior

Sérgio Miranda
PV

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras-l0h
Telefones: 318-6900'69051701117012

João Pizzolatti (PPR)

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO
Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL) .
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDn

PFLIPTB
Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça ,
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

Jurandyr Paixão (pMDB)

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Efraim MoraisHugo Lagranha
João Mendes
Lima Netto
Mauro Lopes

José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras-l0h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696CV6989/6955
CONIT~ÃODE~CAL~ÇÃO

FINANCElRA E CONTROLE
Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
~° VJce-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo (PP)

PFLIPTB
Álvaro Gaudênclo Neto
Augusto Carvalho (PPS)

Antônio dos Santos
Carlos Magno

Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
MarlIu Guimarães
Maurício Najar
Pçdro Correa

José Tude
Mussa Demes
Ney Lopes
Osório Adriano
Paulo Heslander
SameyFilho
Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

PMDB
Adelson Ribeiro
Confúcio Mora
Fernando Diniz
Fernado Gomes
Freire Júnior
José Priante
Josias Gonzaga
Luiz Fernando
Olavo Calheiros

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Pedro Novais
Roberto Rocha
Zairo Rezende
4 vaga (s)

PMDB
Francisco Diogenes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

Edinho Bez
Marcelo Barbieri
Zila Bezerra
2 vaga(s)

PSDB
Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Firmo de Castro
Márcio Fortes
Marinha Raupp

PPR
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

PSDB
Alexandre Santos
Cipriano Correia
JoséAnibal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli
YedaCrnsius

Antonio Balhann
Amaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PPR
Basílio Villani
DelfJ.m Netto
Pauderney Avelino
Simão Sessim

Luciano Castro
Raimundo Santos
Ricardo Izar
1 vaga (s)

Benedito Guimarães
Júlio Redecker
Nelson Marquezelli (PTB)

PT
Chico Ferramenta
Fernando Ferro

AdãoPretto
Milton Mendes

PP
Carlos ':'::amurça
Salatiel Carvalho

Edson Queiroz
Marcos Medrado

PDT
Airton Dipp
José Maurício

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho

PL/PSDIPSC

PT
Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genoíno
Luiz Gushiken

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

PP
Carlos Camurça
Flávio Derzi
1 vaga

Luiz Carlos Hauly
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Elton RohneIt

Cidinha Campos
Coriolano Sales
Renan Kurtz

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho

PLlPSDIPSC
Augusto Farias
Valdemar Costa Neto

Zé Gomes da Rocha

PSBJPMN
Bosco França
José Carlos Sabóia.
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 21
Telefones: 318-6944V6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

PDT

Presidente: Franco ~ontora (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Antôuio Ueno (PFL)

Eujácio Simões
WelintonFagundes

PSBJPMN
José Carlos Sabóia

Man:J.uinho Chedid (PSD)

PCdoB
1 vaga

Sérgio Miranda

PFLIPTB

Antônio Ueno
4roldo Cedraz
AtilaLins
Ciro Nogueira
LeurLomanto
NelsonTrad

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PTB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea
Pedrinho Abrão
Roberto Fontes
Theodorico Ferraço

PMDB
Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

PFUPTB
Antônio Feijão
Aracely da Paula
Eliseu Resende

Pedro Correa
Salomão Cruz
Werner Wanderer

José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

Adelson Ribeiro
AryKara
Freire Junior
Rubens Cosac
1 vaga

PSDB
Abelardo Lupion
AIceste Almeida
Carlos da Carbras

Aécio Neves
Franco Montora

Jayme Santana
Koyu Iha

Sílvio Torres

PPR
Cunha Bueno
Paulo Bauer

Adylson Motta
Wagner Salustiano

PT
Luiz Gushiken
Sandra Starling .

Conceição-Tavares
Eduardo Jorge

PT

PP
Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal
Renan Kurtz

José Maurício
Oscar Goldoni

PLlPSDIPSC
Paulo de Velasco

Álvaro Valie

PSBJPMN
Ricardo Heráclio

Ushitaro Kamia

B.Sá
Jofran Frejat
José Linhares

PDT

Presidente: Roberto kfferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2°Yice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3" V~ce-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)
PFLIPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Alexandre Ceranto
Antônio Joaquim Araújo
-Carlos Magno
Augusto Viveiros
Ceci Cunha (PSDB)
Duílio Pisaneschi
Fêmando Gonçalves
Fátima Pelaes
Iberê Ferreira
Jair Soares
Fernando Gomes (pMDB)
Inocêncio Oliveira
Jonival Lucas
Márcia Marinho (pSC) .
José Coimbra
Paulo Paim (PT)
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vilmar Rocha

PMDB
André Puccinelli
Annando Abílio
Armando Coslj
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Aldemir
Lídia Quinan
Olavo Calheiros
Remi Trinta

PSDB
Elias Murad
Ezídio Pinheiro
FeuRosa
Herculano Anghinetti
Jovair Arantes
Robério Araujo

PLlPSDIPSC
José Egydio
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (PMDB)
Luiz Piauhylino
Sérgio Arouca (PPS)

Alexandre Cardoso
BetoLelis

PCdoB
Jandira Feghali
Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras -10h
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

Agnelo Queiroz

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PúBLICO
Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)
PFLIPTB
Jair Siqueira
Inocêncio Oliveira
Luiz Moreira
João Mellão neto
Manoel Castro
José Carlos Aleluia
Osvaldo Biolchi
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Bornhansen
Paulo Rocha (PT)
Sergio Barcellos

PMDB
Michel Temer
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra
1 vaga

João Natal
Jorge Wilson
4vaga(s)

PSDB
lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

PPR
Jair Bolsonaro
Mignel Rossetto (PT)
1 vaga (s)

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Panlo Mourlio

PT

PPR
Arnaldo Faria de Sá

Chico da Princesa
Fernando Zuppo
Wilson Braga

PSBJPMN

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alcione Athayde
Laura Carneiro
Renato Johnsson

Cidinha Campos
Serafun Venzon
Vicente André Gomes

PCdoB
Haroldo Lima
Ricardo Gomyde
Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

Chicão Brígido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Fritsch
José Pimentel

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

PP
Costa Ferreira
Raul Belém

Melquiades Neto
Pimentel Gomes (PSDB)
1 vaga (s)

Ayres da Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Moacyr Andrade

Eurico Miranda

Chico Vigilante

José Fortunati

Jair Meneguelli
Maria Laura

Paulo Bernardo
SandIa Starling

João Coser
TeIma de Souza

Costa Ferreira
Nilton Cerqueira

Dolores Nunes
Francisco Silva
JoãoMaia .

PP
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PP

PDT

Miro Teixeira
Wilson Braga

Coriolano Sales
Sílvio Abreu
PUPSDJPSC
NanSouza

Man:os MedIado (PP)
PSBJPMN

Ushitaro Kamia

1 vaga

João Paulo
Paulo Delgado

PCdoB
Agnelo Queiroz
Aldo Rebelo
Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990nOO4l7007
COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)
PFUPTB
Arolde de Oliveira
Alceste Almeida
Cláudio Cajado
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Hilário Coimbra
Iberê Ferreira
JairoAzi
Jaime Fernandes
Lael Varella
João Iensen
Mauro Fecury
José Santana de Vasconcellos
Mauro Lopes
Luís Barbosa
Melquiades Neto (PPR)
Rodrigues Palma
Philemon Rodrigues
Rubem Medina
Theodorico Ferraço
PMDB
Luiz Henrique
Alberto Goldmann
Marcelo Teixeira
Alberto Silva
Marcos Lima
Antônio Brasil
Rubem Medina
Barbosa Neto
Mauri Sérgio
Carlos Nelson
Roberto Paulino
Darcísio Perondi
Ushitaro Kamia (PSB)
Henrique Eduan:lo Alves
3 vaga (s)
Moreira Franco
Newton Can:loso
PSDB
Eduardo Mascarenhas
Cipriano Correia
João Leão
Jorge Anders
Sebastião Madeira
Jovair Arantes
Sylvio Lopes
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe
Marinha Raupp
Zé Gerardo
Mário Negromonte
PPR
Affonso Camargo
Antônio Jorge
Eurico Miranda
Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Simão Sessim
José Teles
Telmo Kirst
PT
Alcides Modesto
Carlos Santana
Jaques Wagner
Hugo Lagranha (PTB)

Augustinho Fxeitas
2 vaga (s)

PDT
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Matheus·Schmidt
Odílio Balbinotti
Seraflm Venzoo.

PUPSDJPSC
José Carlos Lacerda (PPR)
Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues
José Egydio
PSBJPMN
José Chaves
Cândido Mattos
PCdoB
Jandira Feghali
Paulo Gouvêa (PFL)
Secretário: Rui Omar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurlcio Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)
PFUPTB
Abe1an:lo Lupioo
Davi Alves Silva
Carlos Magno
Jaime Martins
JálioCésar
José Rezende
Maluly Netto
Luciano Pizzatto
Paulo Heslander
Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson
Wemer Wanderer
PMDB
Euler Ribeiro
Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
Luiz Henri'JUc
Marcelo Barblerl
João Thomé Mestrinho
Noel de Oliveira
José Pinotti
José Thomaz NollÔ
Pinheiro Landim
PSDB
Antônio Aureliano
Arnaldo Madeira
Elias Murad
Celso Russooumno
Fumo de Castro
Nelson Otoch
PPR
Anivaldo ValI'
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nan:les
Jair Bolsonaro
Luciano Castro
Pauderney Avelino
PT
José Genoino
Hélio Bicudo
José Fortunati
Paulo Delgado
PP
Marquinho Chedid (PSD)
Valdenor Guedes
1 vaga
Nilton Cerqueira
PDT
Antônio Joaquim
AirtonDipp
Eurlpedes Miranda
Cunha Lima

COMISSÃO ESPECIAL

PLlPSDJPSC
Expedito Júnior

Maurlcio Campos
PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

1 vaga

Secretário: Marci Bernardes Ferreim
Reunião: quartas-feims - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

CONIT~ÃODEDESENVOLvmmNTO

URBANO E INTERIOR
Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFLIPTB

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
PMDB
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Homero Oguido
2 vaga (s)

Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveim
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Teté Bezerra
Chicão Brígido
Marisa Serrano
Maurício Requião
Wilson Branco
Barbosa Neto

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Valdir Colatto
PSDB

Ceci Cunha
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
PPR
Célia Mendes
Prisco Viaua
Welson Gasparini

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

PMDB

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Suplentes

Titulares

PFLIPTB
Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E
MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÔES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PT
Carlos Santana
Celso Daniel
Humberto Costa

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
PP

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Nilton Cerqueira
1 vaga (s)
PDT

Fernando Lopes
Leonel Pavan

alico da Pr:i.i:tcesa
Sílvio Abreu
PLlPSDJPSC

PPR
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

PT
José Genoíno
Padre Roque
Waldomiro Fioravante
PP
José Janene
Romel Anízio

José Linhares
Osvaldo Reis
PDT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Enio Bacci
Euripedes Miranda
PLlPSDJPSC

Valdemar Costa Neto

PSBJPMN
Gonzaga Patriota

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
Ricardo Izar

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

1 vaga

Welinton Fagundes

Cipriano Correia
FeuRosa
Paulo Feij6
Zé Gerardo

Jayme Santana
Roberto Santos
Saulo Queiroz
Silvio Torres

Marquinho Chedid
PSBJPMN

1 vaga
Fernando Lyra

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feims - 10h
Local: Plenário, Sala 17
.
Telefone: 318-7071

José Carlos Sabóia
PCdoB

Aldo Arantes

Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: SeIV. Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1° Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares

Suplentes
PFIJPTB
Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho
Phillemon Rodrigues

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Vilmar Rocha
PMDB

Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mabel

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac
PSDB

Cipriano Correia
Elias Murad

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Suplentes

Titualres

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 3.981, DE
1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER
ORIGIEM, UTILIZADAS PARA O MESMO FIM, E DA
OUTRAS PROvm:ftNCIAS.
Proposição: PL-3981193
Autor: Eduardo Jorge

PFUPTB
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Alceste Almeida
Heráclito Fortes

Efraim Morais
José Rocha
JoséTude
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco
PMDB
João Natal
Laire Rosado
Nestor Duarte
Remi Trinta
Roberto Valadão
Udson Bandeira

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo
Ro;berto Rocha
PSDB

Celso Russomanno
Domingos Leonelli
lldemar Kussler
Sebastião Mdeira

Adroaldo Streck
Antonio Balbmann
Arthur Virgilio Neto
Danilo de Castro
PPR

Benedito Guimarães
Cunha Bueno
João Pizzolatti

Gerson Peres
Nelson Marchezan
Ricardo Izar

PT
Ana Julia
Chico Vigilante
Paulo Delgado

Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
PP

PPR
Ricardo Izar
Roberto Balestra

Maria Valadão
Rogério Silva

PT

PDT
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

Humberto Costa
Pedro Wilson

Edcson Queiroz
PDT

PLlPSDIPSC
Pedro Canedo

Eujacio Simões
PSBlPMN

Giovanni Queiroz

JoãoColaço

Sérgio Guerra

PLlPSDIPSC
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
LeonelPavan

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

PP
Marconi perillo
José Maurício

Edson Queiroz
Silvemani Santos

Flavio Derzi
Sérgio Naya

Francisco Rodrigues

PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo II - Telefones: 318-7066/7067
Telefonei 318-7066/7067
COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE
"ALTERA0 INCISO XIDOART.21DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES)
Proposição: PEC-0003J95
Autor: Poder Exectitivo '.
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)·
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (pMDB)

PCdoB
Sérgio Miranda
Ricardo Gomyde
Secretário: Heris Medeiros Jofflly
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061J7062/7OS2
COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE
"ALTERA O PARÁGRAFO 2° DO ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DO GÁS CANALIZADO)
·Proposição: PEC-OOOO4J95

Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: HeImes Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu MudaIen (i>MDB)

Titulares

Suplentes

Titulares

Suplentes

PFLIPTB
Benedito de Lha
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Marilu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

PFLIPTB

Carlos Melles
Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Carlos Vieira
José Coimbra
Roberto Fontes

João Mendes
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Pedro Correa
Vilmar Rocha
Heráclito Fortes

Aroldo Cedraz
Paulo Lima
Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi
Antonio Veno
José Borba
Severino Cavalcanti

PMDB
AryKara
Francisco Diógenes
Hélio Rosas
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima

PMDB

Chicão Brígido
Edison Andrino
Freire Júnior
Ivandro Cunha Lima
Noel de Oliveira
Ubaldo Correa

Antonio Brasil
Edinho Araujo
Luís Roberto Ponte
Sandro Mabel
Wilson Cignachi

Arnaldo Madeira
Jovair Arantes
Robério Araujo
Vittorio Medioli

Fernando Torres
Mário Negromonte
Silvio Torres
V1cente Arruda

PSDB

PSDB
FeuRosa
Herculano Anghinetti
João Leão
Saulo Queiroz

PPR
Adhemar de Barros Filho (pRP)
Raimundo Santos
Rogério Silva
PT
Luciano Zica
Maria Laura
Nedson Micheleti

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivaldo Riberiro
Domingos Dutra
José Fritsch
José Machado

PP
Edson Queiroz
Renato Johnsson

Adelson Ribeiro
Fernando Diniz
José Aldemir
Jurandyr Paixão
Oreino Gonçalves

Francisco Silva
Talvane Albuquerque
PDT

AirtonDipp
José Maurício

Renann Kurtz
Silvio Abreu
PLlPSDIPSC

Marquinho. Chedid

Elton Rohnelt
PSBIPMN

José Chaves

Bosco Franca
PCdoB

Inácio Arruda

Aldo Arantes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo n- Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-7066/706717052

Jorge Anders
Osmânio Pereira
Roberto Franca
Régis de Oliveira

PT
Chico Ferramenta
Gilney Viana
João Fassarella

José Machado
Luiz Mainardi
Sandra Starling
PPR

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Jarbas Lima
Luciano Castro
Ronivon Santiago
PDT

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

Chico da Princesa
Cunha Lima
PP

Luiz Carlos Hauly
Osvaldo Reis

Laura Carneiro
Wigberto Tartuce
PCdoB

Aldo Rebelo

Socorro Gomes
PLlPSDIPSC

Pedro Canedo

Expedido Júnior
PSBJPMN

João Colaço

Gervásio Oliveira

Secretário: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo n - Sala 120-B - Pav. Sup.
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERlR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE
"ALT~RA O INCISO IX DO ART. 170, O ART. 171 E O
PARAGRAFO 1° no ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMPRESA BRASILEmA)

DESTINADA A PROFERlR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE
"ALTERA O PARÁGRAFO l°nO ART. 177 " (MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)
Proposição: PEC-0006I95
Autor: Poder Executivo
Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Proposição: PEC-0005J95
Autor:"Poder Executivo
Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Araujo (pMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

Betinho Rosado

Antonio Feijão

José Mucio Monteiro
Jlllio Cesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Antonio Geraldo
Carlos Magno
Femando Gonçalves
João Mellão Neto
Osvaldo Coelho
Paulo Gouvea
Antonio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Josias Gonzaga
Marcos Lima
Nicias Ribeiro
PSDB

Jackson Pereira
Marcio Fortes
Salvador Zimbaldi
Vittorio Medioli

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires
Ezizio Pinheiro
Rommel Feijó
PPR
Eurico Miranda
Fausto Martello
Maria Valadão

DelfIm Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Chico Ferramente
Conceição Tavares
Femando Ferro

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Suplentes

Titularei

PMDB
Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
PauloTitan
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Presidente: Alberto Silva (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
2° Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PPR)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

PFLIPTB
Wemer Wanderer
Hilário Coimbra
José Carlos Aleluia
JoséSantanadeVasco~ellos

MauIÍcio Najar
Osório Adriano
Philemon Rodrigues
PMDB
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Dilso Sperafico
Newton Cardoso
Pinheiro Landim

José Janene
VadãoGomes
PDT
Enio Bacci
Serafim Venzon

Coriolano Sales
Edson Ezequiel
PLlPSDIPSC
José Egydio

Roland Lavigne

PSDB

Ushitaro Kamia

PPR
José Carlos Lacerda
Luciano Castro
Mario Cavallazzi

Alzira Ewerton
Melquiades Neto
Simão Sessim

PT
Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Domingos Dutra
Paulo Rocha
1 vaga

Carlos Camurça
Valdenor Guedes

~CdoB

Costa Ferreira
Nelson Meurer
PDT

Lindberg Farias

Haroldo Lima

Cipriano Correia
Eduardo Barbosa
Ezídio Pinheiro
Paulo Feijó

PP

PSBJPMN
Gonzaga Patriota

Candido Mattos
Darcisio Perondi
Femando Gomes
Marcelo Teixeira
Olavo Rocha
Roberto Paulino

Antonio Aureliano
Ceci Cunha
Leonidas Cristino
Zé Gerardo

PP
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

Adauto Pereira
Eliseu Moura
Hugo Lagranha
João Iensen
Mauro Lopes
Murilo Pinheiro
Roberto Pessoa

Magno Bacelar
Enio Bacci

Secretário: Rejane S. Marques

LocaI: Servo Com. Especiais: Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

PLlPSDIPSC
Corauci Sobrinho

Roland Lavigne
PSBJPMN

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTÂ
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL N° 7, DE
1995, QUE "ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA·
çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)
Proposição: PEC-007J95
Autor: Poder Executivo

Luiz Durão
Odilio Balbinotti

Nilson Gibson

Ricardo Heráclio
PCdoB

Socorro Gomes
Secretário: Edla Calheiros
LocaI: Servo Com. Especiais: Anexo
Telefones: 318-7066/706717052

Jandira Feghali

n- Sala 120-B - Ala Nova

~

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TECNICAS
DO'SENADO FEDERAL

Novas Publicações
ELABORANDO A CONSTITUIÇAO NACIONAL
Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de
José Affonso Mendonça de Azevedo: atas da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 193211933.
LEGISLAÇÃO INDIGENISTA
Coletânea de textos juíricos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 119 - julho/setembro 1993

Leia neste número:
Execução contra Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba

Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari

"

Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Alvaro Lazzarini
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercoslll: uma opinião - Werter R. Faria

Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - AntÔnio Souza Prudente

Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.07WO - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Roli Laubé

A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães

Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho

Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacopy Fernandes

Prova Pericial: Inovações da Lei nO 8.455192 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão

Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães

Alterações Introduzidas na Lei n° 6.51Sn7 pela Constituição de 1988 Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares

Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcqs J uruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva
ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos números 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:
Nome
Endereço
Cidade
Data: ./

.
CEP
./

UF
Assinatura:

Telefone

Fax

Telex

.
.
.

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos
REVISTA DE INFORMAÇÃO'LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO
Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 @
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Descrição dos aceNOS da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 94
Edição comentada da legislação eleitoral.
LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA
Edição de textos legais, atualizados.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS

