
República Federativa do Brasil

, A

DIARIODA CAMARA DOS DEPUTADOS

'-NO LIV-Na I81 SÁBADO, 30 DE OUTUBRO DE 1999 BRASíLIA - DF



:MESA DA cÂMARA DOS DEPUTADOS,

(Biênio 1999/2000)

PRESIDENTE

12 VICE-PRESIDENTE

22 VICE-PRESIDENTE

12 SECRETÁRIO

22 SECRETÁRIO

32 SECRETÁRIO

4!! SECRETÁRIO

12 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

22 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

32 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

4!! SUPLENTE DE SECRETÁRIO

MICHEL TEMER -- PMDB - SP

HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

U81RATAN AGUIAR - PSD8 - CE

NELSON TRAD ...: PT8 - MS

JAQUES WAGNER - PT - BA

EFRAIM MORAIS - PFL - PB

GIOVANNI QUEIROZ - PD~ - PA

LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

ZÉ GOMES DA ROCHA - PMOB - GO

GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE



CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA 2011 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 11 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 29 DE
OUTUBRO DE 1999.

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
11I - Leitura do expediente

MENSAGENS
NlI 1.590/99 - Do Poder Executivo,

submetendo à apreciação dos Membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria nlI
157199, que outorga permissão à Fundação Cul
tural Professora Astrogilda Mariano Damasceno
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Rita do
Passa Quatro, Estado de São Paulo. 51549

NlI 1.591199 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos Membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria nlI
160199, que outorga permissão à Fundação de
Serviço de Radiodifusão .. Educativa Shalon para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rondonópolis,
Estado de Mato Grosso. 51550

NlI 1.592199 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos Membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria nlI
152199, que renova permissão outorgada à Rádio
FM Independente Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná....................... 51551

NlI 1.593199 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos Membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria nll

162199, que outorga permissão à Fundação Rádio
FM Educadora ltaguary Nossa Senhora da
Conceição para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ponta de Pedras, Estado do Pará. 51551

NlI 1.594199 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos Membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria nlI
63199, que outorga permissão à Fundação Logos -

Edições, Jornalismo e Radiodifusão para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Itatiba,
Estado de São Paulo. 51552
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NlI 143/99 - Do Senhor Deputado Antonio
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Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
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Indicação n2 519, de 1999 (Do Sr. Eber
Silva) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Educação, a compra e distribuição

Indicação n2 505, de 1999 (Do Sr. Nelson
Pellegrino) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a
instalação de redutores de velocidade e iluminação
na BR-324, que corta o Município de Amélia
Rodrigues, no Estado da Bahia, e a construção de
um retorno dentro do próprio município ..

Indicação n2 509, de 1999 (Da Comissão de
Agricultura e Política Rural) - Sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministro-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, a inclusão
da reestruturação da Carreira de Fiscal de Defesa
Agropecuária na reedição da Medida Provisória n2

1.915-2, de 1999 ..

Indicação n2 511, de 1999 (Do Sr. Rubens
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, repasse de
recursos financeiros para o Programa de Distribuição
Emergencial de Alimentos - PRODEA .

Indicação n2 512, de 1999 (Do Sr. Luiz
Bittencourt) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Banco do Brasil S/A, a adoção de
providências no sentido de proceder a urgente
liberação, pela instituição bancária, dos recursos
de custeio da safra de verão para os produtores do
Município de Catalão : .

Indicação n!! 513, de 1999 (Do Sr. Luiz
Bittencourt) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, a adoção de providências no
sentido de proceder a urgente liberação, pela
instituição bancária, dos recursos de custeio da
safra de verão para os produtores do Município de
Catalão .

Indicação n!! 514, de 1999 (Do Sr. Luiz
Bittencourt) - Sugere ao Poder Executivo a adoção
de providências no sentido de proceder a urgente
liberação, pelo Banco do Brasil, dos recursos de
custeio da safra de verão para os produtores do
Município de Catalão .

Indicação n2 518, De 1999 (Da Sra. Marinha
Raupp) - Sugere ao Poder Executivo a extensão
da aplicação do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial, a outras cidades, nos termos que
menciona .
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N2 155/99 - Do Senhor Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
comunicando que a referida Comissão apreciou o
PL n2 641199 .

N2 156199 - Do Senhor Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
comunicando que a referida Comissão apreciou o
PL n2 722199 .

RECURSO
Recurso n2 48, de 1999 (Contra Devolução

de Proposição) (Do Sr. Pedro Fernandes) 
Recorre, na forma do art.137, § 2!l do Regimento
Interno, da decisão da Presidência de devolução
do Projeto de Lei n2 1.587, de 1999 ..

INDICAÇÕES

Indicação n2 486, de 1999 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a flexibilização das regras
vigentes de constituição e funcionamento das
Agências de Fomento .

Indicação n2 487, de 1999 (Do Sr. Francisco
Garcia) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
da Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, a criação de Comitê de Consumidores no
âmbito daquele Órgão .

Indicação n2 492, de 1999 (Do Sr. Fernando
Coruja) - Sugere ao Poder Executiw, por intermédio
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
ilcIusão de recursos financeil'OEl especfficos, destinados
aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral no Estado de Santa Catarina .

Indicação n2 493, de 1999 (Do Sr. Fernando
Coruja) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a implantação
de Hospital Regional na região de Gaspar,
Blumenau, Pomerode, Timbó e Indaial, no Estado
de Santa Catarina .

Indicação n2 499, de 1999 (Da Sra. Vanessa
Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, a
adoção de medidas para liberação de recursos da
Agência fomentadora, CNPq, para financiamento
doe projetos de pesquisa da Universidade do
Amazonas, a serem implantados em 1999, no
Amazonas ..
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\ N2 154199 - Do Senhor Deputado José Indicação n2 503, de 1999 (Do Sr. Renildo
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de Leal) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
Trabalho, de Administração e Serviço Público, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
comunicando que a referida Comissão apreciou o criação da Secretaria de Desenvolvimento da
PL n2 462-A/99. 51558 Pesca e da Agricultura, no âmbito daquele

Ministério. 51575
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Assistência Social. 51592
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1.617, de 1999, que "Dispõe sobre a criação da
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de coordenação e apoio do Sistema Nacional de
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
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Proposta de Emenda à Constituição na 117,
de 1999 (Do Sr. Enio Bacci e Outros) - Altera o
inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal e
dá outras providências. 51624

Proposta de Emenda à Constituição na 118,
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nova redação aos arts. 194 e 195 da
Constituição Federal, consolidando o Conselho
Nacional da Seguridade Social. 51631

Proposta de Emenda à Constituição na 121,
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de 1999 (Do Sr. Zenaldo Coutinho e Outros) -
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Proposta de Emenda à Constituição na 134,
de 1999 (Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio e
Outros) - Dá nova redação ao art. 33 do Ato das
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PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei na 268-A, de 1999 (Do Sr.

Airton Dipp) - Estabelece normas sobre a
realização de concursos públicos para admissão
de Servidores Civis, no âmbito da União, tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela rejeição
deste e dos de ngS 923199 e 1.179199, apensados... 51651

Projeto de Lei n2 462-B, de 1999 (Do Sr.
Airton Dipp) - Dispõe sobre o uso de aeronaves
oficiais no âmbito da Administração Pública
Federal. 51654

Projeto de Lei n2 63D-A, de 1999 (Do Sr.
Paulo Baltazar) - Dispõe sobre incentivo fiscal
ao emprego doméstico, tendo parecer da
Comissão de Finanças e Tributação pela

incompatibilidade e pela inadequação financeira
e orçamentária....................................................... 51657

Projeto de Lei n2 641-A, de 1999 (Do Sr.
José Militão) - Autoriza a doação ao Município
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que menciona. 51658

Projeto de Lei n2 778-A, de 1999 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Institui na República Federativa
do Brasil, a data de 13 de maio, como sendo o
dia do Policial Militar. 51660

Projeto de Lei nO 1.617-C, de 1999.(00
Poder Executivo) Mensagem nO 1.270/99. 
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Aguas - ANA, entidade federal de coordenação
e apoio do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
Tendo pareceres: da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação deste e das emendas apresentadas
em Plenário de n~ll 22, 24, 27 e 77, pela
aprovação parcial das de nEs 1 a 11, 14 a 18, 21,
28 a 31,33,38,43,46 a 49,51,53,62,63,65,
67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e 118 a 120, com
substitutivo, e pela rejeição das de nOs 12, 13, 19,
20, 23, 32, 34 a 37, 39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a
61, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a 91, 93, 94, 95 e
98 a 117, e da Comissão de Minas e Energia,
pela aprovação deste e das emendas
apresentadas em Plenário de n2s 22, 24 a 27 e
77, pela aprovação parcial das de nJ!s 1 a 11, 14
a 18,21,28 a 31,33,38,43,46 a 49,51,53,62,
63, 65, 67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e 118 a
120, com substitutivo, e pela rejeição das de n2s
12, 13, 19,20,23,32,34 a 37, 39 a 42, 44, 45,
50,52,54 a 61, 64, 66,71,72,74,75,79 a 91,
93, 94, 95 e 98 a 117 contra os votos dos
Deputados Airton Dipp, Arlindo Chinaglia,
Antônio Feijão, Marcos Lima, Olímpio Pires e
Walter Pinheiro. Pendente de Pareceres das
Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e de Constituição e Justiça e de
Redação. 51662

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Resolução nO 49, de 1999 (Da

Mesa) - Altera dispositivos da Resolução nO 18,
de 26 de novembro de 1971, e dá outras
providências. 51747

Projeto de Resolução nO 52, de 1999 da
CPI destinada a investigar o avanço e a
Impunidade do Narcotráfico. Prorroga o prazo da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico. 51750

Projeto de Lei Complementar nO 67, de
1999 (Do Sr. Marcus Vicente) - Altera o
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Decreto-Lei nO 73, de 21 de novembro de 1966, e Projeto de Lei nJl1.737, de 1999 (do Senado
dá outras providências. 51751 Federal) - PLS nO 440199 - Dispõe sobre a criação

do Conselho Federal e dos Regionais da Profissão
Projeto de Lei Complementar nO 72, de de Técnico Agrícola e dá outras providências. ........ 5j 764

1999 (Do Sr. Adolfo Marinho) - Estabelece
normas de cooperação entre a União, os Projeto de Lei nll.1.751, de ,1~99 (do Sr. Dr.
Estados, o Distrito Federal e os Municípios na Hélio) - Obriga os espetáculos teatrais e de TV a
prestação de serviços públicos de abastecimento fazerem propaganda de prevenção à AIDS e de
de água potável e de esgotos sanitários, nos estímulo ao uso de preservativos.......................... 51767..
termos do disposto no inciso IX e parágrafo único Projeto de Lei nll 1.757, de 1999 (do Sr.
do art. 23 da Constituição Federal. 51752 José Carlos Aleluia) _ Altera a red,ação do caput

Projeto de Lei nll 1.528, de 1999 (do Sr. do art. 104 da Lei nll 9.503, de 23 de setembro
Jorge Pinheiro) - Estabelece normas quanto ao de 1997, modificada pela Lei nll 9.602, de 21 de
comércio de bebidas alcoólicas a portadores de janeiro de 1998 e estabelece normas referentes
deficiência mental e dá outras providências.......... 51754 à Inspeção Técnica.de Veículo~ -:ITV.... j............... 51768

Projeto de Lei nll 1.577, de 1999 (do Sr. Projeto de Lei nJl 1.759, de 1~ (Do Sr.
Clementino Coelho) - Dá nova redação ao art. Ronaldo Vasconcellos) - Dispõe sobre: medidas
31 da Lei nll 9.096, de 19 de setembro de 1995 e básicas indispensáveis a assegurar o estado de
dá outras providências. 51754 integridade e eficiência dos sistemas de c1imatização. 51774

I

Projeto de Leí nll 1.578, de 1999 (do Sr. Projeto de Lei n2 1.762, de 199~ (Do Sr.
Clementino Coelho) - Dá nova redação ao art. Nilson Mourão) - Acrescenta inciso XI e § 611 ao
41 da Lei n1l 9.096, de 19 de setembro de 1995 e art. 20 da Lei nll 8.036, de 11 de maio de 1990,
dá outras providências. 51755 que "Dispõe sobre o Fundo de Garantia do

Projeto de Lei nJl1.648, de 1999 (do Sr. Freire Tempo de Serviço e dá outras providências". ....... 51776

Júnior) - Acrescenta parágrafo único ao art. 12 da Projeto de Lei nll 1.763, de 1999 (Do Sr.
Lei nJl4.348, de 26 de junho de 1964, e ao art. 804 Ricardo Barros) - Altera o § 2ll do Decreto nll
da Lei nJl5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 70.235, de 6 de março de 1972, nos termos que
de Processo Civil, dispondo sobre o prazo de vali- especifica...................................... 51777
dade de medida liminar contra a Fazenda Pública.... 51756

Projeto de Lei nll 1.765, de 1999 (Do Sr.
Projeto de Lei nJl1.654, de 1999 (do Sr. José Sérgio Carvalho) - Institui o currículo mínimo

Borba) - Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nJl para os diversos cursos superiores e dá outras
8.036, de 1990, para dispor sobre a possibildade de providências. 51778
saque do FGTS :....................................... 51757
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Ata da 201ª sessão, em 29 de outubro de 1999
Presidência dos Srs.:Themístocles Sampaio, § 2í2 do artigo 18 do Regimento Interno

Paulo Paim - Jorge Costa - Marçal Filho - Hermes Parcianello

I - ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
- Havendo numero regimental.

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

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

sessêo anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O Sr. Paulo Paim, servindo como 2aSecretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

O SR. WELLINGTON DIAS, servindo como 1a

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM Na 1.590

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

com o § 3a do artigo 223, da Constituiçêo Federal,
submeto à apreciaçêo de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria na 157, de 17 de setembro de
1999, que outorga permissão à Fundação Cultural
Professora Astrogilda Mariano Damasceno para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.

Brasllia, 29 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 182/MC

Brasflia, 7 de outubro de 1999

Excelentfssimo Senhor Presidente da Republica,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo na 53830.001377/98, de interesse da
Fundação Cultural Professora Astrogilda Mariano
Damasceno, objeto de permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Santa
Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo.

2)De acordo com o art. 13, § 1E, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
na 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nll 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

3)Cumpre ressaltar que o pedido se encontra de
vidamente instruido, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4)Esclareço que, nos termos do § 3ll do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2157, DE 17 DE SETEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto no art. 13, § 1ll,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto na 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo na 53830.001377/98, resolve:

Art. 1ll Outorgar permissão à Fundação Cultural
Professora Astrogilda Mariano Damasceno para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo.

M 2ll A Permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
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Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3E do art. 223 da Constituição.

Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 1.876-C. CIVIL.

Em 29 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentfssirno Senhor Presidente da República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nlI 157, de 17 de setembro de
1999, que outorga permissão à Fundação Cultural
Professora Astrogilda Mariano Damasceno para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

A Sua Excelência, o Senhor Deputado Ubiratan
Aguiar, Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados,
Brasllia - DF.

MENSAGEM Nll 1.591

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tenros do artigo 49, inciso XII, combinado com

o § 3" do artigo 223, da Constituiçao Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nlI160, de 22
de setembro de 1999, que outorga permissão à Fundação
de serviços de Radiodifusão Educativa Shalom para
executar; pelo prazo de dez anos, sem direito de

,exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso.

Brasflia, 29 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso

EM Nll 183/MC

Brasília, 7 de outubro de 1999

Excelentíssirno senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

. Administrativo nll 53690.000103/97, de interesse da
Fundação de Serviços de Radiodifusão Educativa
Shalom, objeto de permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de

'Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

2) De acordo com o art. 13, § 111, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nll

52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada peJo Decreto nlI2.1 08, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execução
do serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3) Cumpre ressaltar que o pedido se encontra de
vidamente instruido, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4) Esclareço que, nos termos do § 3" do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde
solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do
processo que lhe deu origem. - Pimenta da Veiga, Ministro
de Es1ado das Comunicações.;

PORTARIA N1I 160, DE 22 DE SETEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o disposto no art.
13, § 111, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
aprovado pelo Deaeto nll52.795, de 31 de outubro de 1963,
com redaçao que lhe foi dada pelo Decreto nll2.10B, de 24
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nll53690.000103197, resolve:

Art. 111 Outorgar permissão à Fundação de
Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom, para
executar, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

Art. 2lI A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.

Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 311 do art. 223 da Constituição.

Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da V~iga

AVISO NR 1.B77-C. CIVIL.

Brasília, 29 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n1l 160, de 22 de setembro de
1999, que outorga permissão à Fundação de Serviços
de Radiodifusão Educativa Shalom, para executar
serviço de radiodifusão sonora em tr:~. .Ç1üência



Brasflia, 8 de outubro de 1999

Senhor Presidente da
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modulada, na localidade de Rondonópolis, Estado de PORTARIA N" 152, DE 17 DE SETEMBRO DE 1999
Mato Grosso,

Atenciosamente, _ Pedro Parente, Chefe da O Ministro de Estado das Comunicações, no
Casa Civil da Presidência da República. uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.

SA, inciso 11, do Decreto n1l 88.066, de 26 de janeiro de
MENSAGEM Nll 1.592 1983, e tendo em vista o que consta do Processo

Senhores Membros do Congresso Nacional, Administrativo n
1l

53740.001037/96, resolve:

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado Art. 111 Renovar, de acordo com o art. 33, § 32,
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal, da Lei nll 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
submeto à apreciação de Vossas Excelências anos, a partir de 14 de fevereiro de 1997, a permissao
acompanhado de Exposição de Motivos do Senho~ o~t~rga~a à Rádio FM Independência I Ltda.,
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante onglnarlamente denominada Positivo-Radiodifusão
da Portaria nll 152, de 17 de setembro de 1999, que Ltda., pela Portaria nll 114, de 8 de fevereiro de 1977,
renova a permissão outorgada à Rádio FM publicada no Diário Oficial da União em 14
Independência Ltda., originariamente denominada subseqüente, para explorar, sem direito de
Positivo-Radiodifusão Ltda., para explorar, sem direito exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Curitiba, Estado
freqüência modulada, na cidade de Curitiba Estado do do Paraná.
Paraná. Art. 211 A exploração do serviço de

Brasilia, 29 de outubro de 1999. - Fernando radiodifusão, cuja outorga é renovada par esta
Henrique Cardoso. Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
EM Nº 184/MC Telecomunicações, leis subseqüentes e seus

regulamentos.

Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 311 do art. 223 da Constituição.

Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO NIl1.878-C. CIVIL.

Em 29 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nll 152, de 17 de
setembro de 1999, que renova a permissão
outorgada à Ràdio FM Independência Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nll 1.593

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com

o § 3ll do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,
Interino, das Comunicações, o ato constante da Portaria
nA 162, de 11 de outubro de 1999, que outorga

Excelentíssimo
República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nll 152, de 17 de setembro de 1999
pela qual renovei a permissão para explorar serviçc;
de radiodifusão em freqüência modulada, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, outorgada
originariamente à Positivo-Radiodifusão Ltda., pela
Portaria nll 114, de 8 de fevereiro de 1977, autorizada
a mudar sua denominação social para Rádio FM
Independência Ltda., pela Portaria nll 217, de 21 de
agosto de 1987, cuja última renovação ocorreu nos
termos da Portaria nll 76, de 6 de abril de 1987,
publicada no Diário Oficial da União em 14
subseqüente.

2} Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruIdo de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

3} Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo Administrativo nll

53740.001037/96, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,

Ministro de Estado das Comunicações.



Brasília, 15 de outubro de 1999

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nll 53830.001059/94, de interesse da
Fundação Logos - Edições, Jornalismo e Radiodifusão,
objeto de permissão para executar serviço de

MENSAGEM Nll 1.594

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

com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria nll 63, de 7 de junho de 1999, que outorga
permissão à Fundação Logos - Edições, Jomalismo e
Radiodifusão para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de ltatiba,
Estado de São Paulo.

Brasília, 29 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso

EM Nll 186/MC

PORTARIA N1l162, DE 11 DE OUTUBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, interino,
no uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 111, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nll 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação do Decreto nE
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nll
53720.000504/97, resolve:

M 111 Fica outorgada permissão à Fundaçêo Rádio
FM Educadora ltaguary Nossa senhora da Conceição para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de

Bras!lia, 13 de outubro de 1999

Excelentissimo senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo Admi

nistrativo nE 53720.000504/97, de interesse da Funda
ção Rádio FM Educadora ltaguary Nossa senhora da
Conceição, objeto de permissao para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de Ponta
de Pedras, Estado do Pará.

2) De acordo com o art. 13, § 111, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nIl 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nll 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital a outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3) Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se de
vidamente instruido, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4) Esclareço que, nos termos do § 3E do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Juarez Quadros do
Nascimento, Ministro de Estado das TelecomuPlicaçOes,
Interino.
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permissão à Fundação Rádio FM Educadora ltaguary exdusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
Nossa Senhora da Conceição para executar, pelo modulada, com fins exdusivamente educativos, na
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, localidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará.
serviço de radiodifusão sonora em freqOência Art. 211 A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
localidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará. subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas

Bras!lia, 29 de outubro de 1999. - Fernando pela outorga.
Henrique Cardoso. Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos legais
EM Nll 185/MC após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 311 do art. 223 da Constituição.
Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

AVISO NR 1.879-C. CIVIL.

Em 29 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor PresiClente da República na
qual submete à apreciação dó Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 162, de 11 de outubro de
1999, que outorga permissão à Fundação Rádio FM
Educadora Itaguary Nossa Senhora da Conceição
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Ponta de
Pedras, Estado do Pará.

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Itatiba,
Estado de São Paulo. ."

2) De acordo com o art. 13, § 19 , do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n9

52.795, de 31 de outubro de 1963, com redação do
Decreto n2 2.10S, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital a outorga para execução de serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

3) Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as
qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa
Portaria.

4) Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado
do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2 63, DE 7 DE JUNHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 19, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com redação do Decreto n2 2.1 OS, de 24
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n9 53830.001059194, resolve:

Art. 19 Fica outorgada permissão à Fundação Logos
- Edições, Jornalismo e Radiodifusão para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Itatiba,
Estado de São Paulo.

Art. 29 A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicpções, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada. '

Art. 312 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 39 do art. 223 da Constituição.

Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO NQ 1.SS0-C. CIVIL.

Brasília, 29 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na qual

submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n2 63, de 7 de junho de 199~, que
outorga permissão à Fundação Logos - Edições,
Jomalismo e Radiodifusão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de ltatiba, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N9 1.595

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o

§ 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria n2 137, de 27
de agosto de 1999, que renova a permissão outorgada à
Rádio e Televisão Aracaju Ltda., para explorar, sem direito
de exclusMdade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.

Brasília, 29 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM NQ 187/MC

Brasília, 15 de outubro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa

Portaria n2137, de 27 de agosto de 1999, pela qual renovei a
permissão outorgada à Rádio eTelevisão Aracaju Ltda., pela
Portaria nIl 52, de 17 de março de 1986, publicada em 18
subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.

2) Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

3) Esclareço que, nos termos do § 312 do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo Administrativo n9
53840.000324/95, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA NQ 137, DE 27 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso 11, do Decreto nQ8S.066, de 26 de janeiro
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de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 53840.000324/95, resolve:

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 3Q
,

da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 18 de março de 1996, a permissão
outorgada à Rádio e Televisão Aracaju Ltda., pela
Portaria n2 52, de 17 de março de 1986, publicada no
Diário Oficial da União em 18 subseqüente, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Art. 22 A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N,Q 1.881-C. CIVIL.

Brasília, 29 de outubro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 137, de 27 de agosto de
1999, que renova a permissão outorgada à Rádio e
Televisão Aracaju Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

OFíCIOS

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício, do Senado Fed
eral, nos seguintes termos:
OFíCIO N2 1.061 (SF)

Brasília, 28 de outubro de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, a
Proposta de Emenda à Constituição n2 65, de 1999,
constante dos autógrafos juntos, que "altera a
redação do § 32 do art. 58 da Constituição Federal
para especificar os poderes das Comissões
Parlamentares de Inquérito".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 141/99

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Altera a redação do § 32 do art. 58 da
Constituição Federal para especificar os Poderes
das Comissões Parlamentares de Inquérito.

Art. 12 O § 32 do art. 58 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 3!l As comissões parlamentares de inquérito
serão criadas pelas Casas do Poder Legislativo, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de
um terço de seus membros, para, em prazo certo, apurar
fato determinado, com poderes para investigar, na forma
do Regimento, cabendo-lhes, diretamente:"(NR)

"I - promover buscas e apreensões e determinar a
queblâ do sigilo bancário, fiscal e telefônico, sempre que
entender necessário á elucidação do fato sob investigação,
exercendo, para tanto, os poderes próprios dos juízes (art.
&!, incisos XI e XII);"

"11 - requisitar documentos e informações, e
ouvir testemunhas e indiciados, inclusive qualquer
integrante dos Poderes da República;"

"111 - encaminhar suas conclusões ao Ministério
Público para, se for o caso, promover a responsabilidade
civil ou criminal de infratores:'

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de outubro de 1999. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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ATENDIDO O DISPOSTO NO PARAGRAFO UNICO DO ART. 356, DO
RISf.

09 09 1999 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO A SSCLS.

;'-13091999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
ANEXADA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER. (fLS. 27 A 3I).

13091999 (Sf) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER.

14091999 (SF) PLENARIO (PLEN)
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LEITURA PARECER 620 - CC}, FAVORAVEL, NA FORMA DA
EMENDA I - CC} (SUBSTITUTIVO), RELATOR SEN AMIR LANDO.
DSF 1509 PAG 24298 A 243030.

14091999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

15091999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
INTERSTICIO REGIMENTAL DE 1609 A 220999.

16091999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 1999.

23 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(PRIMEIRA SESSÃO).

2309 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

2809 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
. INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (SEGUNDA

SESSÃO).
28 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)

NÃO HOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.
29 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)

INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (TERCEIRA
SESSÃO).

29 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO TERCEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

30 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(QUARTA SESSÃO).

30 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 USAM DA PALAVRA NO QUARTO DIA DE DISCUSSÃO OS
SEN ARTUR DA TAVOLA E PEDRO SIMON.
DSF 01 10 PAG 25916 A 25924.

OS 10 1999 (SF) PLENA~IO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (QUINTA E
ULTIMA SESSÃO).

OS 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN
JEFFERSON PERES E AMIR LANDO.

05 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA I - CCJ (SUBSTITUTIVO), COM O
RESULTADO: SIM 64 (APROVADA POR UNANIMIDADE), FICANDO
PREJUDICADA A PROPOSTA.

05 10 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CC}, PARA A REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO.

05 10 1999 (SF) MESA DIRETORA
LEITURA PARECER 772 - CCJ, OFERECENDO A REDAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO, PARA O SEGUNDO TURNO, RELATOR SEN AMIR
LANDO.
DSF 06 10 PAG 26677 A 26682.
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05 10 1999 (Sf) PLENARlO (PLEN)
A MATERlA CONSTARA DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINARIA DE 19 DE OUTUBRO DE 1999, PARA O 2° TURNO
CONSTITUCIONAL, OBEDECIDO O INTERSTICIO REGIMENTAL.

1910 1999 (Sf) PLENARlO (PLEN)

INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (PRIMEIRA
SESSÃO).

19 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

20 \O 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (SEGUNDA
SESSÃO).

20 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.

21 10 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO
(TERCEIRA E ULTIMA SESSÃO). ... . - .

21 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN
PEDRO SIMON E EDUARDO SUPLlCY, FICANDO A VOTAÇÃO ADIADA
PARA A SESSÃO DELIBERATIVA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 1999.
DSF 22 10 PAG 28147 A 28150.

26 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO SEGUNDO TURNO.

26 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO A PEC 00065 1999, COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM 60, ABST. 01, TOTAL= 61, TENDO
REGISTRADO VOTO DA TRIBUNA OS SEN GILVAM BORGES, JOÃO
ALBERTO SOUZA, LUIZ PONTES, CARLOS WILSON, RENAN
CALHEIROS E A SEN MARINA SILVA. . L

2fJI0 1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFÍCIO SF/W./ºfl/?7



Brasflia, 11 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExJ1, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 722, de 1999.

Solicito a V. ExJ1 autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente.

Brasllia, 11 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExJ1, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 462-A, de 1999.

Solicito a V. ExJ1 autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente.

OFICIO Nº 155/99

Brasflia, 11 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExJ1, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 641, de 1999.

Solicito a V. ExJ1 autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente.

OFICIO Nº 156/99

Brasília, 11 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei no 268/99 e dos
Projetos de Lei n°S 923/99 e 1.179/99, apensados.

Solicito a V. ExA autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente.

OFICIO Nº 154/99

Brasflia, 11 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Brasflia, 20 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto

no art. 58, do Regimento Intemo, que esta Comissão
opinou, unanimemente, pela incompatibilidade e pela
inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei
nO 630/99, do Sr. Paulo I;laltazar.

Cordiais Saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.
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Da S,a Deputada Veda Crusius, Presidente da Comunico a V. ExJ1, em cumprimento ao disposto
Comissão de Finanças e Tributação, nos seguintes no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
tennos: Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 89, de 1999.
OFIcIO Nº 328/99 Solicito a V. ExJ1 autorizar a publicação do referido

projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado José Múcio Monteiro,

Presidente.

OFIcIO Nº 153/99

Do Sr. Deputado Antonio Carlos Pazzunzio,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional, nos seguintes termos:

OF. CREDN/P - 143/99

Brasflia, 20 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 432/99.

Solicito a V. ExA autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, Presidente.

CF. CREDN/P - 149/99

Brasflia, 20 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExJ1, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nQ 778/99.

Solicito a V. ExA autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, Presidente.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, nos seguintes tennos:
OFICIO Nº 152/99
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RECURSO
N2 48, DE 1999

(Contra devolução de Proposição)
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Recorre. n. ronna do art. 137. § 2" do Regimento Intemo. da declsão da Presidência de
devolução do Projeto de Lei nO 1.587. de 1999.

(A COMISSÃO DE CONSmUlçAo E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO. NOS TERMOS DO ART
137, § 7!. DO REGIMENTO INTERNO)

Senhor Presidente:

.. No uso da faculdade regímental. msculpida no § 2° do an. 137 do Diploma
Doo1tstico. mconfo:rmado. dtJta máxima vima, com a r. Decisão proferida por Vossa E.xcel!ncia.

interponho ao egrégio Plenário desta Casa R E..Q !J.R§.Q coa"" Delibctaçio da Po:!idõnc:ia, que
e:uImioou na devoluçio, AO autor, do Projeto de Lei n' 1.587, do 1.999, do aurorla do n:<:oJmUe, por ler
sido oollSidmdo "ovideutemente_",com _110 lIt. 61, § ]',11, 'e', da cana Mqua,
combinado com art. 137, § 1°,11, 'b', do Regimento Interno,

Passa. eutIo. oRecorreute a aduzir as seguintes~ c, ao final. requerer. .
.• • .J .. "

, L Com o devido respeito. a Decido prolotada pela Po:!idblcia~'c'~ nJO
poderá prosperar, sob pena de se ca.racterizar como cerceamento da tipica funçio legiferante cometida
pela COllSblUi<;3n Ftdmla,,, membros do Poder Legislativo

n. O Projeto do Lei n° \.587, do 1.999, encontra... dovidJmente fonnal~ e
:=~: vem. matéria de: compet!ncia da Câman. e nio contem qualquer micula constitucional ou

m. Nio tem o referido Alvitre: Legislativo o cond40 de invadir ~ e nio invade •
a com~ência d? sua ExcelencI3 o Senhor Presidente da República.. no que perdne â iniciativa privativa
de ~IS que di~nham sobre "'criaçlo. estn.tturaç.lo e atribuições de ..Ministerios e óTgIos da
Adntirnslr.lÇào Pública". . ."

IV. Em nenhum momento, visa à criação ou dispõe acerca da estrutur3ção de
Ministério ou Órgio do Poder Executivo. Sequer. também. há que se ponderar que o Projeto comete
anibuição. algum Órgão da AdmJlllStr>Ç1o Pública.

V. Pelo contrário. trat:J..se de matéria. de cunho eminentemente l,utQ.riDtivo,
C1\Ío escopo é o de dotar o Pode< Executivo de mn Instrumento Legal, pora que este possa proceder ao
mmeamen10 financeiro das microempresas e empresas de pequeno pone. a.tribuiçio esta que não é de sua
exclWiiva irnClativa. O Congresso Nacional. se assim o entender. por sua iniciativa, pode aprovar Leis que
criem linhas de crédito. fundos e JXOgnun.:lS para os mais varieg:ados beneficiários. inclusive para o fim a
que .. dcstm>oPL 1.587199

VI. Dentre as taxativas hipóteses consubstanciadas 110 lIt. 61, § I', n, 'e', da
Cana MAgna., não consta que compete privativamente ao Presidente da República o envio de Projetos que
disponbam sobre a cnação do linhas do crédito, do fundos ou de programas pant saneamento financeiro de
qUlisquet que ~j&m os beneficiários. Deswte. tem. de igual mod\)o o pulametrtar legitimidade p3I'I. a
propositur:l de Projeto que vise es~ mister. no âmbito da. chamada competencia. concom:nte.

vn. Ora. se não lhe falta legitimidade para a apresentação de Projeto que vise li
criaçlo de linhas de crêdíto. de fundos ou de programas para saneamento financeiro de quaisquer que
sejam os beneficiários. como poderia ser o parl:unemar ilegitimo para apresen13r Projeto que autonZ& o
Poder Executivo a assim proceder?

vm.. A Súmula da. Jurisprudéncia nO ot da Comissão de Conmtuir;io e Justiça e
R.cdaç1o da Càmara. na qual se baseou Vossa Excelência para proceder a devolução do projeto. Dio
a'eanÇl. U 1Ais que autorizam o Poder Exeeutivo a mau determiuda providência que 1I.io leja de
sua 9citlsiva wmpetência.

IX.. Pelo referido julgado. notHe que é inconstitucional o "Projeto de lei. de
autoria de Deputado ou SeD1ldor. que autonza o Poder Execunvo a tomar detenninada providência. .9.!.Iti
delall CDmpçtênci! exclusiv.··. (grifo aouo)

x. O que quer dizer e disciplinsr a referida Súmula, salvo melhor juizo, é o
seguinte: somente e inconstituciona1 o Projeto de Lei de inicitrtiva de pllIlamentar que autoriza o Poder
Executivo a tomar determinada providblciA, .. 1a1 providencia for do compel!ncia ...,Iusiva deste Podar
(Executivo) da União. Ai sim. haveria conflito de competência. quanto à iniciativa da Lei. Por outro lado.
se o Projeto é autonntivo. mas a aurorizaçio não trat3. de matCria da competência privativa do Poder
E.xeoutivo, aJo é inconstilUciona!, Conquanto psIl'Ça filigranática a diferença de illtelpretaÇAo aqui
e>wada, claé fundamental, pois é o que, neste particular, distingue a compclilltlia 00. dois Podems,

Xlo Acaso. a criação de linhas do crédito, do~de programas para
saneamen10 financeiro de um detemunado seglJ1C11to empresarial é da. compctCncia élclusiva do Poder
Exeolll1Vo? Certamente, não o é, Assim, o PL 1.587199 apenas .....-o Pode< Ex~yo a
rootAr uma provid!:nctl. que, In casu, nio ê da cnmpetencia exclusiva deste. no que conteme i sua
iniciatlva pa.ra a proposItura. de Lei!>.

XD. A propósito do PL 1.587199. nio hâ, portanto. falarem norma autorizativa,
cogente. imperativa ou COisa que o val~ que Invada a competênciA do Poder Execuuvo. mas, sim. em
Diploma Lega\ que autoriza o Poder Executivo I. um detenn\nalÍa providencia, que nio é de SUl. exclusiva
100cIanVa, e cUJa deCIsão final lhe mcumbir.L ao seu lotai e mdelegavel alvedno.

XIlL Aprov.oo o PL 1.587199 pelo Congresso Nacional, eotaria, destarte, o Poder
Leg:íshltivO autorizando o Poder Executivo da Dníão a uma tarefa· repisamos. que nlo só lhe compete
ÚI2lOt - cuja VI>bilidade serio sopc>ada por este Ultima. que não ficaria adstrito ;, execuçllo da Lei, porém,
estaria autorizado a fazê-lo. q1W1do melhor lhe aprouvesse. se assim lhe conViesse agir.

xv. Como Vona Excelência pOOe ineqwvOC3t11ente inferir, o Irt. t-~~
sequer crí>ndo Linba de Crédiw pila que o Pode< Executivo a operacionaliae por meio de seus MiaiSlÓrío
e 0QlI0s, mas ..,. oUlCri2ando o ExCCUllVO FedolaI a .... desicleralO. Como j:i. dito, poderia, o PL até
mesmo criar a refenda Linbs.

XVL Logo. nJo há inVasão de competência COnstituCIOnal ou exotbitJncia do
legislador ordiníriÔ. quando este procura dar lO Poder Executiva meios e InstrUmentos que o auxiliem na
geraçIo de emprego e renda, ainda mais quando o Congresso Nacional é legitimoo também, pm .... fim,

XVIL Emboroválida. JlOT v..... a intel]n1açio superl1cial, linear c litenl1 da LEI,
tatu Stmu. é a mais pobre ferramenta da hennenêunca de que se vale o intérprete ~do-Ihe aconselhivel
buscar, de igual modo. a ment /eglJ. •

xvm. QuI! ..ria entJo a Inl.n/io leglS " vontade da Lei _ do PL 1.S8719!n
Ct:rWncntt, mo seria a de cnar ou estJU1Ul':I]' Ministerio ou Órglo do Executivo. embora faça mençIo a
al.aun:" ~les. nem rnwto menos o de autorizar o ExecutivO a algo que só lhe compete futr. mu o de
contnbuír pua que o Pode< Exceunvo, .. assun o entender, promova a _iaçJo do estoque de
divida!> das mlcroempresu e CntprtSU de pequeM porte.

. ., , XIX. Adcmaí>, hl exemplos " e <tio ...... - do PfO!lOSÍçõe! ICJIÍSàlÍvu do
UUClaUva de J:W'larnenures que Incumbem o Poder Executivo I detenninadua~ e. nem por isso,
foram devolVIdas aos seus autores. Ponanto, sio projet<>S que autorizam expreuamen~ Poder Executivo
a dotenninadas provid&lcias cque e<tio llllmltando lIOtlIla!men'e. '

xx. Comecemos pelo Projeto do Lei nO 525, do 1.999, do nab" Deputado Lco
A1cAntara, que, a exemplo do PL \'587199, de minba autona, aU10nza u Podor Exec. dvo. a eljar um
instrumento de credíto. cUJa ementa e Art. 1- transcrevemos a ~guir.

"AIlIDn'ZIf o eiNia 1!JtCfl1:iH (J. crIar o Fundo d6 ApoIO à M :,.oe~so. a 3I!r
admInutrada ptIo Banco NacIonal de DtltnvolVIJ1ffnlO Econdmlco c StXlaJ-BNDES alleralJdo a LeI nO
9,491. d. 9 d"'l<mbro d. 1997. "

"Ârt. l". A ÚJ n" 9.491. ti, 9 de .1u~tl",bTO de 1997. f:a OCTl!3Cllnrada do.'õ
sIgumus amgos:

·.4rJ. 2.5-A - Flcq D Pgúr Executivo qHtoritJ!Jlo ti friGI o FIIJIiD d, Apoio à
Micror1fflJrna • FAME. ú .\er admtnmrado pelo Banco NaCIonal de DesenvolvImento Económlco l!

Soclal-RNDES. com (J uhJl:tlw, de dar apoIO financtlm e credulcw tiç mlcroempr~sas· • ..

XXI. O referido PL foi normalmente despachado às Comissões Permanentes.
qUl.15 sejam: Economia., Indilstria e Comércio: Finanças e TributaÇão; e Constituíção c Justiça c Redação.
ji. estandQ \Uc\us\\le pautr.do na ?timeira ComiM.1o, com pMecer f:worãve\ do relator. Deput:1do Ge!ron
Gabrielle,

XXlL Por que enllo a Mesa adotou ttatamento diferenciado em relaçJo a dois
projetos aU1onzativos idênncos? Registre-se que a unica dif~ença entre os dois Projetos é que um. o PL
\.581199, .utonzll, o Pode< Executivo a criar uma Linha de Crédito•• o OUlIO, o PL 525199, auWriz:l o
mesmo Poder a criar um Fundo. sendo que a finalidade dos dois Proje~ é tlm~ qual seja cmrear
recursos para Microempresas c Empresas de Pequeno Porte, mio por que não pode prevalecer o
despacho que devolveu o PL 1.587199.

XXOL Além desse exemp\o, tem.se o meritório Projeto de Lei do ilustre
Deputado Nilmirio Miranda, que também é do cunho autorizativo, em llllmitaçio nas Comissões de
Seguridade Social c Famiha; de Fioanças e Tribul!ÇàO; e de COnstltuiçio e 1llSliça c Redaçio, cUJa
ementa e An JO têm o seguinte teor:

"AJÚori'".A fi UltiaD a md,nl:ar ou pagar pemã1!3 às víllmaJ que :JOfreram
VlaJIm:ltJ e tortura por lereM partICIpado de atNldtldt!s polí/ICas. 110 ptriodo que especifica.. "

"Art. lO, Flçg « Unlão IlJUlJrlyyla a ftt:01ZMctr sua re3pomabilidodt! civil pelas
VtoltJç~ts iJ mtegridade flsica e pSIcológIca pslos seus ogtnles federaiS às pl!3SOQS que tenham
paruCJpadtJ d~ atiVidade! políticas. no ptriodo de J de .Je,.,mbro de 1961 a 29 de agDj'o de 198$. to

XXIV. No entanto. acertadmnente. não devolveu a Mesa .da Càmll'l. os cillldos
Projetas aos seus autotes. devendo prevalecer o mesmo diapasão (de entendimento)~ o PL 1.587199.
obJeto deste RecUJ'50. '\. "

X.XV. O que dlZCr. ainda. de:. pelas. menos.. se:i~ projeto~ de: lei de autoria de
nobres deputados. que tratam da pnvAn7JlÇào. por exemplo. da ClUxa Econõmica Federal e do Banco do
Brasi\. ora vedando. ora priorínndo'1

llXVL Podo o parlamentar, por sua inicistiva, vedar ou priorizar a príV"tizaçio do
Órgios da Adminisaaçio PUblica? Partieulanneme. jul80 que .im, mas, .. <pIicad. o mesmo
emendtmenw da Mesa quanto il devolução do PL 1.587/99. a respo5l& seria não. EntreWlt , nAo foram
tais Projetos devolvidos, mio por que inferimos que o dispooto no art 61, § )', n, 'eo, da .:ara MIjlla,
nIo comporta rneomo jnterpretaçiO ampliativa c, sim, mtritiva, sobretudo poR' Jeo no IIOISO

entendimemo. a f\m<;3n ti",ca de legislar eompc1e ao Poder Legislativo,

xxvn. Outrossim. o controte preventivo de constituciona'.dade incumbe li
Comlsslo de ConstitUiçio e Justiça I!: Redaçlo da Cimua e não .. Mesa Diretora. d.'StI Casa. devendo
aquele Colegiado manifestar-se a esse respeno. Mesmo animo ainda. caberia recuno t J Plenário.

,
XXVIII. Finalmente. é de se tessaltu que a Consultoria 1.egis1ativa da Clrnlr.L.

em estudo que realizou acerca. do tema 'LlnM de Crédito para Saneamento Financ:tro das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte'. em nenhum momento. ponderou tratar-se de matena, cUJa miciatlva ~n3.

da exclusiva competênCia do Poder Executivo.

XXIX. Esw, Seohor Po:!uleme, Sn. Pepuwlo. e Sras, Deputadas. sãoas_
que nos levoam a recorrer da r. Decisão da preSidênCi

9
-'" e culminou na devoluçlo do PL t.587199, para o

que requeiro. desde ja. se digne Vossa Excel~ia d ~nar o~ent~ doRE~ nos ~.os
regimenuus vigentes. para. afinal. !.e.r considetado pro do e segwr o AlV1trc LegtsllltiVO seu trãmite
normal,

XIV. In vtrblS. é o que prescreve o art. I' do PL 1.$87199:

"Art. r. FIca o Poder ExeeutNo da Unido. na forma desttl LeI..~ a crIar
LrrJuz dt (~~ridJlI) EspecllÚ para Sonttl1MntO F,1Ill1tCI'ro de Microempruas e Emprt.JfJS di PtllUMO
Pone~Lm"'w d~ Credito SEBRAE-SANEAR. ". (grif6 noJlb)
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PROJETO DE ·LEI NR 1.587, DE 1999
(DO SR. PEDRO FERlfA!lDES)

Autoriza o Poder Executivo da Unilo a instituir Linha de Cr'dito
E.pecial par. Sane.-entó Financeiro de Microespr.... e Espr....
de pequeno Porte, e dá outras providlnci.s.

(DEWr.VA-8B A PROP08I~, NOS TBIIMOS DO ART. 61, li lR, IlfCISO
n, AL:t!IEA "e" DA CF, COMBINADO COM O ART. 137, S IR, IlfCISO lI,
Ar.IIlEA "b" DO RICD. OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERlllDO-1JIE A FOJQIA DE
IIlDICAÇ.lO (ART. 113, RICD). PUSr.IQllE-SE)

O Congresso~Dec:reu:

Art. )0, Fu:a o p~er Executivo da Uniio. naf~desta~1I1t~
• Linha de Crédito Especial para sa-nento FIllIDCCIfll de MicroerIlpreSU
~ de Pequeno Porte-Linba de Crédito SEBRAE-SANEAR.

§ I•. A Linha de Crédito SEB~'S~ !erã.como saeor o~
do Brui1 S.A.. com as atribuições de genr a Linba e viabíIizar~
quítaçio du dívldD du~ e Emprau de Pequeno
mediante c:onvmo com o SEBRAE.. cujos recursoa Iibendos Hrio repuados
diretamente pelo gestor lOS teapeetivos ctedom. .

§Z".' O'Banco do~peIa~ de serviçoS III gado~ LiDba~
Crédito SEBRAE.SANEAR- farã jus ao recebimento de uma~ de 1dmilIi~
ser estabelecida na fonn& da~ desta leI. setldo abatida du

~daLinba.

Art. 2°. A Linha de Crédito SEBRAÊ-S~AR ter& por~
pteclpua o financiamento de débitos em atWO. ~evidamente comprovados de
dcco=es da operação e do fullCionamemo das Microempresas e EmplCSlS

Pequeno Porte.
§ 1°, Seria objeto de financiamento 10 lDIplrtl da Linha de Crédito

SEBRAE-SANEAR. todas as dívidas em ltllSO com fomecedores. as de natutez&
liJcal, tributãria, previdenciária e trabalhisu.. lSIÍIIl como os BUlos com capacitaçio e
UIistência gerencía1.

§ 2°. Os débitos em alma p.psiveis de~o deveria ler JlJI

origem há pelo menoS 06 (seis)_.

§ 3°. Os valores das dividas em atmo deveria ~ necessariamelIt
comprovados por cenidões de débitos,~ de protestos, execuç5eS, rqistros
110 CADIM. SERASA, SPC ou qualquer--., meio idôneo. ,1\

§ 4°. Os valores du dividas em lIJUo devem ser negocl.dos e ajustâdot,
previamente., com os credores, pata pagameuto à vista.

Art. 3°. Sio beneficiitiu da Linha de Crédito SEBRAE-SANEAR. u
Empresas fOrmais, cnquadradu como MicroempresH e Empresas de Pequeno Pane.,
de confilnnidade com a claRificaçio do SIMPLES. desde que estejam:

I - com mais de dois anos de existência;

n- impedidaS de operar com a redebanl:iria. publica e privada;

n- em funciollllllBllto ()U PualiJadas.. obedecidos os seguintes critérios:

a) as Microempresas e Empresas deP~ Pone em funcioDamento e
imeressadas no financiamento de suu dividu em lttUo deverio ser diagDosticadu
pelo SEBRAE, que elaborará os p/IDos e as pt'OpOStlS de recupetaçio para
encamin/wnento 10 agente gestor;

b) as Microempresas e Empresas de Pequeno Pone pmlisadas e
i~ no finlnciamento de sua dividu em atrUO deveria apresentar viabilidade
técIlica, rnercadolOgica e econõmico-fmanceita. COI1furme estUdos realizados pelo
SEBRAE, que lBVlli em consideraçio. se for o cuo. a lIXldança do comroIe
administrativo e elaborará os planos e as propoSlIS de tecuperaçiD pata
encominhamemo 10 &geme financeiro;

. c) as Microempresas e Eaqltesas de Pequeno Pone wisúdas pela Unba !I&
Crédito SEBRAE-SANEAR seria acompanhadas durante o periodo de vigCncia do
contralO de filllIlCÍllllellto pelo SEBRAE e capacitadas gerenciahnertte. com base em
dilgnóstico e plano de recuperaçio fomaIados qlWldo da elaboraçio da propoSll de
fiDInci.amemo. devaxlo IS beneficiárias 1àcilitarem o acesso a totlu as infotmaç6es
necessárias 10 petfeito acompllllwnento.

Paragm'o único. O linanciamento pm SlI\BlIIIBIllo filllllCCÍro será
concedido uma única vez a cada Microempresa e Empresa de pequeoo Pane
beueticiíria da Linha de Crédito SEBRAE·SANEAR.

An, 4°. O financiamento ao ampatO da Linha de Crédito SEB\!.AE
SANEAR obede<:erà is seguinles condições operacionais:

I -liritede filllllciamenlo: RS loo,ooo.oo (cem mil reais) por beneliciiIia.
podendo ser uli/izado indíslinlamente para o pagamento e a quiul;io dos débiros
finlnciàveis previstos no § 1° do An, 2° desta Lei:

" - prazos: de acordo cem o cronograma fi5ico-financeiro da proposta e a
Cll*idade de pagamemo do empreendimemo. observados os seguintes prazos
miximos:

a) earencia: aré 06 (oeis) meses:
b) amonizaçio: até 60 (sessenu) meses. incluindo o periodo de carência;

m- encargos tinan<:eiros:

a) normais: taxa de juros de longo prazo-TJLP. acrescida de 3% a.a.;
b) inIdimpIàlcia: a ser definido na fumta da regu/amentaçio desta Lti;

IV - rambolJo; em parcelas sucessivas,o~se;
.) durame a carêDcia: trimesuahneme.. encargos financeiros, proporcionais

IOperiodo;
b) apóa a caRncia: mensalmente., principal e encaigos financeiros.

c:aIcuIadoI pelo sistema de amonizações COIlSWltCS (SAC);

V-pnuias:

a) reais, preferencialmeme;
b) aval ou fiança, subsidiariamente;
c) fimdo de aval. complelnentlllllettle.

Ar!. SO, COIlSIituíIiD recems e fomes de recursos da Linha de Crédito
SEBRAE-SANEAR, na forma da reguJamentaçlo desta Lei:

I - recursos do FAT-Fundo de Amparo ao Ttabalhador:
li - recursos do PlS1PASEP;
m- rec:urJOS do SEBRAE;
IV - receitas financeiras da proptia Linha:
V - dotações 0I'Ç&lIteItlàri
VI - 0WlS receitas que lhe forellt atribuídas.

Art. 6·. O Poder Executivo regIl/ameIIlarà esta Lei no prazo de trinu dias
após asua publicaçio.

M. 7". EIu Lei entnI em vigorna data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO
• • • Recebi, no último dia 26 de &goSlO. correspondência que me foi

diriBida pelo SEBRAE do Mannbio. por meio da qual foi-me enviada uma proposta
para a criaçio de "Linha de Crédito para SllIelItlCttto Financeiro de Micro e Pequenas
Empresas. iJllitu1ada Linha de Crédito SEBRAE-SANEAR~. visando preservar as
Microempresas e Empresas de pequeoo Pone ameaçadas de sucumbirem em funç10 de
problemu com a inadimplência. uma vez que estio impedidas de operar com a rede
banc:ària. pública e privada

Pela proposta. os recursos para financiamento poderiam ser oriundos
doa fundos financeiros do Governo e OUtros. como SEBRAE. FAT. PIS7PAsEP.
BNDES. etc. os quais poderiam retornar aos cofres públicos. ou seja. aoS prôpnos
fundos,' apos cumpritem o papel "5aJIeIàor" das Micro e Pequenas Empresu
iIlldimpIClllBS.

UNHA De CRÉDITO
SEBRAE-sANEAR

APRESENTAÇÃO

oestimulo ao empreendedorismo. sob as mais varilldas fOllllM,
e voltados panI diferentes segmentos de pessoas que buscam na iniciaçio de
um pequeno negócio. uma oportunidade. constitui-se em valioso instrumento de
potllica de lII11pI"8gO e renda. particutannente numa cOnjuntura adversa. onde
entre outras dificuldades. predomina o desemprego.

Assim. desempregados. candiclatos a PDVs, rec6m form.oos.
proIiuionals liberais fi potenciais empreendedores. contam hOje, com um vuto
lnIlrumental de apoio: fllCilidade para registro de empresas. fundo de aval. crédito
1*1I micro e pequ_s empresas. cursos de iniciação empresarial. apoio
tecnológico e de gest4o. etc., são alguns exemplos.

Cantudo. e apesar da validade destes instrumentos, que
normalmente estio acoplados a uma criteriosa seleção e orientação, qUll d8V8lll
anteceder ao StXgimento dos pequenos negócios. a taxa de mortandade ainda é
elllVadll. El sio grandes os riscos dos capitais investidos. sejam eles próprios ou
de terceiros.

. . .. Se por um IlIdo. os mecanismos de estimulo aos micro emiesanos
IlIlCilIllles. devem ser aprimorados e obselVarem critérios mais eficientes qU8IIIo
• avaIíeçAo prévia dos novos empreendedores para diminuir os insucessos. pOr
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\ ?UlrO. existe uma parcela importante de micro e pequenas empresu. jt
Implantadas. que se encontram estagnadas ou em declínio financeiro. alijadal de
qualquer mecanismo de apoio. capaz de reverter este quadro. cada vez maiS
CllIscente.

" Neste particular. nos referimos as micro e pequenas empresa
Inadimplentes com seus fornecedores e cofres públicos fedM'Bis. estacw.is e
municipais, em decorr6ncia de débitos acumulados nOI úlUrnos anos davldo.
sobretudo. a convivência recente e atual com uma conjuntura econ6mlca
adversa (elevadas taxas de juros, retração do consumo e concorrência imposta
pela abertura dos mercados internacionais).

Como se náo bastasse o enfrentamento com esta conjuntura
econõmlca. as MPE·s. carregam uma enorme carga tnbutana embutida nos preços.
que atinge também. a SOCiedade braSileira e todos os emoresarlos.

Trata-se mais do que nunca de uma questão de sobrevivência das
empresas n'3cionals. penalizadas por impostos que chegam a um terço na
composição dos seus preços. provocando perda de competitividade. num cenario
de mercados em crescente globalização.

As MPE·s. pelas suas características. sáo as que sofrem os maicres
danos. pOIS o fardo dos tributos é distribuido indistintamente para todos.

Diante destas adversidades. por absoluta falta de recursos em caixa.
e/ou por questão de prlondade quanto ao pagamento de suas obngaÇÕ8s. as MPE's
atrasam o recolhimento dos impostos em primeira instância. e em seguida o
pagamento de fornecedores. tomando-as inadimplentes.

Os números e os problemas destas micro e pequenas empresas. do'
a1BJ'l11antes:

1. Mais de dois milh6eS de empresas de pequeno porte. ellllo
inscntas no CADIN e no SERASA. ou seja, mais de 50% do total
existente. segundo estimativas do SEBRAE;

2. As micro empresas inadimplentes estão impedidas de openlr
com a rede bancária pública e privada:

3. A inadimplência junto ao Governo. não permite o enquadramento
no SIMPLES. das MPE's em atraso:

4. A inadimplênCIa junto aos Governos. Impede a participação das
MPE's nos processos licitatórios. em todas as esteras.

5. Os débitos das micro e pequenas empresas junto aos cofres
públicos. acumulados nos últimos 10(dez) anos, siO meramente
contábeis e simplesmente impagáveis. em decorrência da
correção monetária. Juros e multas. imputados sobre os valDres
originais.

A linha de financiamento "SEBRAE-SANEAR". aqui apresentada.
pretende aSSistir estas MPE's. pOssibilitando-lhes o acesso ao crédito. para em
segUida promover o seu engajamento no processo produtivo. com menores riscos,
se comparado às Incertezas dos novos empreendimentos. Além do crédito p-.
saneamento de suas dividas. as MPE's poderão contar com finanCIamento para
assistênCIa técnrca - gerenCIaI. oOlelivanao assegurar a melhona do processo de
gestão. e o abandono de praticas gerenciais que as levaram ao declinio.

Não se trata de anistia. nem tão pouco de reduzir os estimulos aos
empreendedores. mas sobretudo. de resgatar a dignidade empr..arial. pelo
reingresso de micro e pequenas empresas com mais de 2(dols) anos de
funcionamento, no sistema produtivo regular. proporCIOnando impacto
altamente POSItiVO na economia naCIonal.

Se não vejamos:

1. O reingresso destas micro e pequenas empresas na economia
formal. pagando seus impostos e contribuiçOIlS. al6m da
geração de mais empregos. terá impacto SIgnificativo em toda a
economia e na política de equilíbrio fiscal:

2. O pagamento imediato, e de uma só vez dos tributos atrasados.
favorecerá o caixa dos Governos;

3. O programa de saneamento financeiro poderá beneficiar mais de
dois milhões de micro e pequenas .empresas, espalhadas por
todo o Pais:

4. A recuperação de empresas de pequeno porte de setores
prioritários. pode contribUir para o incremento das exportBçll" e
para a geração de emprego e renda:

5. O saneamento financeiro gera oportunidades de consolid~Qalou
expansão dos pequenos negócios, e diminui a fuga dos
micro empresários para a irrformalidade. através dos mais
variados artifícios:

6. A regularização da inadimplência junto aos Governos, possibilitarj o
acesso de milhares de micro e pequenas empresas ao Programa
de Compras Governamentais e Licitações Públicas:

7. O finanClamllflto de dívidas de mIcro e pequlnas empresas glfadas
!li mais de 6(seis) meses e com mais de 21do1l) anos de
exist6neia, diminui o risco de InadimplAncia: .

8. Os recursos aplicados para saneamento de MPE's, Já eXISllmIS.
do TllIflOl'BS e retornam mai.. rapidamente que aqueles
aplicados na Implantação de novos empreendimentos:

9. O saneamento financeiro das micro e pequenas empresas. com.a
com a declsiva participaçio do SEBRAE. na seleção e ellboraçAo
de seus planos de recuperação diminuindo os nsCQs de insucessos.

Quanto aos recursos para finanetamento das MPE's, os mesmos
poderiam ser onundOs dos Fundos Financeiros do Governo (SEBRAE.!~T,

P\IIPASEP. etc), que apenas parcialmente são aplicados. exatamente pelas
restriçOes creditícias/cadastrais impostas palas entidades financeIras. e qut
retomariam ao.. cofrn públicos. ou seja. aos própnps Fundos. após cumpnrem o
pap&1-s_ador" dai MPE's Inadimplentes.

LINHA DE CREDITO SEBRAE-sANEAR
1.0. FINALIDADE

Financiamento de débitos em atrai.:!. devidamente comprovados e
dtIc:oITentes da operaçiol!unClonamento das micro e pequenas empresas.

2.0- PÚBUCO ALVO

Empresas fonnals. enquadradas como mIcro e peQUenas empresas. de
confonllldade com a classlficacão da Receita Federal (SIMPLES). com mail da 2
(dois) anos de eXlstenCIa e quê esteJam Impedidas de operar cem a reda bancária
pública e privada.

3.0-ITENS FINANCIÁVEIS

Dividas em atraso com fornecedores. aqueles de natureza fiscaU tributária!
previdenciária e trabalhista. e gastos com capacitaçilolasslstência gerencial.

4.0- CONDiÇÕes DE OPERAÇAo

4.1 Umlte de Financiamento: o valor do financramento será limitado a RS
100.000.00 (cam mil relll), podendo serutllízado indistintamente
p.-a pagamento dos itens flnancllive1l: (valor correspondente ao
faturamento mensal. considerando.se o extremo superior da classificação
do Simples) .

4.2 Prazos: de acordo com o cronograma fisicolflnanceiro da procolta e a
CIIplIcidade de pagamento do empreendimento, obsarvadol OI seguintes
prazos máximos:

:.I CarAncia: até 06 (SBlI) melei:
:.I AmortiZaÇio: ate ao (sellenta) meses. incluindo o período da

carênCIa: ,...,

4.3 Encargos financeiro..:
1lI Normail: taxa de juros delongo prazo. TJLP, acresCida 3% a.a.:
1lI lnadlmplincia: 8 definir.

4.4 RHmbollO: em parcetallucessivel obnrvando
1lI D1nme a cartncia: trimeltralmente. encargos financeiros,

proporcionais ao periodo:
1lI Após a car6ncia: mensalm.nte, principal e encargos financeiros,

calculados pelo sistema de amortlUÇOes constantes (SAC).

4.5 Garantiu:
1lI Preferencialmente. garantiu reeil:
1lI Subsidillriamenta, aval ou fiart9ll;
1lI Complementarmente. fundo de aval.

5 - CQNDIÇOES ESPECIAS

5.1 Os valOres liberados para pagamanto du dividas. serAo repassados
CÍ!A'tamentll aol credorés:

5.2 Os valores du dividas em atraIO devem .... negociados e ajustados com
OI credores, previamente. para pagamento á vista:

5.3 Os valeres das dividas em atnuo deverAo ser nacelSBnamente
comprovados por certldOes de débitos. notifiClJÇÓtI de protestos e execução,
r8glSlro no SERASA. registro no SPC, etc:

5.4· Os dêb~os em atnBso das micro e pequenas empresas, passivels de
fll18llC1ememo. deverio ter sua ongem há pala menos 06(sals/ mases:
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5.5 O financiamento para saneamento financeiro. será concedido apenas uma
unica vez para cada micro e pequena Empresa:

5.6 Terão direito ao financiamento as micro e pequenas empresas que estejam
em fUllClonamento. ou paralisadas. desde que apresentem Viabilidade técnica,
mercadológica e econômica financeira. conforme estudos realizados pelo
SEBRAE. A Empresa deverá apresentar credibilidade Junto ao mercado.
devendo ser considerada. se for o caso. a mudança do controie administratiVo.

5.7 As micro e pequenas emoresas Interessadas no financiamento de suas
dívidas em atraso. deverão ser diagnosticadas pelo SEIilRAE. que elaborará os
planos.propostas de recuperacão das mesmas para encaminhamento às
enlldaoes financeiras:

5.8 Ai micro e pequenas empresas assistidas pelo programa. serão
acompanhadas durante o periodo de vlgênCJa do contrato de finanCIamento
pelo SEBRAE e capacitadas gerenclalmente. com base em diagnóstico e
plano de recuperação formatados quando da elaboração da proposta/prO/eto.
devendo as mesmas faCilitarem o acesso a todas as Informações necessánas
ao perf8ll0 acompannàmento. -

Sem duvida. trata-se de uma louvável proposta. que não hesitarei em
bipoIecar minha total e irrestrita solidariedade. Por isso. aproveito. desde já. o ensejo
pIrlltransfonna·la em projeto de lei e conciamar os meus ilustres pares do Congresso
Nacional para a sua rápida tramitação e aprovação.

Nio podemos ficar inertes enquanto parcela expressiva das Micro e
Pequenas Empresas do nosso Pais encontrlUtl-se estagnadas ou em declinio financeiro.
alijadas de qualquer mecanismo de apoio creditício. porquanto estio inadimplentes
para com seus fornecedores e para com os cofres públicos federal. estadual e
lIUlicipal.

Urge que. enquanto representantes da sociedade. envidemos esforços
psra colocar em prática o que nó. mesmo. aqui discutimos e aprovamos, como por
exanplo o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Pane, aprovado
_emente. sob pena de deixarmos de fora do alcance desse imponante ínsrrumemo
llIIÍS de dois milhões dessas empresas.

Segwxlo levantamento feito pelo SEBRAE, mais de dois milhões de
empresas de pequeno pone estão inscritas no CADIM e no SERAS,\. ou seja, mais de
50% do total existente; tal inadimplêlu:ia não pennite o enquadramLnto dessas
empresas no SIMPLES, assim como impede sua panicipação nos processo.
líciutórios, em todas as esferas.

DesIIa forma. a implementaÇão da Linha de Financiamento
"SEBRAE·SANEAR".· de cena. propiciará o acesso ao credito. para em seguida
promover o reencajamento das Micro e Pequenas Empresas no processo produtivo.
que deve ser o escopo norteador da geraçio de emprego e renda.

Não eoramos aqui pugnando por anistia. palavra da moda. mas
silllplesmenle queremos fazer cum'prir a determinaçio constirucional. qual seja a
simplificação das obrigações admiIÚstrativas. tributárias. previdenciarias e crediticias
desse imponante segmento do Brasil.

Para melhor subsidiar os trabalho. de apreciaçio da matéria nesta
Casa. estamos anexando à presente proposição a documentaçio que nos foi enviada
pelo SEBRAE do Maranhão.

Pelas ruões expostas, esperamos contar com o imprescindível apoio
desta Casa para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões. em : 1 de \to de 1999.

.J ,)..UJJ. V

DEPIJTjIDO PEDRO FERNANDES

INDICAÇÃO N° 486, DE 1999
(DO SR. PEDRO FERNANDES)

!lugere ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério do PlaneJamento. Orçamento e
Gestão. a neXibllizaçáa das regras Vigentes de constituição e funCionamento das AgenCias
de Fomento.

(PIJIlllOUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr Manus
Tilv~:

As regras de constítuíção e tuncionamento das Agências de f ornemo encontram-se
dlsóplioada."õ efetivamente na Rcsolu:;,h n~ 2 $7-1. de 17 de dezembro de 19980. Que e~tabelece o tormato e

o mOdelo dessas Instituições, monnente no que conceme aos seguintes aspectós: objeto; forma jurídica;
controle acionário; denominação; capjtaJ~ operações; restrições; ~ outras disposições que lhe do apliQveis.

o modelo institucional formulado pelo CoD5eJho MoneWio Nacional para as Agencw. de
Fomento parece~no5 ainda restritivo, sobretudo no tocante &05 requisitos de capita! e à pouca flexibilidade:
operacional. Dentre as restrições, deSUlC3lDos duas como sendo as mais severas para o desenvolvimento
das operações das Agências de fomento.

A primeira e a vedação de assumir riscos, no caso de atuar como agente financeiro e
administrador de fundos. o que praticm1enle inviabjJjza as operações de repasse por partc do BNDES, da
Caixa Econômica Federal e dos bancos gestores dos Fundos Constitucionais do Nortc (BASA), do
Nordeste (BNB) e do Ce»lra·Oeste (Banco do Brasil).

Como irão estas instituições admirir o repaue sem a correspondente transferência ou, pelo
menos, divisão/compartilhamento do risco de crédito? Sem a possibilidade de acesso a estes recursos, as
Agências de Fomento dependerão quase que exclusivamente do aporte de recursos do Estado controlador.
Surge, entio, nova dúvida: com a situação financeira que atravessam, como 05 Estados poderiam
capitalizar. de fomm continuada, 85 Agência!- de Fomento?

A segunda restrição ea constituição de um fundo de solvencia., calcula.do pelo ativo ponderado
da Agência de Fomento. Como praticamente todo o ativo será constituído por operações de financiamento.
que, na Tabela de Classificação de Ativos do Anexo IV da Resolução o· 2.099. do classificadas como
risco nOlmal e fator de ponderação 100%. significa que, para cada RS 1,00 (um real~icado em

f~\l!"
/

~/

financiamento. a Agencia de Fomento devera. ter RS 1,00 (um real) aplicado no fundo de solvência. sob a
forma de titulos públicos.

Assim. o estbrço de financiamento, mesmo que 05 recursos sejam obtidos mediante repasse,
deverá ser oneroso para a Unidade da Federaçào e, considerando que a Agência de Fomento não capta
recursos do público nem do sistema interbancãrio, o fundo de solvência.. no montante preconizado pelo
Conselho Monetário Nacional. parece~nos exagerado.

Destarte. para que se possa promover efetivamente o desenvolvimento sustentável voltado para
a geraçã.o de empregos e oportunidades de rendas.. em consonància com o prõprio Plano Plurianua12.000
f·OO3 do Poder Executivo ("Avança Brasil"), urge sejam flexíbilizadas taís restrições, de molde a conduzir
as Agências de Fomento ao modelo ideal que, semri~ o sistema financeiro nacional, POSS& realmente
fomentar o desenvolvimento do setor produtívõ nacional. especialmente do segmento constituído de micro.
pequenas e médias empresas. ;

Sala das Sessões, em 20 de setembro de 1.999

) lv-Útl~
DEPUTADO-PEDRO FERNANDES

REQUERIMENTO N' , DE 1.999
(Do Sr. Pedro Frrnandes)

Requer o em·io de Indicaçio ao Poder Executivo, relativa i.
flexibilização das regras vigentes de CQnstituíçio e funcionamento
das Agências de Fomento.

Senhor Presidente:

Requeiro a V Eu., nos temos do artigo I J3, inciso I e § l° do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Ministêrio do
Planejamento, Orçamento e Gestão a flexihilizaç,io das regras de COl15titui~ e funcionamento das
Agências de Fomento. em especial no tocante í. vedação de as.sumir riscos e à obrigatoriedade de
constituição de fundo de solvência nos moldes atuaJmenrc vigemes.

Sal. das Sessões. em 20 de setembro de 1.999.

) ~Ut!~
DEPUTAOJ)..PI:l)RO FERNANDES

"LEGISLAÇÃO CITADA A:'IEXADA PELA
COORDE:'õACÃO DE ESTl'OOS LEGISLATIVOS-CeDI"

RESOLUÇÃO BACEN N° 2.574, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a constituição c o funcionamento de
agêncins de lomento.

o Oanco Central do Ora.il. na forma do art. 9" da Lei n° 4.595. de
31.12.64. torna público que o Conselho Monetario Nacional. em sessão realizada em
17.12.1998. com base no ano ~o. inciso Vlll. da referida l.ei e no ano 1°. § 2°. da
Medtda ProVlsoria n° I 773-32. de 14.12.1998. resolveu:
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Art. I'. Estabelecer que a constituição e o funcionamento de agências de
fomento sob controle acionário de Unidade da Federação, cujo objeto social é a
concessão de financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos no Pais.
dependem de autorização do Banco Central do Brasil.

§ 1°. As agências de fomento. subordinadas a supervisão e fiscalização do
Banco Central do Brasil, não podem ser transformadas em qualquer tipo de instituição
integrante do Sistema Financeiro Nacional.

§ 2°. As agências de fomento devem ser constituidas sob a forma de
sociedade anônima de capital fechado nos termos da Lei n' 6.404, de 15.12.76.

§ 3'. A expressão "Agência de Fomento" deve constar obrigatoriamente da
denominação socia! das sociedades de que trata este artigo.

§ 4'. Cada Unidade da Federação só pode constituir I (uma) agência de
fomento

Art. 2°. As agências de fomento somente podem praticar operações de
repasse de recursos captados no País e no exterior originários de:

I • fundos constitucionais;
Il- orçamentos estaduais e municipais:
III - organismos e instituições nacionais internacionais de

desenvolvimento.
Art. 3°. Às agências de fomento são facultadas: .. __
I - a prestação de garantias, a utilização da aUêiiitção fiduciária em garantia e

de cédulas de crédito industrial e comercial e a cobrança de encargos nos moldes
praticados pelas instituições financeiras:

11 - a prestação de serviços de consultoria, agente financeiro e administrador
de fundos de desenvolvimento.

§ ('. O Banco Central do Brasil regulamentará as condições para a prestação
de garantias por parte das agências de fomento.

§ 2'. Na prestação dos serviços de que trata o inciso lI, é vededa a assunção
de risco pelas agências de fomento.

Art. 4°. As agências de fomento devem observar limites minimos de capital
realizado e patrimônio liquido ajustado de R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de reais I.

Art. 5'. Às agências de fomento são vedados:
I - o acesso as linhas de assistência financeira do Banco Central do Brasl!:
11 - o acesso li conta Reservas Bancárias no Banco Central do Brasil:
111 • a captação de recursos junto ao púhlico:
IV - a contratação de depósitos interfinanceiros, na qualidade de depositante

ou depositária
Art. 6'. Os passivos das agências de fomento não serão cobertos pelo Fundo

Garantidor de Créditos - FGC, respondendo a agência com recursos próprios.:
Art. 7". As agências de fomento deverão constituir, com recursos próprios,

fundo de liquidez equivalente. no minimo, ao resultado da ponderação de seu ativo
pelo risco correspondente, nos termos da Resolução n' 2.099, de 17.08.1994, a ser
integralmente aplicado em titulos públicos federais.

Art. 8'. As agências de fomento devem cumprir os procedimentos de
escrituração, elaboração e remessa de demonstrações financeiras previstos no Plano
Contàbil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional- COSIF.

Art. 9". O Banco Central do Brasil podera baixar as normas e adotar as
medidas julgadas necessárias a execução do disposto nesta Resolução.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogada a Resolução n" 2.347, de 20.12.1996.

GUSTAVO H. B. FRANCO
PreSidente do Banco

(0) RESOLUÇÃO N. 2.099 - DE 17 DE AGOSTO DE 1994

o Banco Central do Brasil, na forma do l'1rtigo 911 da Lei n. 4.595(1), de 31 de
dezembro de 1964. torna público que o Conselho Monetário Nacional. em sessão rea
lizada em 17 de agosto de 1994. tendQ em vista o disposto no artigo 411, incisos V;IrI.
Xl e Xl!!, da referida Lei n. 4.595164, na Lei n. 4.728''', de 14 de julho de 1965!. no
artigo 20, § 111, da Lei n. 4.8641:1', de 29 de novembro de 1965, no artigo 62 do Dtlcre·
to·Ui n. 759"'. de 12 de agosto de 1969. na Lei n. 6.099"\ de 12 de setembro de );974.
com as alterações introduzídns pela Lei n. 7.1321l

!i}, de 26 de outubro de 1983Jfe no
artigo 7° do Decreta-Lei n. 2.291C1l, de 21 de novembro de 1986, resolveu: jf

Art. 111 Aprovar os regulamentos anexos, que disciplinam, relativame':te às
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcio1ar pelo anco
Central do Brasil: t~

• f "',....'Y~
I - a autorização para funcionamento. transferência de contt'ói"ê 50 let,?l'io e

reorganização - Anexo I; , ~ ",
. '-..c~.I....................................................................................................~~..,.... .

• " r ' ,7~"

ANEXOS INTEGRANTES À RESOLUCÃO N. 2.099;DE 17 DE AG'6Sro DE 1994

···········1········..··..•..........· · .
.'ANEXO IV

Regulamento que estabelece D. Obrigatori.edade de Manutenção, pelas
Instituições Financeiras e demais Instituições Autorizadas a funcio..
nar pelo Banco Central do Brasil, de valor de Patrimônio Líquido,

Ajustado na Forma da Regulamentação em vigor, compatível
com o Grau de Risco da Estrutura de seus Ativos

Art. 1~ As instituíçõea financeiras e demais instituições autorizadas a fun~

cionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as cooperativas de credito, além dos li
mites mínimos de capital realizado e patrimônio liquido estabelecidos no Anexo lI,

dêvem manter valor de patrimônio líquido ajustado compatível com o grau de ris~

co da. estrutura de seus ativos.

Parágrafo único. A obtenção do valor de que se trata levará em considera
ção a ponder~ção das operações ativas da instituição pelo risco a essas atribuído.

Art. 2° O cálculo do valor de patrimõnio liquido referido no artigo nntel'Íor
obedecerá à seguinte fórmula:

PLE ~ 0,08 (Apr), onde:

PLE :::: patrimõnio líquido exigido em função do risco das operações ativas:

Apr ::: Ativo ponderado pelo risco == total do produto dos títulos do Ativo Cir~

culante e Realizável a Longo Prazo (Código 1.0.0.00.00-7 do COSIFl pe
los fatores de risco correspondentes + produto do Ativo Pennnnente (Có
digo 2.0.0.00.00-..j, do COSIF) pelo fator de risco correspondente + pro·
duto dos titulos de Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas <CÓ'
digo 3.0.1.0Q.QO-4 do COSIFl pelas futores de risco correspondentes.

§ I'.! Os riscos das operaçoos serão classulcados de acordo com oa (J.leres cons·
tantes da tabela anexa a este Regulamento.

§ 2'1 Fica o Banco Central do Brasil autorizado a alterar a tabela referida ~\)
paragrafo anteriat", bem como atribuir fatores de risco a novos títulos contábeis crta
dos no COSIF.

§ 30 QU;llquer alteração da metodolo.gia de cálculo. dos fator~s de r,ü'i~o D,U in
clusão de título nu tabela mencionada no § 1'1 que resultar em m"llor eXlgenclu de
patrimônio líquido ímplic:ll":í concessão de prazo de adaptaçüo nüo inferior fi ISO (cen
to e oitenta) dias.

Art. 3ll Para efeito da verificaçúo do atendimento da condição ?$t~.:l~ele;lá~
no artigo 1'1 deste Regulamento devera ser deduzido do respectivo patrlmU~J.o hll..ul
do, ajustado na fOI"ma da regulamentação em vig~r•.o m.on~a.?te das ~art1ClpaçOe5
no capital social de instituições financeiras e demaJs mstltulqocs a~torJzadas a f.un
cionar pelo Banco Central do Brasil. bem coma o valor dos investImentos reultzu
dos em participações societárias em instituições financeiras no exterior.

! Art. 4'" Às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a run~
cionar pelo Banco Central do Brasil integt'antes de conglo_merada fica Cncultn.da~ Do!
ternativamente ao disposto no artigo anterior, a apuraçao do 1/alor_do pat~JmonJO

liquido de forma consolidada. ajustado na fOl'ma da regulamentaçao em vigor.

§ 1'1 Para os fins do disposto neste artigo dave ser utilizado o conceito ~e con~
glomerado adotado pelo Planot.Contãbil das Instituições do Sistema Financeiro Nu.
donal- COSIF.

§ 211 A opção pela utílizaçiio da faculdade de que trata este artigo deve ser
objeto de deliberação em assembl4ia geral extraordinária de cada l.rna dns institui~

ções integrantes do conglomeradõ' e:

I - implica a obrigatoriedade de comunicnçào da decisão ao E.anea Central do
Brasil; ,

fI - ocorre Sf:m prejuizo da obr.igatoriedade de proceder·se às deduções de que
trata o artigo anterior, relativamente às instituições não integrantes do conglome
rado;

UI - somente p'1derâ ser revista a partir do exercício seguinte ao da opção e
desde que o teor da correspondente dacísão seja comunicado 30 B3nco Central do
Brasil com antecedência minima de 1 (um) mes.

Art. 5'1 As instituições referidas no artigo 1\1 terão prazo até 31 de dezembro
de 1994 para a ndaptação dos respectivos valores de patrimônio líquido às condiçõas
estabelecidas neste Regulamento.

'lt\El1::LII. {,llI:;XA J\O íiNCI.O IV

TABELA DE: CI..ASSIFICAÇAo DOS ATlVoS
fatores de Ponderação de Risco

RISCO llULO - Fator de pondarl1ç;io 0\
Vil lares el'l moeda corrente
1.1.1.00.(10-9 Caixa
Reservas l Lvres em e.spécic deposi.tadas no Danco Central
1.1.J.00.C'O-S llese:rvas Livres
Af'lic::açõe.o: (!m operaçôeg compromiss.utóls com rC'-Cur!>o!> propt ías - poslção
~~~cada - títulos publicos f~derais c de instituições fin.lw:eiras liga-

1.2.1.10.03-6 Letra. Financeira. do Te.ouro
1,2.1.10.05-0 Letra. do Tagouro Nacional
1.2.1.10.fl7-4 Natal') do Tesouro "ocional·
1. 2 .l.10. J o-a ObrigaçóluJ do Te.ouro Nacional
1. 2.1.10. J 2-2 BOnuR do Tellouro Nacional
1.2.1.10.15-3 Letra. do Banco Central
1.2.1.10.16-0 Not~s do Banco ClI!ntt'111
1. 2.1.10. ]8-4 BOnus do 81'lnCO Central
1.2.1.10.30-4 coa - Inatltu.ição Fin3ncl!lt'a Uqt\da
1.2.1.10.40-7 LC - Instit.uição financein Ligada
L2.1.10 • .!'.0-0 LI - rnlltituição Flnancelra L.lql!ld<'l.
:f~i~af~::nc~:d~peraçõcG cOlllpromlrHHld2U} COIll recurc;or; de l.arceiroD - po:J M

1.2.1.20.(10-2 Revendas a Liquidolll:' - Posição Fimtnciada
~~;j,;~:~;~~d:G (-) Rendu ti. l\proprij\r de l\plicaçõen em OperaçOIHl

1't.\,lico,ções em dep6sit.os lnterfinanceiro8 com recur!}or; próprioD em lnG
tituiçoes financcirac l1gadac
t.2~2.10.1q"1 Ligadas
1.2.2.10.30-7 Ligadas - Vinculadol5 110 Cr~dito Rurol
~i~~i~tOG volunt6rios no B...nco Central de sociedades de cródlto lJlloblM

1.2.J.OO.OO-4 Aplicaçõe:!J Voluntárias no Banco Central
Aplicações em moedas estrangeiras no Olmeo Central - c:limbio
1.2. ti .10. JO-9 Banco Central - Excesao de Posição
1.2.6.20.30-ti Banco Central - EXCiI'lS50 de Posiçiio
Aplicaçõef: em titules de rendI) fixa intet'llltldiados - titules publicoll
hderais e de instituiçõeg financeiras ligad41l1
1.3.1.05.03-3 Letras Finllnc~iras do 'l'@souro
1.3.1.05.05-7 Letras do T(!sourO Nacional
1. J.1. 05 .10-5 Obrigações do Te.ouro Naciona).
1.3.1.05.l2-9 f3õnus do 'l"et!lol.lro Nacional
1.3.1.05.15-0 LntraG' do Dólnco Centrlll
1.).1.05.:10-1 cua - Institulç5.o Financeira Liqada
1.3.1.05.40-4 U:: ... Instituição Financeira Ligada
1.3.1.0S.~O-7 LI" Instituição Financeira. Llqada
1.J.l.05.(.{J-O LU - Instituição Financeiro Llql1di1

~n~~:ç~:~(!r:i9 t~t~~O!n~~i ~~!~~e; l~!n~hc~i~~:iIiQ~~~~r la - t.i tulo!J PU"
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oPfilraçó•• vincul.1t,d••• bol••• de valore., d. Jil,ercadori••• d. tuturo.
1.3.3.00.00-3 Vinculados" Hegoe!.açio • Intenlad1Dç&o d. Valor••
7'Jtulo..a ..ceito. co.-o aoeda a. privaUzaç60
1.).5.Qo.aO-9 Vlnculadc. lt. Aquidçio d. Açõe. d. ElIp.r:.... Eatatai.
Valore. vi nc:uladoll ao SFU
1.".2.-45.ClQ... Z 51" - e6nua - Adquirent•• 'lnda ... DL 2.16"/1'14
1.4.2.50.00"4 5tH - CotaIS do Fundo de. E:1lt.a.bUiz.a.çio
1.4.2.57.00"'7 5FH - Oepó.lto. no FAL
1. ... 2.65.00-6 5TH - flJ.ndo de COllpem.açAo de. VlIrlaç6el$ Salarial.
1.-4.2.70.[10-6 5FU - 1'ransCedncia. de. Depódtos de Poupança
~~~t~~o~. ~:~~i~~ntea de r.pu••• de recur.a. cio crédito rural a coc.~-

1.-4.3.10.JO"'2 COOpllut!vaa d. crjdito Rural
cr'dito. decorrllnt•• de tran.&açdlt. co. correspondentes
1 ...... 00.(\0-5 Re1aç61ls COSI Correspondente.

.Opat'açO•• (I. t inencLa••nto •••prlll.t1..of
1.6.1.00.00.... Japr'atiaoa _ Titulo. O..contado.
1.6.2.00.00,,7 rtnanch••nto.
1.'.3.00.00-0 financÍlllUlnto. Rurd. e Agroinduatriah
1.6.4.10.00-0 rinancills.nto. d. t.preendtnnto. IlIoblll'rl0'

~:::::;~:~~:~ ~t~:~~l:::~~~: :i;,~~~:~r~~a do FCVS - Doento 97.222/...
1.6.4.6D.,10-1 !lIpreenditlantoa I!zobllUrioa - Antarlore. 1I0 DL 2.291/86
~:~;~i:~·20-1 .t.pr..ndiDento. I:mobil16:rioJl - Pallt"rio1:e. .0 DL

1.40 60.40-7 Hipatac:'rio.
1.6 510.00-6 rin.ancJaJlento. 1llObtlUt'ioll e. Atra.a
1.'.4.'5.]0-" tllpre.ndikentoa lDObiU'riDIl - AntD't'ior•• ao Dto 2.2!J1/16
~:~;1i::·20-7 !:apr..ndl••ntoa llIObillár!oa - Po.teriores ao DL

1.6.4.95."0-3 lfilXJtaC:'rioll
1.'.5.QO~OQ-6 rinanc1a1lt!l:ntoa de Titulas e valora. HobllUrJo. .
1.6.6.00.00-9 l"ln..nciallent.oa d. Infrae.truturA e Dn.nvolvi••nto
1.,.7.20.1D-9 Ellpd.t:.iao.
1_'.7.20.15-4 Titulo. Descontado.
1.6.7.20.'0-2 rinillncialltl:nto.
1.6.1.20.25-7 Tinanc!alMnto.' f:xportaçio1. '.1. 20. JO-5 Financlõaa"ntoa co. Intervllnilncia
1.1.7.20.35"'0 Finilncb...ntoa a Ag..nte. Flnant:1l1roa
1.6.7.20."0-8 R.financia_nto. d. Oparaçóu de Arrenda••nto
1.1.1.20.45"3 FIn.nc.ia.ento. Rurais .
1.6.7.:10.50"1 Financia••ntos Agroindu.triais
1.6.7.20.6Q.." FinancialD.nto. de Ellpraandill.entoa ImabllU.rio. - Mt. DL
2.2'2/16
1.6.7.20.65-9 Financ:ibeotoa: d. E.pr.end.lllantos Illf(JbilUrío. - Po.t.
QL 2.292/86
1.':,.20.75-2 rLnancbllanto.llipotac6.r!oll
1.6.7.20.80"'0 FinBnciaJlllntoa de Intraeatrutura e Oell.nvQlvi"nto
1.6.1.35.00-1 Direitos cr.dltór!oB AdquIrJdots Se. Cobertura do FCV8 .o
Deceat.o 91.222/11
1.6.7.90.00-5 DIreItos creditdrie. Adquiridos ell Atraao
~~:~1.95.00-0 {-} Renda. a Apropriar de Dirdto. cUI:Ht6rio, AdquIri-

1.6.9.00.00"8 O~.raçÓe$ de Ccédito ell Liquido1.r;:.iio
operações d. Drrenduento
1.7.1. 00.00"3 1I.rr.nd,a••ntos a R2ce.ber
1. 7. 3.0(l.(lO~9 Subiurcndallentos ôl Recebor
1.7.5.00.!10-5 VnlorC':f ncaidu,]is a Rc.'11iZ,1t"

1.6.4.60.JO-" Ha.bltaclonab
1.6 .... 95.30-0 Uabitacionais
Cr~dtto" ~dquirido5 que contall1 com coobriq.lç.io de instituição financei'"
ra • co. qõar:antia rlla). relativos lJ. tlnilnc,taatentol!i habitacionaib
1.6.7.10.00-9 Direitoll Cr.ditórioG Adquiridos - Com Coobriqaçiio
1.6.7,20.70-7 Financiallento!õ lI<lbitaeionDi&
1.6.7.60.00--4 Rendas de olrftl.tos Credi.tóri.os Adquiridos lJ. IncorporZlr
1.7.1.10.00-8 Cdditos de ~rrt'ndalWnto Hercilntil Adquiridos - Coa Co0
briqillção
oparil;çóe. de ch.bl0 do compra/vl/mda dI!: moeda ntnnqflira fi! d~ Ou)';'o (010
d. laportltç'io e expo,t"taçào). beu COIlO dos respectivo.lS adlor.talllntol
1.1.2.u6~:'Q-' Fil1ancoiro
1.8.2.13.20-5 Ouro
1.1.2.13.50-' Flnancuiro
LS.2.H.40-0 (-) Ouro
1. ••2.25,~0-0 Financeiro
1.'.2.26.20-9 (-) De Instituiçõlls Financ.iras

1.8.2.33.0'0-9 Financeiro
1.'.2.33.30-2 Ouro
J.I.2.34."0--4 C-) OUI:O

Valore. ea aceda. a.t.rllng.ira. r.tarentl!8 a tret•• ti pr".io. da .egur,o
.ob". .Xf'ortaçAo PlJgo. antac!ptldamont•• llquidtll;l1o da rallpqct1vft. opa
t'açl0 de c:Aabio da expcrtaçAo
1.,.2. "5.00-1 Velar•• O. Moada. Elltranqoirae 11 Raceber
Valor•• a receber de operllçÓC!lS realiJ:lld". em bal ...... do valarfl., da ••r
cedori•• e de futuro.
1.'.4.10.00-1 Caixu de JIJ1l91atro • LiquidllÇlo
1. .......0.00-9 oparlll;:d•• co. Ativo. P1nllncdro. " Harclldorias • Liqui-
dar •
Valo-C ~a.. cãptaç6ea 1ntlsrtinanc.lra. t1 urell liquidadas a r ••q_hdaa
poctariormente junto lJ, Ctt'IP por c::onta de outra. lnatituiçêle.
1 ...... 70.nO-0 Ct:lpt21.çbee Xntertinanc.J.ra. d. Terceiros 11 Liquidar
1.1.4.75.00-5 Ap1icaçõ•• Int.rfinllncairaa d. terceiro. a ~••glLtfU:
Valeu: d•• cartas da ct'.dito da .xporttlçlo confirmada•• no lla1a
3.0.1.2D:OD-8 Cr4:dit:olS de EApcrtD940 Confit1lledoa

RISCO llORH.\L - Pator de PonderaçAo 100\
Aplie.ç~.fl ea operaqó•• co.praat••ad•• ca. r~curso. pr6pr1oa - pcaiçAo
banaada - deWntures _ outro. titulos
1.a.l.l0.65-a Deb'ntures
1.2.1.10.99-5 OUQ:oa
Apucaçó..... titulo. da renda tiXIL intermediado.
1.3.1.05.65"5 DeWntures
1.3.1.05.10-3 Obr1q.çõea dQ El.t:robrlh.
1.3.1.05.15-8 Titulos da Dívida Aqr6ria
1.].1.05.99-2 outro.
Apl1c.çõe.. ea tí.tulos d. renda lIxa - carteira própriill
1.3.1.10.'5-7 Dab'nture.
1.3.1.10 ..70-5 Obrigaç6u d. ElatrQbr6.
1.3.1.10.75-0 Titulos dA Divida Agdria
1.3.1.10.!Ji-' pablnturaa - 5ID!RBRÃS
1.3.1.10.95-6 ( .. ) Rendas. Apropriar - Rll!lloluç&o L 757
1.].1.10.99-" Outro.
Apllcaçõ.5 •• açõ••
1.3.1.20.00-1 Titulas da R.nda VarUvel
Apl1ceçõe••• titl2!a& qu.. tenho. 'Vinc:ulaç~o c~. prol1u.toa "9't'1col"., pe"
cuirio... aqrolndu.triab
1.3.1.60.DO-9 Aplicaçõe••• "calUtOd!t:ba"
TItdlo& ... r.n....fbc. d. aoei.dad•••• regI.e ••peci.lll
1.3.1.90.00-0 ·U.tulo. • Valor•• Hoblllirloa da Soci.dad•• a. IltIgia'
!a~bl
Provialo para d ••va1orh:açio da titulo. da renda lixa da carteira pr6
pda
1.J.1.n.oO-.1 (-) Provida para oe.va10rtltaçlP d. TItulo. Livr••
TItule. da renda lba da cartdra própria vinculados & cparaçO..
pro.ia.ada. - d.Wntures a cútro. tItu10a
1.J.~.10.65-Q O-blntur•• ·
1.].2_10.91-1 vaWntur.. - 6IDtRllRÁ6
1.3.2.10.99-7 OUtroa

R%8CO R~DUZlDO .. rator d. Ponder.çl." 501

~=~~:~:ó~.ti~~l:r~:~::~.l~.:r~~~t~i::~.c~ad~ei~~~i~uf~g~;i~in;n:i~~:Q
1.%.1.10.6'"0"1 Titulo. I.tadual. e Huniclpais
1.,2.1.10.2'-6 C;ertUJcado. dI) Depó.ito Bandr!o
1.2.1.10.35-. Lltl''' d. cl~10

~p~1~~~~~:5-:. ::~:~t~:a~~~~~~~~:nceirQ.co. ncur.os próprio••• lu-
tltulçO.1 Unlnce1r.. , ba. coa0 .LI'" rendas a apropt'illr o provi.io

t:~:~:tg::~:~ ::~ tt~:::: -Vinculados BO cddito J\ura"
1.2.2.2D.flO..5 AplJCo1ÇÕ•• rntartin.neai.t'u Pr6prias " R••q.tar
1.2.2.30,OQ"2 ( ... ) Apllcaç4.' Intartin.ncelr.. Própri••• Liquidar
1.2.2.15.[10-' (.o) Rendal • Apropri.r dflll APl!caçóell •• o.p6.ito. lnttlr-

f~~~~~;~~~~-s (.o) Provbjo pu'. P.rda••• ApUcaçó•••• Ddp6dto.

i;~~~:~~:~e:;r~:p6.1to.d. poupança. ?lhs c:oopna.tl.'J.' da cl:'d1tQ
1. 2 •.5. 00.110 ..0 ApUcaçó.... oepód ta. de pouS'4nç.
ApUcIÇl5•••• 1tCI~" ••trange1r.. no .xt.rior
1.2.6.10.]0-) Avllo 'r'vio
1.2.6.10.20-5 PUlO rixa
1,.2.'.20.JO-0 AVJ.D 'l"vl0

~P~i:~:g;:D-:.P~~~:l:;X:' uMa lha J.nt.n.c!l.~Qs .. t.1tulQS ~~blJ.cc.
••t.duah • aunlclpai•• d. Inltituiç6•• Unancuua
1.3.1.05.2D-I 'J'J.tul0' ••tadua!•• Hunic1pat.
1.3.1.05."5-3 CertlUcldoa CSe oepódtc ••ncArla
1.3.1.0$.35-' tetZ'.. d. Cllàlo
1.~.1.05•• 5'" t.tr•• Z.abUUrt..
1.).1.D5.~,5"2 t..tl'11 Hlpot.c'rl..

Dep6dtOd bancAriol d. l.1vr_ aDvipntaçjo .antidoa .:a banc:o.
1..1..1.00.00-1 Otopóa1.tca !onncá.r1es
ApUcaç6." toaporArlu e. ouro fbico

~~:i~~~D~-:r,~f~~~~Ç~::~:~U~:dUla... ao.da. ell soadaa utnng.iru
l..l.5.00.nO-l Dlspon.1bilidtldoa 011 Hoedõ'ls Et;tranga1nlli
Chequ•• a Ol.,\trop Pllplils enca.inhacio~ ao .erviço dll cOllpen.açio
1.,.1.00.no.., Serviço d... CQ_p*ns.ç60 de Cheques. outrou P.ap'i.
Cr'dltoa ttlbut6rloa d.corrontea de d.'pa.••o cont.biUzAda. no pariodo
que •• j •• d.dutívd. ali a'Cereleio. aubs.quent•• - pr••creV•••• 4 (qua-

~::~.~~~~tI0"2 Cr'ditcI 'l't"ibutjri,"'s .. laposto d. Renda e Contribulçlo I
loc!..1.

Apl1ca96.. •• UtIl1.... riMa I1Ia· olreelra fr6prJ' - t.(t1l1oa J)\l-

~~~~~~l:~;;~~.i;tl~=l;~~~,t••: :::'t~t;~t:el t nane. h ••
1.3.1.1012'''' CutUlo.do. di DlP4lito ••rtCI'.r'a
1.3.1.1D.J5w ' IAtra. d. clablD
1.'.1.10.Uw l Letn. JIID.Ul'l'he
1.3.1 10.'5-4 lAtZ'l' Ulpattahh'

ApUCA,ÇO•• Ia cota. d. tunda. de inva.t1..nto. t. TPII ••• OQ
1.3.1.15.00-' Cat.. d. Fundol da Inv••ti..nu
1~3 .1.'0.OD-2 'I'itulotl d. Dt:"nvo1Y!..nto ,con6"l:G
1.3.1.10.00..3 ApllclçO.. aa Depó.lto. Ilplc1a18 ...u.ntl'leso. • Convar'"
t6•• da LIll n' 1.024/'0
Rln4•• I I\pt'oprlu da tit.ulo. cSllI r.nda {in" ca'ftlh" pró,rl.
1.3.1.'5.00-5 ( ..} Rendi. a Apropor!.r de Tltulo. Lh'te.
Apl1caQ6" .a titulo. dg rendI tin vlnculaaClI a operaçO•• cuprc.b.....
da. - título. ~l1bUcoa eDtaduli. o .'mlcl(l.ll • 11, ln.tlCulçO.. Unan'"
c.ir...
1.362.10.20-' Titulo' I.tadu.ia • Hunh::J.,.b
1.3.2.10.6'"5.... cartUlcAdo. dQ Dopó.ito IIlInc.t.rio
1.1.Z.10.35-1 Letns d. c'.bl0
1.3.2.. 1D.4S-" Ldra. IlIObUUrba
lt.n4a. a apropriar a provi.io
1.3.2.'5.00-' (00) Renda. a Apropriar da TItul" VlnculadQI I operltq6tl1

~~~~~;;~~~~:. (-) ..roviaio para D..valorill9lD d. 1:ltuJoa VlrKu;lu•• I
Ope.rDç13.s Coapro.la.ada.
DepósIto. "ntido...a bancol oricLli. , v1nczulldol • C1onV'nlol IlUI. r.
pUlSeS d. 11nh•• d. crjdlto ou de pr.'Uqio d. aarvlç".
1,4.2.40.00-7 Banco. Ofichis - bopó.ltClI Vinculados. Conv'nJD
Valor.. 'I,'{ncu1ados- ao ar" nl.Uvo. a de()Óalto••• tundo Id.lniltl'ldO
~la CEr e ••1dO. de cr4«lt:oa junta &a FGTS
1. ... 2.55.00-1 S'II - OIpóstto. no PAliaRE
1.4.2.60.00-1 Snl - FGTS to Re..ncir
Cr4ditoa decorrent•• d. r.p..... d. l'Dcuna... outra. in.tltulq6•• u
nane.ir...
1.4.3.10.99'" Outra. lnatitulçóe.
1.".3.20.0Q-6 Dev.doJ:''' por R.p..... d. lteCl.Ir.o. !lCterno.
1.-4.3~60.00-4 o.v.dDr•• por R.pU••• a Aqtnta. rln,nc.LrGt
1.4.3.90.00"5 Devedor•• por R.p..... da Outt'o. ReoUl".o.
1.4.3.'5.['10·0 ( .. ) hnd... Apropriar d•••P..... znurtinlncllral

~~~~~:~:~~~:. ~1~~::L~:::~::~n:t~::~:~&~:raa1

1.3 • .1.10.03-5 lAtrnll Financeiras do Tellouro
1.3.1.10.0S-9 Letras do Te6ouro Nacionitl
1.3.1.10.('17-3 ltotas do Tesouro Nl!lclonal
1.3.1.10.10-7 Obrigações do Te.ouro Nacional
1.3.1.10.12-1 BiSou. do Tesouro N"eional
1.3.1.10.15-2 lAtras do Banca Cl!l1tral
1.3.1.10.]6"9 IilJtDlS do BanCo c_otnl
l.:I.1.10.U"'J D6mui do Banco central
1.3.1.10,'0-J C08 - ,Inst1tuiçAo findncein (.L9I1da
1.').1.10.-'0-6 U:: .. Innltulçlo Fln.nc-ira Llt1~da
1.3.1.10.'0'" LI" Instituiçio Financeira Ligada
1.3.1.10.60-2 LU' - Instltuiçio Financeira Ligada
AplJcaçó•••• títulos d. r.ndQ. UI(" vinculadoS a op.raçdes co.pro.b ..
da. .. titulas pUblico. fades;-ab e da instituiç6.. !lnDncalr... liq.d...
1.3.Z.10.03-1 Letr.. Pin.nc.lr.. do Te.ourO
1.3.2.10.(15-2 fAtr.. do '1'1l.0lJoro tlacicnal
1.3.2.10.('11-6 Rota. dI) or"CU1'o Nacional
1.3.2.10.'0-0 ObriqaçOes do Te.ouro Naciona!
1.3.2.10.12-4 n6nu. do Te.ouro Nacional
1.3.2.10.1'-5 rAt:r•• do Banco C.ntral
103.2.10.)6-2 Nota. do lIanco C.ntrlll
1.3.2.10.)8-6 86nua do Banco Central
1.'.2.10.30-6 CCB - 111.titulçio Financeira Ligada
1.).2.10.A.O-9 LC - InstituiçÃO rinanc.. ira L1.l;Iada

1.3,2.10.,o-2 LI .o Irlstttuiç60 Financeira Ligada
Utu}al publico' bd.nh depo.it.doa no lJa1lCO Central
\.3.4..00.t\O-ft ~1neuUdo' ao "anco Cant-X'a1

~~~~~~~o?~~:it::~~ n~.~~~~i ~eci;~~~ltOf •• Mo.da. E.trangeira.
1.4.2.15.['0-1 Dance Centra). .o D.pódto. para capital •• DInbe1ro
1.4.Z.25.(l0-1l Ta.ouro Nacional - Recolhi.ento d. Recur.o. do Cr'ditc.
lIunl
1.4.2.21.UO-5 ne.erv•• CO.llpUl.ór!lI' ea S.p4cie no Sanco e-ntr41

~:::~:~~:~g:~ ~:~: ~:~~~:~ : ~~~~~i:~~it~~rigôlt6rio.
' ••• 2.'5.00-7 C-) R.lIda" _ Apropf'lar d_ CrédLto. vLnculado.
'-'alar do illpo.to incidente .obro quai.quer rendi.ento.s qUI' devall ••r
t1'1tut..üot' na j;ont. _ üo hpoato paqo ~ titulo de t111tllc1paç&o e que •
!tl.tituJ.çl\o tanl1. o dinIto do co.penaar
1 •••••"5.00 ...6 l.po.to d. R.nda a co.p.nnr
1. •••• 51).(10-. I.pc.to de J!.hda a Recuperar

R'uCO R!:DU1.lbO - f'",tor da ponderaçlo 20\
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1.7.7.20.I'U-5 créditos du ÀrccIllJ.l.cnto Helc,Jut! 1 Adquil'ill..,. _ Su.. Coo
bdgl1çãO '
1. 7.7.90.(10-4 crdditos do Arrell·ln.r:mto Hcrc411til 11.IJquiddos 8. Atraso
1.7.7.'S.ClU-9 nemdas" Aproprinr do Crlidltos cio l\rralldtulOllto Adquiri
d••
1.7e,.DO.OO-7 crlditos d. Arrend.tl:..nt.o Mercantil •• Llquidaçio
Operaç611s da av.h • fhnç.. hont".das
1.1.1.00.00-2 Aval.. FiAnÇa. Uonradoa
0.,.ra9ó.. da cl_bio
l.G.2.06.JO-2 ExportaçAo - LAtns • Entngilt'
1.'.2.06."0-5 Exportaçio - lAtor.. Entregu••
1.1.2.01.00-1 (-) Adianta..ntoa •• Mo.da. Estrange1r.. n.cabidOs
1.1.2.13.30-8 Exportllç:lo - fAtr..... Entregar
1.'.2.13.40-1 ExporUçAo - tetr.. Entra9u"
1.'.2.14.90-5 (-) outro.
1.1.2.20.00-' Caabbla. OPcl1Hntoa • Pnao •• "oad•• Eatr&nIJdra.
1.'.1.2.5.)0-1 l_portaçio
1.1.2.26.10-6 (-) Dti cUantn
1.1.2.33.30-fi IaportaçAo
l.'.2.J4.~0-9 (-) outro.
1. I. 2.75. ClO-' Randa•• Jtacabat' de AdianeaMnto. Concedido.
1.'.2..71.00-' R.nda. a .Rec.ber d. bportaç6.. Finanejada.
1.'.2.11.00-0 R.anda•• Racabn da laportaç6•• Fln.ncjada. - rax•• Flu
tuantea
1.'.2,'5.00'" oaapa•••• Apropriar da Adianta••nto. nacabiclo.
V.lora•• r.c.~r r.lativa-. • randa. d. co.1.••6a., carrat..ana • de ou..
tro•••rvlço. pr••tado.
1 ..... 3.00.00-. n.nda•• Rac.~r

HeqociaçAo • lntar..d1açAo do oporaç6e••• babau de valor••• d...re.
'I1a.rl••• ~ futur:o-.
1.'.4.05.00-5 Bol••• - o.p6.ito••• Gilcant1G
l.C.4.15.{\U-J Certl.r1cadoa do llwpot!Mnto pnra. ConvaraAo
1.,.4.30.0U-2 IJavadoro. - conta Llquidaçõlto rondont••
1.1.4.35.00-7 Fundo d. Ouantia para Llquldaçflo de oporDt;6a.
1.8.4.4'.00-1 oparaçóe••• Harqa. - o.c11_ç6•• d. Valor••
1.'.4.50.00-5 Venda. a 'far.o a Recober
1.'.4.53.00-J oparaç~lI. de ·svap" - Diforenciel • Roc.bf:r
1.8.4.90.00-4 outro. Cddlto. por Neqoclaç60 e lnt.r..dlaçio da Valo
r ••
Cr6dito•••peciUco. da CEP' • ONOES

1.0.5.00.00':'4 Cr'dito. E$pec1ricoa
aparaçó•• a.pec!ai. do Banco do Dr••iI COIlll o T.souro 8.c10nl1'
1.1. fi. 00. ClO-7 Oparaçà.. lapaciaia
Valorea .r-pecitico. da CEP' .
1.1.7.00.00-0 Valor.. EspeCifico.
Cr'ditos dh.raoa
1.1.1.03.00-0 Adianta.entoa _ Antacip&Çõ•• Bl1l.l11:'t.aia
1.1.8.05.00-11 AcUant ntoa pnrll Paga••nta. de Nossa Conta
1.0.8.10.00-0 Adlant nta. par Contll d. Iaobilizaçõa.
1 ••••• 15.00-5 Chequ•• a Recelar
1 •••.a.20~(l0..7 cr;6dit.a. o-corr.nt.•• da Contrato. d. !xportaçlo
1.'~'.30.00-4 Depósito. para Aquialçio do Telatoll••
1~'.1.35.(lO-g Devadora. por COJIPra da Valore. a Dan.
1.8.1.40.00-1 Devedora. por Dep6aitoa •• Garantia
1.1.1.60.00-5 opçõe. por: Incentivo. riscata
1 ••••• 65.(lU-0 Paq...ntos .. R•••arcir
1.1.1.10.00-2 Participaçõ•• ,a9" Antecipad...nt.
1.1I.'.80.00-!I Titulo. a Cr'dito. a Receb.r
1 ••••••5.00-4 Valoraa a R.cabar de Sociadade. Li9ad..
1••••• ~o.UO , l)avedoru Diverso. - Exterior
1 ••••• 92.00 4 o.v.dor•• Diversoa - Pai.
1.'.$.'5.00"1 ( ... ) Rend.. a Apropriar de outro. cr4.ditoa
Outro. crédito••• Uquidaçio d. crlldito. diverso.
1".'.00.00"'6 Outro. Cddito. e. LLquidaçio
Inv..tiNnta. t ••por'rio•• bana nAo d. UIlo próprio
l.t.D.OO.OO-I Outro. V.lor••• B.n.
Ativo plil·.anenta _no. a. participaçõell 11. inatituiçõe. iIIutorizad.. a
funcionar p.la Banco Central, rio Pai. a no axtarior
2.1.1.20.20-15 tn.tituiça.. nio Finartcairas
2.1.1.90.01.0-5 In.tltulçõe. nio Financeiras
2.1.1.'9.'0-' Instituições nio Financeirn.
2..1~2.1(J.15-4 Outra. Part1clpaç6C. - MEP
2.1.2.10.55-5 OutrD.a Puticipaçó••
2.1.2.10.!l5'" lI.ç6ea de bpres:aa PrivathndllG
2.1.2.99.15-1 Outr•• Participações
~.1.3.00.00-2 lnva.ti..ntoa por Inc.ntivos Fi.cuia
2.1.4.00.00"5 Titulo. 'atr:l*,nla.la
2.1.5.00.00"1 Açõ•• a Cotas
2.1.'.00.00-0 Outro. Inve.t1"nt~
2.2.0.00.00"2 llIObUizado da U.o
2.3.0.00.00"1 llIObiUzado da Arr.ndaaento
2.4.0.00.00"0 Oit.rido
Coobrigaça:'lea • ri.co. a. qarantla. prelltadac
3.0.1.10.ClO"'1 Cr~1tOll Aberta. pua Iapol:'t.çolo
3.0.1.15.0Q-' Cr'd1t.oa Abart.oll para l.portaçlo - Ta.a. Flutuant••
:J. 0.1. 30. 00"" !enatlc:i'rio. d. Garantia. Pre.tada.
3.0.1.'0.00-1 BanaUc:i6doa d. OUtra. Coobr19açtl••

mNISTÉRIO DA FAZE~OA

J::AXCO CEXTRAL DO BRASrL

RESOU:Ç'-\u X. 2.J3D - DE 2!) DE DEZE~lBRO DE 199·1

O Bunco Ct:l1.tn.ll do 13l"lsil. n~l form:.l do :.tl'ti::o ~.; tI:.\ Lei n. ·1.59;; 11. de:n c1(.l
de7.clI1ul'O c1(.l l~G~, LuI'n;;1 :.~:oHco qll~ j) Prc.o;idente dn <:·:n5cl110 ?\lon(.lt:h·in l\aciun:.tl.
par ata de 29 de dl!zl!mbro dt! 199-l. com base no tU'[iga b~. § L:. da Medída Pr{j\"i~<i·

rio. n. íS;;'~', de :23 dt! dezembro dI! lfJ9-l. "ad referandum" daquele Conselho, lem·
do em vistD. o ãisposto 110 artigo 4~. incisos VIU. Xl e XXII. dól referida Lei
n. 4.595/64. resoh·cu:

Art. l~ •.1Jtcrur o artigo 2:.!. "t.:aput". do Regulamento Anexo IV i1 Rctoluçãd
n. 2.099, de 17 á~ agosto de 199·1. que passa. n \·igorar com u seguinte redaçüo:

'·Art.;2:.! O cálculo do \'nlor da patrimônio liquido referido no artiK'o ~m"

terior obedecerá b seguinte JÜl'IllUht:

PLE ~ 0.015 18w1 + O.OS tAprl. onde:
PLE :; putrimonio liquido exibrido em funçilo do ri:ico da~ operações ütiVllS:

Sw z \'olor total dos operações de "swap' (Código 3.0.6.10.60-4 do COSIFl;
Apr = Ativo ponderado pelo risco = total do produto do. titulol do Ati-

vo Circulante e Realizável a Longo Prazo (Código 1.0.0.00.00-7 do COSIFl p.
los fatores de risco correspondentes + produto do Ativo Permanente (Códiro
2.0.0.00.00-4 do COSIF) pelo fator de risco corre.!lpondente + produto dOi ti
tulol de Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas CCódico 3.0.1.00.00·4
do COSIF) pelos fatores de risco correspondentes.

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor em l' de julho de 1995. - P.dro Sam
paio Malan, Presidente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA

CIRCULAR N. 2.669 - DE 28 DE FEVEREIRO DE 1996

A Diretoria do Banco Central do Brasil, em sessl10 realizada em 28 de feverei
ro d. 1996, com bue no di,polto no artigo 2!, § 2~, do Regulamento Anexo IV à Re..
loluçlo n. 2.099, de 17 d. agolto de 1994, decidiu:

Art. l! Incluir na tabela anexa de que trata o artigo 2!. § I!, do ReiUlamen..
to An.xo IV à Re.oluçiio n. 2.099, d. 17 d. agolto d. 1994, com a redaçio que lhe
foi dada p.lo artigo I' da Circul.r n. 2.568, de 4 de m~io de 1995:

I - com fator de pond.raçlo 50%:
1.8.5.80.00·0 Operaç5•• Refinanciadas com o Governo Federal
1.9.8.10.60-7 Imóv.il H.bitacion.is
1.9.8.99.10·9 Imóveil H.bitacionai.
11 - com fator d. ponderaçio 100~, em substituição a Créditos Específicos, CÓ·

digo 1.8.5.00.00-4, e Outrol Vaiare. e Ben., Código 1.9.0.00.00-8:
1.8.5.10.00-1 Devedore. Lotéricos - Loterias Fed.ral e Estadual
1.8.5.13.00·8 D.vedor.. Lotéricos - Loteria E.portiva
1.8.5.16.00-5 D.v.dor•• Lotérico. - Lot.ria d. Núm.ros
1.8.5.30.00-5 Adiantamento. para Pagamento PIS-PASEP
1.8.5.35.00·0 Contai d. Balaac.am.nto
1.8.5.36.00-9 Op.r.ç5•• Vinculadas a Fundo. Administrados
1.8.5.37.00-8 B5nus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB .. _'0

1.8.5.51.00-8 B.n.ricio - Corr.ção Monetária - Decr.tos-Leis ns. 1.452'11, de .
30 d. março d. 1976 • 1.679'21, de 13 de março de 1979

1.8.5.54.00-5 'IOsouro Nacional- Avais Honrados
1.8.5.57.00-2 'IO.ouro Nacional - Conta0 BIRD
1.8.5.60.00-6 -n,louro Nacional - Pagamentos a Ressarcir
1.9.1.00.00-1 InvestimentoB 'Thmporá:rios
1.9.8.10.10-2 Imóveis
1.9.8.10.30·8 V.iculol e Afins
1.9.8.10.40-1 Miquinao • Equipamento.
1.9.8.10.50-4 B.ns 'm R.gim. Especial
1.9.8.10.99-90utrol
1.9.8.20.00-6 Merc.dori.. - Conta Própria
1.9.8.40.00-0 Material em Estoque
1.9.8.99.90-3 Outros V.lore. e B.n.
1.9.9.00.00-5 O••p.... Antecipadu .
Art. 2! Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. - Cláudio

Neli Mauch, Diretor.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA COLEGIADA

I") RESOLt:çAo N. 2.262 - DE 28 DE ~lARÇO DE 1996

O Banco Central do Brasil. na forma do artigo 9' da Lei n. -l.595"'. de 31 de de
zembro de 1964. torna público que o Conselho i\Ionetario Nacional. em sessão realí·
z3.da em 28 de mnrço de 1996. tendo em vista o disposto no artigo 4~. incisos VIII. Xl
~ XXIt. da referida lei, resol\'eu:

..\rt. 12 Alterar o artigo 2~. "C3put". do Regulamento Anexo IV à Resolução n.
2.099, de li de ólgosto de 1994. e incluir §§ 42 e 52 no me5mo artigo, com a seguinte
redação:

"Art.2;! O cálculo do valor do patrimônio liqui.do referido no artigo an
terior obedecerá iJ. seguinte fórmula:

k
PLE = I Iswjl + F (Apri, onde:

j :li 1

PLE == patrimônio liquido exigido:
SW :::. posição liquida da famma "j" de "SW3P", obtida mediante t\ somo.

alrébric.tl dos valores de referência dns operações de 'ISwap" dela integrantes.
contrato a contrato. inscritas na conta 3.0.6.10.60-4 do COSIF. ujustados pelo
prazo. conforme a seguinte fórmula:

n "
SWj = I SWi, (K - lI. onde:

i = 1

SWji z valor de referência da operação de "Swap" "i" integrante da tomi-
liu "j"; ;

K s 1.008;
x :K~. sendo p = prazo a decorrer da operação em dias corridos.

F =- liltor o.plie:âvel às operações ntivas p.onderadas pelo risco, segundo os
prazos estabelecidos no artigo 12• inci~os I e IV. da Resolução n. 2.212, de 16 de
novembro de 1995:

Apr :: Ativo ponderndo pel3 riseco ::o: totnl do produto dos titulas de Ativo
Circulante e Realizável a Longo P"azo 'Código 1.0.0.00.00-7 do COSIFl pelos fa
torei de risco correspondentes + produto do :Ativo Permanente (Código
2.0.0.00.00·4 do COSIFI pelo fator de risco correspoadente + produto dos titu.
lo. de Coobrigaçi\os e Riscos em Garantiu Prestadas (Código 3.0.1.00.00-4 do
COSIF) pelos fatores de risco correspondentes.

§ 4! Para fins deste artigo, define·se como "família de "Swap"" o conjun.
to de operaçãe5 tendo por objeto os mesmo referenciais.

§ 5~ Com \"Ístas à apuração da posição liquida de uma família de "Swap",
aos valores de referénciu. ajustados pelo prazo, das operações dela integrantes.
devem ser atribuid05 sinais iguais ou opostos. de acorda com a natureza da po·
sição 1exemplo: Dl x PRE: comprado em DIIvendido em PRE ~ positivo; compt'a~
do em PRE/vcndido em DI :: negativo ,,"

Art. 2~ Fica o' Banco Central do Brasil autorizado a alterar as valores atribu\.
d{)5 à constonte ··K" e il \':1ri:i~'el "X·' integl'antcs da fõrmula d~ ctdculo de SW

1
, I:cltll

heleclda no artís::-o l:!.
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Art. a!: Esta Resnluçàll entrrt em \'Il!Or nn c1atn O!! sm\ P\\hlicaçóo, admitido\
eventual in5uficll~'ncJJ'Jdo pntrimtinm liquido ~ljllstndo dn msrituiç:io em dccorrencia
da nplico..ç:1o da metodolo~iade c~l1culo ora estabelecida ~\te 25 de setembro de 1996.
~uundo fica: revof;ada a Resolução li. :L139. de :W de dezcmbrtl ·/e 1994 - Gustuvo J(J['~
.,.T -1 •.,; •. : •. I ••, '

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASlL

fiESClCüCIO N. 2.301 - DE 25 DE .7L"LHO DE; 1995

l) Banco Central do Bl'.:lsíl. n.:J. fOTma do IJrtj~o 9:! da Lei n. 4.59511 '. de ~H de
dezembro de 1964. torna publico que o Con::1elho :Monetul'10 Nacionnl. em sessüo reJ.·
lizndn em 25 de julho de 1996, lendo em vista o disposto no artigo 42, inciso VIn.
da mencionada lei. que atribui àquele colegiado competência exclu""iva e inconcor·
rente para fixar o horário de atendimento no pllblico das instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, resolveu:

Art. 12 Facultar as instituições financeiras e demais instituições autoriza·
das a funcionar pelo Bnnco Central do Brasil o estabelecimento, a seu critério, do
horário de atendimento ao público nns respectivas sedes e demais dependências, ob·
servado o seguinte:

I - o horário mínimo de expediente para o publico será de 5 (cinco) horas did
rins ininterruptas. com atendimento obrigatório no periodo de 12:00 às 15:00 ho·
ras, horario de Bralulia.:

11 - cada dependência e obrigada n afixar. em local visível 0.0 público, quadro
contendo o respectiyo hordrio de atendimento.

§ 12 A fixação de horário pre\'ista neste artigo independe de comunicação DO
Banco Central do Brasl1. inclusive em casos excepcionuis. t:lis como festividades lo
cais ou eventos extraordinários, hipóteses em que a instituiçúo poderá estabelecer
horário especial de atendimento ao público.

§ 22 ::fâo estão sujeitos no horário minimo e ao atendimento obrigo.tãrío de
que trata o inciso I:

I - as cooperativas de crédito, exceto as cooperl:1tÍ\'lls de crédito popular (ti·
po Luzattilj

11 - as agência5 pioneiras;

UI - os Postos de Atendimento Bnncario <PAB);
lV -- os Postos de Atendimento Cooperatívos I PAC\,

Art. 2!! Quando a dependência permanecer aberta após o horario Jimite a par·
tir do qual não é mais possível a documentação alcançar a sessão de troca do Ser·
viço de Compensação de Cheques e Outros Papéis lSCCOPI. todas as operaçães des
sa dependencia efetuadas após esse horário integrariÍo o movimento do dia seguinte.

Parágrafo único, Nos cnS05 previstos neste artigo, essa hora limite deveni
constar do quadro mencionado no inciso II do attigo anterior

Art. 3~ Em caso de alternçdo da hordrio de atendimento de dependência, in~

clusive o atualmente adotado. o novo horário deverà ser comunicado ao público c~m

antecedência de, no mínimo. ao (trinta) dins.

Art. 4'2 Face ao contido no § 2~ do artigo 12• fica alterado o artigo 3'1 do Re.
gulamento Anexo III à Resolução n. 2.099. de li de agosto de 1994. que passo. a vi
gorar com n seguinte redação:

"Art. 3'! Aglmcia Píoneira é aquela instttlada em praça desassistida de
qualquer outra agência de banco múltiplo com carteira comercial. banco comer.
daI ou caixa econômica."

. Art. 5: Permanece facultada às instituições financeiras a prestação dos se
gumte servIços:

l-atendimento bancdrio por meiO de estruturas e::peciais instaladas em area
contígua à de agencia em funcionamento:

II - recolhimento e entrega. a domicilio, de numerário. cheques e outros do
cumentos compensáveis.

Parãgrafo unico. Relativamente aos serviços mencionados no inciso l, deve
ser: observado:

I - os registros dos serviços e:.:ecurados devem ser incorporados li contabili
dade da respecti....a agência;

rI - sua ímplantação deve ser comunicada ao Banco Central do Brasil.
Art. 6'2 A inobsenro'incÍIl do disposto nos artigos lll. inciso n. 2~. parágrafo tini

co, e 31! sujeitará a instituição ao pagamento de multa na forma prevIsta na Reso.
lução n. 2.228. de 20 de dezembro de 1995.

Art. 7! Fica o Banco Central do Brasil autorizado o. baixar as normas e odo.
tar ~s medidas julgadas necessánQs à execução do disposto nesta Resolução.

Art. 8~ Esta Resoluçda entro. em vigor na data de suo. publicaçúo.
Art. 9'2 Ficam revogados us Resoluções n:';. -128. de 26 de m::110 de 1977. L·J.5i.

de 27 de janeiro de 1988. e 1.484. de 25 de maIO de 1988. o Inciso IV do artigo 4' do
Regulamento Anexo III il Resolução n. 2.099. de 17 de agosto de 1994. e as Circu~
lares ns. 1.066. de 29 de agosto de 1986. 1.~91. de 11 de fevereiro de 1988. 2.465. de
18 de agosto da 1994. e 2.630. de F de novembro de 1995. - GlIScavo Jorge Labois.
siére Loyola. Presidente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO N. 2.283 - DE 5 DE JUNHO DE 1995

O Banco Central do Brasil na forma do artigo 9~ da Ll?i n. 4.595111
, de 31 de de"

zembro de 1964 torna publico que o Conselho Monetário !\Ilcional, em sessão rea..
lizada em 5 de junho de 1996, tendo em vista o disposto no artigo 4!, incisos VIII
e XI. da citada lei, resolveu;

Art. 12 Facultar às instituiçõe! financeiras e demais instituições autoriza~

das a funcionar pelo Banco Central do Bra.sil, integrantes de co~gl.omerado. ~ ap:u"
ração, com base em dados financeiros consolidaçlos....d.o~ s~irnin~e_!! IJm.lt~5 .operaclon~ls:

I _ património líquido compatível com o grau de risco da estrutura de seus ati-
VOfJ;

II - diversificação de ri$coj

lU - aplicação de recursos no Ativo Permanente.
§ l'i! Para os fins deste artigo. utilizar~se.n o C0,nceitD de ~?,nIZ1Dmern~Ct JdD~

tado pelo Plano Contábil das Instituições do Slst~ma Fmanceiro ..',~clljnal- caSIF'.
§ 2! A opção pela apuração de forma consolidada se aplica a todos os limi·

tes operacionais mencionadas neste artigo.
§ 3! Verificado desenquadramento nos refl;:!:i~os limites operacionais. apli.

cam.se a cada integrante do conglomerado as restrlçoes preVistas na regulamenta~

ção em vigor.
Art. 22 A opção pela utilização da facul~ade ~e que tr.ata ~o artigo anter~?r

deve ser comunicada ao Banco Central do Brastl. apos a reahzaçao de assembleta
(ieral de cada uma das instituições integrantes do conglomerado.

§ '1! A comunicação de que trata este artígo po.,Jc:r~ ser feita até I) ~ltimo dia
útil de qualquer més e terá validade a partir do mês imeO!atamente seguInte ao da
comunicaçào, devendo o documento utilizado para eS5e ÍLm:

I _ conter :l denominação e o número de inscriç:1o no C.1dast!'o Geral de Con·
tribuintes _ CGC das instituições integrantes do conglomerado;

II _ indicar a instituíção do conglomerado que será responsável pela apura~

ção e pelo cumprimento dos limites consolidados: .,
III _ ler firmado por administrador ou representante legal de cada uma das

instituiçõe.s integrantes do conglomerado.
§ 2! O retorno à forma. de apuração não consolida?a també~ ~ever:i ~er ob

jeto de decisão em assembléia geral e prevale,cer~ ~ part.lr ~~ exercl~io seguinte ao
da opção. devendo a decisão ser comunicada ate o ultImo dla util do mes de dezembro.

§ 3! Fica dispensada a realízação de assembléia geral quando se tratar de
subsidiária. integral.

§ 4! As opções comunicadas ao Banco Central do Brasti pelas instituições ti
nanceiras referidas no artigo anterior. referentes a apuração de limites operacio
nais sob a forma ~onsolidada nos termos da regulamentação vigente na da.ta da pu·
blicação desta Resolução. terão validade até 31 de julho de 1996.

~ 52 Aplicam-se à instituição. indicada nos termos do inciso rr deste artIgo.
as disposições contidas na regulamentação em vigor relativas à multa pecumán,'l
pelo ntro.so na entrega das demonstrações financeira.s conâ'J!idadas.

Art. 32 O total dos recursos aplicados no Ativo Permanente não pode ultra.
passar 9Q% (noventa por cento} do valor do Patrimônio Líquido Ajustada na forma
da regulamentação em vigor (PLAl das instituições financeiras e demais institui
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1! Para efeito da verificação do atendimento ao limite previsto neste ar
tilfo, não são computados:

I - os diferimentos autorizados em regulamentação especifica;

II - as participações acionárias adquiridas no àmbito do Programa Nacional
de Desestatizaçio - PND, quando de caráter permanente. durante o prazo de 3 (três)
anos contado da data da realização do leilão em que eÍetuada a aquisição;

111 - os valores corre15pondentes às operações de arrendamento mercantil,

§ 2! Adrnite~se que eventual excesso verificado na data da publicação des·
ta Re.501uçãO decorrente de apHcaçõ.. em cotas patrimoniais da Central de Custó
dia e de Liquidaçdo Flnancllra de Titulo. - CETIP e em titulas patrimoniais de boI·
sal de vaiara. e d. bolll' di morcadorl.. I di futuro•• de titularidade das institui·
çõe. u. qual! ti facultada a l'Iah.açâo di oplraçOIl nOl mercados por aquelas ad·
ministrado., .eja reru1arlndo ati 30 do junho di 1997.

Art. 4'l O limite fixado no artiro antlrlor IIr' redu.ido ifadualmente. ob·
liervando-sl O Beruinte cronograma:

1- 80% (oitenta por cinto) do l'LA. a partir di 30 di junho de 1998;

II - 70% (setenta por centol do PLA. a partir di 30 de junho di 2000;

rI! - 60% (sulenta por cento I do l'LA. a partir de 30 de junho de 2002.

Art. 51 Fica o Banco ClntraI da Brasil autorizado a excluir do Iimitl prlvi.·
to no artigo 3'! outros aplicações caracteriz.odos como de ca.ráter permammte, bem
como a baixar nl normas e Ildotar as meclid.. nectllltiriall b. execuçAo do disposto
nuta RlloluçAo.

Art. 61 .:.t. Rllo!uçdo entra em vigor na dota de oua publlcaçAo.

Art. 7' l'lcum nvogodo. o arti~o l' e os §§ I' e 2' do orti~o 2' da Resolução
l.~20. de 24 du abrtl do 1991. llS Resoluçoes ns. 1.942. de 29 de julho de 1992. e 1.990.
da 30 d. junhu d. 1993. e os artigos 4' do Regulamento Anexo IV da Resolução n.
2.099. <I.. 17 <lu aqo~tQ da 19904.5' da Reoolueão n. 2.122. de 30 de novembro de 1994.
f! l'l H ,J'J llu t~lrQulQr n. 2.1571. dll 17 de maio de 1995, - Gustavo Jorge Laboissii.!re
(.''"ala. l'r••tdlntl.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO N. 2.399 - DE 25 DE JUNHO DE 1997

O Banco Central do BraoU. na forma do artígo 9' da Lei n. 4.59S'". di 31 d.
dozembto de 1964. torna público qu. o Conselho Monetário Nacional, em saulo na..
II7.uda em 25 de junho de 1997, tendo em vista o disposto no artigo 4!, incilo, VIII,
XI • XXII, da referida lei. r••ol.lu:

Art.. l' Alterar Oartiro 2' do Rellulamento Anexo IV à R..oluçAo n. 2.099,
de 17 de agosto de 1994, com a rldaçAo dada pela Resolução n. 2.262, de 28 de mar
ço de 1996, que palia. viaorar com R. ••guinte redação:

I·Art. 2'! O clllculo do valor do patrimônio líquido referido no artiio an~

tenor obedecerá à Jlguinte fórmula:

n
PLE ~ F' L RCDI + F.Apr, onde:

i = 1

PLE :; património líquido exigiàoj

F' ;:: fator aplicável ao risco de crédito das operações de "swap" :c 0,16;
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RCD. = risco de crédito da i-ésima operação de "swap" inscrita no. con~
ta 3.0.6.10.60-4 do COSIF, consistente na ponderação do valor de ref?réncia
da op~ração no momento da respectiva contratação (VN) pelo fatar de nsco po
tencial correspondente, considerado seu prazo a decorrer. dado pela f6rmula:

RCD ~ VN -V R' + R'p - 2 ra p . Ra . Rp. ' "ode:
I i ai \ I I I I

R
a

= risco do referencial ativo da i-ésima operação;

R I ;:; risco do referencial passivo da i~ésima operação;

r Pi
;:; correlação dos referenciais ativo e passivo da i-ésima operação;

Fa~jfator nplicã....el às operações ativas ponderadas pelo risco <Apr) = 0,10.
observado a estllbelecido no artigo 12 da Resolução n. 2.212, de 16 de novem

bro de 1995;
Apr = Ativo ponderado pelo fisco::::: total do produto dos títulos do Ati

vo Circulante e Realizá\'el 11 Longo Prazo (código LO.0.00.00-7 do COSI~) pe
los fatores de risco correspondentes -r produto do Ativo ?'!!:rmanente (codlg?
2.0.0.00.00-4 do COSIFl pelo fl1tor de risco correspondente :- produto dos tI
tulas de Coobrigaçõfls e Riscos em Garantias Prestadas lcódlgo 3.0.1.00.00-4
do COSIF) "leias fatores de risco correspondentes.

§ 12 ·Para efeito da apuração do risco das operações de "swap" (ReDi),

as vnIores referentes aos riscos dos referenciais objeto. bem como às suas cor
relações. serão calculados e divulgadas na farma a ser definido pelo Banco Cen

tral do Brll!líl.
§ 2,! Pa.ra efeito da apuração do Apr, os riscos das operações ativas obe

decerão ú classificação constante da tabela anexa a este Regulamento.

§ 32 Fico. o Banco Central do Brasilllutorizado a;

[_ alterar 11 tl1belu referida na panigrafo anterior. bom. como os fatores
F e F' constantes da fórmula estabelecida no "caput" de:;tc artigo;

II _ atribuir fatores de risco a novos titulos contábeis criados no COSIF."

Art. 22 ):ão i;tegrl1ID n base de cálculo do patrimônio líquido exigido íPLEJ:

I _ as operações realizadas ~m sisteml1s com garantia administrado::; por boi·
835 de v:J.lores ou de mercadorias e de futuros;

1l _ as operaçães nas quais a instituição atue exclusivamente como incerme
diadora, não assumindo quaisquer direitos ou obrigações com a contraparte.

Art. 3'! Alterar o urtiga 1~. "caput", da Resolução n. 2.212. de 16 de novem
bro de 1995, que passa a \'ig-ornr com a seguinte redação:

"Art. 1~ A.s instituiçóes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, a partir de 17 de noyembro de 1995, dev~m mantar valor de patrim~~
nio liquido ajustado compatível com o grau de risco da estrutura de seus atI
vos de acordo com o disposto no Regulamento Anexo IV à Resolução n. 2.099,
de i 7 de agosto de 1994, obser"ados as seguí~tes \'a10re5 para o fator (F) apli
cável às operações ativas ponderadas pela rISCO (Apr):

I ~ durante os 2 (dois) prímeiros anos: F = 0,32j
II - de 2 (dois) a 4 (quatro) anos: F z 0.24; .
III - de 4 (quatro) a 6 (seis) anos: F:= 0.16;
[V _ a partir de 6 (seisl anos, o valor atrlbuido no artigo 22 do Regula

mento Anexo IV à Resolução n. 2.099, de 17 de agosto de 1994.
." ,.,. , " .
Art. 411 Alterar o artigo 32• inciso IV, da Resolução n. 2.193, de 31 de agos

to de 1995, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 ,., , .
IV _ devem manter yalor de patrimõnio líquído ajustado compatível com

o grau de risco da. estrutura de seus ativos. de acordo com o disposto no Re
gulamento Anexo IV da Resolução n. 2.099, de 17 de agosto de 1994, observa~
do o valor de 0.15 para o fator! FI aplicável às operações ativas ponderadas pe
lo risco ~Apr)'"

Art. 5'l O Banco Central do Brasil poderá baixar recomendações voltadas pa
ra a avaliação e para o gerenciamento dos riscos das ínstituções .fi.nanceiras e de~
mais instituições por ele autorizadas a funcionar, de m,ol.de a propiciar m:lhor co~
preensáo e a ímplementação dos; mstrumentos necessar~osao controle e a super....l
são das opernções financeiras, em geral. e daquelas re3ltzadas nos mercados de de~

rivativos, em particular.
Art. 6~ Esta Resoluçao entra em vigor em 1~ de agosto de 1997, quando fi

cará revogada a Resolução n. 2.262., de 23 de março de 1996.
Parágrafo únko. Fica admitida, até 31 de dezembro de 1997, eventual insu

ficiência do patrimõnio liquido ajustado da instituição em decorrência da aplicação
da metodologia de calculo ora estabelecida, vedada, nesse caso, a contratação de
quaisquer no....as operações que onerem referida insuficiência. - Gustavo Jorge La
boissiêre Loyola. Presidente.

CIRCULAR N. 2.784 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997

A Diretoria Culegiada do Banco Centrnl do Brasil. em sessão realizada em 26
de novembro de 1997, com base no artigo :l'! do Regulamento Anexo IV da R~501u

ç50 n. 2.099, de 17 de agosto de 1994, com a redação dada pela Resolução n. 2.399,
de 25 de junho de 1997, e tendo em vista o disposto no artigo l~, pnrágrafo único,
da Circular n. 2.'771, de 30 de julho de 1997. decidiu:

Art. I'! Alterar as to.belas referidas no nrtigo 1'~ da Circular n. 2,,771, de 30
de julho de 1997, às quais passarão a vigorar com os fatores de risco e os coeficien·
tes de correlação constantes nas Tabelas I e II anexas.

Art. 2~ Modificar para 0.20 (vÍnte centcsin1os), o fator "F'" aplicável ao ris
co de crédito dns operações de "swap" e para O.l1lonze <:entésimos) o fator "F" apli
cóvel às operações ativas ponderadas pelo risco IAprl. constantes da fórmula esta
uelecida no artigo 22 do Regulamento Anexo IV a Resolução n. 2.099, de 17 de agos
to de 1994, com u redação dada pela Resolução n, 1..399, de 25 de junho de 1997.

§ 12 Eventual insuficiência do património liquido ajustada da mstituu;:ão,
constatadn na data de entnlda em vigor desta CircuIn.r. em decorrência da aplicação:

1 - do fator "F". deve ser eliminada até 31 de dezembro de 1998;
II - do fator "F"', deve ser eliminada até 28 de fevereiro de 1998.

§ 2!! Fica vedada a renovaçào ou contratação de quaisquer operações que pos~

smn agravar a insuficiénda verificada em decorrencia da aplicação dos fatore~, v.F" c "F'''.
Art. 3'1 Esta Circular entra em vigor nu datn de sua pl..lblicnç<il). - Séroio

Darcy da Silva Alvas. Diretor. b

ANEXOS INTEGRANTES À CIRCULAR N. 2.784, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997

TABELA I

Fatores de Risco dos Referenciais Ativos e
Passivos Aplicáveis às Operações de "Swap"

Prazo COI DOL COM DOL FLU OURO INDtCE TRlTDF ANBID SELIC Outl'OS

30 0.0020 0.0084 0.0084 O.O'lOS 0.0225 O.OOIS 0.0020 1).0:102
00 0.0034 0.0132 0.0132 0.0576 0,03'23 0.0029 O.oa31 0.0034 n.Q2.3G

'o 0.005S 0.0152 0,0152 0.0,06 0.0395 /J.OOSO 00052 0.0055 0.0350
120 0.0108 0.0190 0.0196 0.0803 0.0449 0.0094 O.OO!l1 0.010S 0,0404
150 0,0160 0.0240 0.0240 0,0901 0.0504- 0.01:17 0,0144- 0,010(; 0.0452
ISO 0.0210 0.U284 0.0284 0.0998 0.0559 0.0180 0.0189 0.0210 0.0495
210 U.O:llG 0.0346 0,034G 0.10G7 0.0598 0.0270 0.0284 0.0310 0,0535
240 0.0420 0.04.10 0.0410 0.1130 0.0030 0.03130 0.0378 0.0420 0.0572
:!70 O.Q:'j26 1'-0472 1).0472 'J.I:lOfi 0067:; ·j.I).(48 o.tJn:J I) OS26 O.OGOG
'~OO O.UG31J 0.0534 O,OS;U 1),l:1"H 1).Oi14 1).0538 1).05131 o,Mau ú OG~I"

130 0.0736 0,0598 O.usos O.134:J 00752 00628 U.I)OU:.! 0.0136 0_01370

Pr::lltlJ COI DOL CO:\t DOL FLU oeno I:"lDICE 1'RrrnF 0\;"1010 SEUl: !)(ltl"l1'õ

wa ;'l.Q~40 I] oana IUJlil\Ói Ut-ll:! f1 j),';'!}1 (j 011" 'r 1)7:16 II Q::\\iI ·ji,,;"l)(\

\!.lO IJ.Ol'jG$ II Ob/j:! IjlJij..,.l uHúl ti OSI1:l (Jij7.;1 IJ.l}i,:n I) O$G;~ " )7:,1')

-l~0 Q 011!)~ ~)O'Ulj 'lO';':',; 111'jD!,) I)I'.Hli ".Oiti!) 'J.O,,03 (l.OS!):'! ~7'ji;

-!50 1.'.l}!):!G U ,l71S ,J 07:.:~ ··.lj;') 111)-;c;,! .j I)':'!):.t 'Io,':na iJ.O!J:!f, ·,·i'·;,l
-ISO IIO!l5r. u07í.1 1;.O;~l .) IGO':' 'J Q~110 '11jS17 IJ.OSGO 0.00:;,; 'J 1)'':0:1
iH) l) Q'3l;o\ 0.0774 0,0';,4 010% 0,OU1:' O.QS·l:l O.CS8U O,Ol.HI-l O.llS;l·1
540 0.1014 U.07!Hj 0.Oi90 0.1704 0.095:; O.ORGS 0.0013 0.1010\ 0,'1357
;10 0.10-12 U,08:W O.OS:W 01753 O.09::H 0.08111 0.00:35 O.104~ 0.0381
(SOO 0,1072 0.084.2 O OS41 (.l,180~ I) IMO Q,Q!JIG 1"1.006'; O.IO':! Q ~}~!H

G:30 0.1100 0.05GO 11 OBG'j rJ.l:lil IJIOJ{j I) 0941 ').0990 0).1100 o ua2l.i
~;GO 0.1130 0.0885 O,OSSS 1).1599 0.1064 0.096; 0.1011 0.1130 tJ.l}941'l
li!)O O,Wi8 0.0910 O.0911J O.l9..t.:' U,UI!H o U!l!Ja O.lO-t~ 0.1153 ·)Jj'IVl
';'20 U,U8S U.093-1 0.09;l-l 1)199';' 0.1119 IJ 1015 .) 1Oa9 Il.ll~~ o OtJ9ü

TABELA II

Coeficientes de Correlnção
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CIRCULAR N. 2.501- DE 4 DE FE\'EREIRO DE 1998

A Diretoria Colegiado. do Banco Central do Brasil, em sessüo realizada em 4
de fevereiro de 1998, com fundamento no artigo 42, inciso XII, da Lei n. 4,59511 ', clp.:
31 de dezembro de 1964. por competência delegada pelo Conselho Monetário N<:!,I~io~

nnI. por ato de 19 de julho de 1978. e com base no artilfo 2~. ~ 2!!. do Reguh1l.'1ento
Anexo IV à Resolução n. 2.099. de 1'7 de agosto de 1994, decidiu:

Art. 12 Reduzir. de 1007, (cem por centoJ para 20% Ivlnte por cento). a fator
de ponderação aplicável aos creditas decorrentes de c.ontro.to! de financiamento ha
bitacional vencidos ou quitados com desconto relativamente aos quais já tenha si
do manifestada. junto ao agente oper3dor do Fundo de Compensnçrlo de Variações
Salal'iais - FCVS. u opção pela novaçuo de que trato. Q :-'ledidll PrOVisória n.
1.635-17"'. de 13 de janeiro de 1998.

§ l'! Criar. em decorrência do disposto ne15t~ artigo, no título SFH - FC~

DO DE COMPENSAÇAo DE \:~RIAÇÕES SALARIAIS do Pbno Contábil das In,·
tituições do Sistema financeJro Nacional - COSrF. OJ .,;t?guimes subtitulos I;om os
mesmos atributos e códigos E8TBAN e de puhli~uç10 do referido titulo:

1.4.2.65.iO~9 Com Opção pelu Novaç:.iu
1.4.2.65.2Q~2 Sem Opção pela Novação,

§ 2'! Para as instituições que fizeram Or-h;~\') pda ui)\,:;\ção d<Js crédit')3 d()
FCVS. o reconhecimento de receitas eorresponden!e tic..I linlludu ;]0'; '?Dcargry::; pre·
vistos para a novaçào, inclusi....e rel::t.tivamente tU parcelas di;! re~;pon!:i<lbt!tQJ.de do
Fundo nos contratos "em ser".

Art. 2'1 Estabelecer que O~ valores aceitos p~lo Tesouro X..1óonO,! Cl)ml] r!1'}(~d3J

de privntização. registrados em sistemu próprio d;.1 Centr:'ü de Custcdin B 11.,; Liqul
fiaçào Financeira da Titulas - CETIP. devem ser contablhz.-tdo3 n08 se::p.tÍntes titu
I<J,;i do COSIF. com os utributo$ CI3DIGFACTSWERuLl\INHZ '1 respectn'rys codigos
ESTBAN e de publicação:

1.3.5.10.00-6 ~IOEDAS DE PRlVATIZAÇAO - 1:30 - 1:)3
1.3.5.99.00-3 1-; PROVISÃO PARA DESVALORlZA<;Ao DE MOEDAS DE

PRIVATIZAÇAo - 130 - 139.

Parugrafo linico. Eliminar, em decorrênclU do dU:ipIJ::to neste nrUI;:'/), (1;:; -"~_'o

~Ulntes tItulas do COSIF:

1.3.5.10.00-6 CERTIFICADOS DE PRIV.-\TIZAÇAo
1.3.5.99.00-3 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇA,) DE CERTIFICADOS

Dl': PRIVATIZAÇAo
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Al'l. ;j'.: Proceder às .5t'!!uintcs aJtcrnçüf:s nu tabeln nnexn de que truta o ~lr
ti~o 2'1. § 1'.:, do Rt!l:ulmncmo Anexo IV à Resolução n. 2.099. de 17 de agosto de 1994.
catu t\ Tednç!ln que lhe foi dad:1 pelo nrti~o 1'.: da Circular n. 2.568. de 4 de maio de
1991):

1 - I'cdut;Üo. da tOOt} {cem por ctmtol para or;. (zero por cento>. do fator de pun
dCl'm;uo :\phcl.\\·cl .\0 de!ldobr:1mcllto úe subgrupo "1.3.5,00.00-9 Vinculndos Ú AL1Ut-
::Iciiu de Açúc,:; dI.' Emprcgtt::f Estatahs";' .

n -I'eduçdu. de 50':'10 {cinqüenta. por centol para OtN. (zero par cento). do fator
da pondor<lção oplicd"ol 00 titulo "1.8.5.80.00-0 OPERAÇÕES REFINAN'CIADAS
CÇlM O GOVERNO FEDERAL";

UI - íncJu.ão dos seguinte. Jl.lbtitulo.l com fAtOl" di ponderação O~ {zero por
centol: •

1.2.2.10.15-6 tiradas com Garanti0.
1.2.:2010.35·2 Ligadas com Gnro.ntin - Vinculadol ao Crédito Rural
1.2.2.10.50·3 Ligados - Vinculados a Olvidas Renegocindas
IV - inclu!i.\o da subtítulu "1.-1.2.65.10-9 C0111 Opçào pela No\'ação··. com f~\~

tor de ponderaç:lo 20cr ("inte por centol:
V - inclu!J.o doa seguinte.:; subtitulos. com Íator de ponderação ÕO'.í. (cinqt.ien~

ta por CCH\tU':
1.2.:2.10.25·9 Xão·Ligaáus com Garanti0.
1.2.2.10.·Uj·5 Xão·Ligndas com <..inrantia - Vinculados ao Crédito Rural
1.2.2.10.55-d Xão-Ligodo. - '·inculodo. o Divido. Renegociodos
1.8.2.26.50·$ Operações de Câmbio lntel'bancárinl de Liquidação Futura
VI- inclusão dos seguintes subtítulo•• com fator dt ponderaçào 100% (cem par

cento':
1.4.2.65.20-2 Sem Opção pelo Novoção
1.8.2.26.30-2 Operações d. Cãmbio d. In,portoção d. Liquidação Futu!'a
1.8.2.26.40-:; Operações de Câmbio Fimmceiraa de Liquidação Futura
1.8.2.26.70-~ Op.rações de Cãmbio de Liquidação Pronta
3.0.1.30.30·4 Pellou Fisical ou Jurídicas não Financeiras
VII - E!::<clusiiu dos Il':l:uintcs Utulll.ll Q 15ubtítulo.ll:
1.3.1.80.00-3 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS

- CONVERSÕES DA LEI N. 8.024''''. d. 12 de abril de 1990

1.4.2.55.00-6 SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALA
RIAIS

1.6.4.~0.OO-1 FINANCIA~IENTOSHIPOTECÀRIOS
1.6.4.60.10-8 Empre.ndimontos lmobililirios - Ant. ao Decreto-Lei n. 2.291"'.

de 21 d. novembro d. 1986
1.6.4.60.20-1 Empreendimentos Imobiliários - Po.t. ao Decreto-Lei n. 2.291/86
1.5.4.60.30-4 Hobitocionais
1.6.4.60.40- i HipoteclÍ";os
1.8.2.26.10-6 Do l:lientu •
1.8.2.26.20-9 Do Instituiçü.s Financair,,'

AI't. 4~ EitQ. Circular entra. 01\\ "licor nu. duto de ISUa publico.ção. - SertnU

Dnrcy do. Sil\·o. .o\lveJ. Diretor.

CIRCt:LAR N. 2.810 - DE 18 DE MARÇO DE 1998

A Diretoria Cota,;ada do Banco Cantrol do Bra.U, am ....io realizada am 18
d. março 1998, com fundamento no artilo 4', incl.o XII, da Lei n. 4.595'11, de 31 de
d.z.mbro da 1984, por competineia d.le,oda paIo Con..lho Monetário Noeiona!. por
ato d. 19 de Julho de 1978, e com ball no artiao 2'. f 2', do Relutamanto Anexo IV
a Ruotuç'o n. 2.099, da 17 d. alosto 1994, decidiu;

Art. l' Reduzir. de 100% (cam por centol para 0'11> (.aro por c.nto), o rotO!· d.
pand.raç'a da risco apliclvel às parcelas de creditos larantidas pala Fundo d. Go
rontia para Pramoç'o da Competitividade - FGPC, criodo p.lo Lei n. 9.531" . d.
10 da d..ambra d. 1997. decorrente. de operaçõe. da flnanclamanto raalizada. por
in.tltuiçcle. nn.nc.l..... lndush" .,.10 do B.nco NDclonal d. DIJ.nvolvlmento }'CO

n6mlco e .oclal BNDES, com recunoa oririnariOl do aNDE! a d. Apncla E.pcclol
da Financiamanta Indu.triol - FINAME.

Art. 2' Crior. ell1 decorr.nc/. do dllpau. no a~ll.o anterior. o. titulo.
.1.0.4.65.00-0 VALORES GARA.!>:TlDOS rELO FOpe • M,M5.00·2 FGPe - VALO·
RES EM GARA!·ITL~ .•'tributo! t"BDKlFERLMNZ ••6111;0. EBTIlAN 300 o 800. reI
pecth·oment•• d..tinodos ao regi.tro d•• porc.lu do. nnOn.lOnl.ntO' lorantido.
com recursos do mencionado Fundo.

Art. 3' Incluir o titulo 3.0.~.6ã.OD-O VALORES GARANTIDOS PILO FGPC
na tabela 'lnaxo d. que trota o artigo Z'. § I~. do Ro,ulamonto Anoxo IV b IIl1aluç,'a
n. 2.099. do 17 d. "gaita d. 199~. com o redação dada paio artlqo 11 da Clr.ular n.
2.668. d. 4 d. maio d. 1995, com .inol negotivo e rator da pond"nq~o 100':l' lcom por
cento I.

Art. 4' Elt.belecor qua a' op.roçõe. aom ,arantla d•••CUrtol do FGPe de
vem .er clo..ificod.. no. adequado. titulo. de linanciam.nto • controlada••m .ub
titulol d. UIO ínterno.

Art. 5' E.ta Circular entra em vl,or na data de aua puhllcaçao. - SERGIO
DARCY DA SIL':.\ ALI'ES. Diretor

ClRCt:LAR 1\. 2.~29 - DE 12 DE AGOSTO DE 1998

A Diretoria Colccinda do Banco C-entrnl do Brasil. em sessão realizada em 12
de Dlolto d. 1998, COln base no disposto no nrtigo 22, § 22• do Regulamento Anexo
IV d. RoroluçAo n. 2.099"', de 17 de a,o.to de 1994, decidiu;

Art. 1'.: Incluir no. tabela anexu de que trata o artigo "2'2, § l~. do R.gulamcm.
to Anexo IV li Re.olução n. 2.099, de 17 de a,o.to de 1994, com a ndaçdo dada P"
lo artilo l' do Circular n. 2.558"'. da 4 da maio da 1995, com falar d. ponderuçLl0
do rlJco 100\>, o .ub,l'upo Operoçõ•• d. Arl'endamento Uarcnntil, código
1.7.0.00.0U-0. do COSIF.

> Art. 2.~ Em consequêncli.\ do contido no urtiga anterior. devem ler retiruu{Jj1
dtl citada tab.l. o••e,uinte. d••dobmmantos da subgrupo da COSIF;

1.7.1.00.00-3 - Arrendamentos a R.cub.,·
1.;.3.00.00-9 - Subarrellanmento.ll ~\ Reccb~r

1.7.5.00,00-5 - ValorC's Hcsiduilis a l{cnhZ"ll'
1.7.9.UO.00-7 - Crédito::; cit.:! Arl'endtlmento-)'lercnntíl em Liquid"\Çi.\o

Art.3'! Estil CÜ'culat' ~ntra em "i!:!'o~ m' d:\tn de $'U:.'\ pubIíC<lcdo. - SERGIO
DARCY DA SIL',," ALVES. VU'o,,,,' .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Reoolução BACEN n. 2.606 de 27 de maío de 1999
D.O. IOl·E d. 28·5-1999 pág. 15

Estabelece limite para o total de exposição em ouro e em ativos e passivos refe·
renciados em variação cambial, em bases consolidadas, para as instituições finan
ceiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
e suas controladas diretas e indiretas e revosa o art. 1~ da Resoluçio D. 2.399(1),
da 25 de Junho da 1997.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do Drt. 9! da Lei n. 4.595''', d. 31
de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em
senão realizada em 27 de maio de 1999, tendo em vista o disposto no art. 4~, incisos
vm e Xl, da r.rerlda Lei n. 4.595, d. 1964, na Lei n. 4.728''', de 14 de julho de 1965,
no art. 20 da Lei n. 4.864"', de 29 d. nov.mbro de 1965, na Lei n. 6.099"', d. 12 d.
setembro de 1974, com a. alterações introduzidas p.la Lei n. 7.132'"', da 26 de outu
bro de 1983, e no art. 6! do Decreto-Lei n. 759m, de 12 de agosto de 1969, resolveu:

Art. l~ Estabelecer que o total da exposição em ouro e em. ativos e passivos
referllnciados em variação cambial assumido pelas instituições financeiras, demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brali! e suas controla
das diretas e indiretas, apurado em bases consolidadas, nio pode ser superior a 60%
(se••enta por cento) do valor do Patrimónlo Liquido Aju.tado (PU) apurado no. ter
m06 da Resolução n. 2.543'1', de 26 de agosto de 1998.

Parágrafo único. Fica o Banco Central do Brasil incumbido de estabelecer
as normas relativamente aos critérios que serão utilizados para efeito da apuração
do limite referido neste artigo.

Ar!. 2' Alterar o art. 2' do R.gulamento Anexo IV à Re.olução n. 2.099''', de
17 de .go.to de 1994, com a modilicação introduzida pela R.solução n. 2.399, de 25
de junho de 1997, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2! O cálculo do valor do patrimônio liquido referido no art. l~ obe·
decerá à seguinte fórmula:

n n
PLE = F.Apr + F'.S RCD, + F".máx «S IApre;i - 0,2. PLAl;O!

i_t i_I

onde:
PLE =patrimônio líquido exigido;
F =: fator aplicável ao Apr, equivalente a 0,11 (onze centésimas), observa..

do o estabelecido no art. l~ da Resolução n. 2.2121 101, de 16 de novembro de 1995;
Apr =Ativo ponderado pelo risco =total do produto dos títulos do Ati.

vo Circulante e R.alizável a Longo Prozo (código 1.0.0.00.00-7 do COSIF) pe·
los fatores de risco correspondentes + produto do Ativo Permanente (código
2.0.0.00.00-4 do COSIF) pelo fator de risco correspondente + produto dos tI
tulas de Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas (código 3.0.1.00.00-4
do COSIF) pejos fntores do risco correspondentes;

F' :'!:' fator apUcàvel ao risco de credito dns operações de "swap", igualll
0,20 {vinte centésimos';

RCD j = risco de crédito da í·ésíma operação de '~swap" inscrita nll con~
ta. 3.0.6.10.60·4 do COSIF, consistente na ponderação do valor de referência
da operação no momento da respectiva contratação (VND pelo fator de risco
potencial correspondente, considerado seu prazo a decorrer, dado pela fónnula:

RCD j = VN1 ~ Ra j
2 + Rpj2 - :2 ral Pi • Raí • RPí' onde:

Raj ::: risco do referencial ativo da i~ê5ima operação;
Rp j == risco do referencial passivo da i~ésima operação;
Taj Pá = correlação dos referenciais ativo e passivo da i-ésima operaçãoj
FIt

z fator aplicável às operações com ouro e com ativos e passivos refe·
renciaclos em. variação cambial, incluídas aquelas realizadas nos mercados de
derivativos, igual a 0,50 (cinqüenta centésimos);

n
S IAprc i I =somat6rio dos valores absolutos da! posições líquidas em
i_i cada moeda e em Durai
Aprcl =: operações com ouro e com ativos e passivos referenciados em va·

J'iaçio cambial, incluídas aquelas realizadas nos mercados de derivativosj

PLA ::: patrimônio líquido ajustado. apurado nos termos da R~!'olução n.
2.543, d. 1998.

§ l~ Para efeitD da apuraçãD do risco das operações de uswap" (RCD ),
01 vaIarei referentes aos riscos dos referenciais objeto, bem como as suas colr
relações. serão calculados e divulga.dos na forma a ser definida pelo Banco Cen·
trai do Brasil.

I 2! Para efeito da apuração do Apr, os riscos das opêi1iÇões ativas obe
dlclrAo a classificação constante da tabela a.nexa a este Regulamento.

I 3~ Fica o Banco Central do Brasil autorizado a:
1- alterar a tabela referida no paragrafo anterior, bem como os fatores

F, F' • F" COllBtantes da fórmula estabelecida no caput deste artigo;
11- i.tribuir fatores de risco aos-titulas. contábeiis constantes do COSIF."

Art. 3! Os procedimentos relath'os à apuração do limite estabelecido· nesta
R..oluç.iio, bem Como os controles respectivos. também constituem responsabilida
d. ~o dueto: da área de câmbio designado na forma da Resolução n. 1.620 de 26
~~~~ .
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. ~rt. 4! Na hipótese de o total consolidado das operações com ouro e com ati.
vai e passivos referenciados em variação cambial, apurado na forma a ser defini.
da pe}o.. Banco,Central do Brasil revelar-se. na data da entrada em vigor desta Re.
soluça0, sUpenor ao percentual estabelecIdo no art. l~. o excesso deverá ser elimina.
do a medida que liquidadas as operações, ficando a instituição impedida. de contra
tar novas posições que onerem referido percentual, até o seu efetivo enquadramento.

. Art. 5! O descumprimento do limite de que trata esta Resolução. poderá im
plicar no descredenciamento da instituição para operar em câmbio. quando for o caso.

Art. 6~ Fica o Banco Central do Brasil al,ltorizado a baixar as normas e ado
tar as medidas necessârias para o cumprimento do disposto nesta Resolução.

Art. 72 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8' Fica revogado o art. l' da Re.olução n. 2.399. de 1997. - ARMINIO

FRAGA NETO. Presidente

Diretoria Colegiada
CIRCULAR N' 2.916, DE 6 DE AGOSTO DE 1999(*)

Altem os fatores de ponderação de risco
constantes da Tabela de Classificação dos
Ativos do Regulamento Anexo IV da Re·
solução na 2.099. de 1994.

A Diretoria Culegiada do Banco Celllral do Brasil. em sessão
realizada em 4 de agosto de 1999. tendo em vista o dispOslU no ar!.
2°. § 3". do Regulamento Anexo IV da Resolução na 2.099. dc 17 de
agosto de 1994, com a redação dada pelo art. 20 da Resolução na
2.606. de 27 de maio de 1999. decidiu:

Art. I" Fixar em 0% (zero por cento) o fator de ponderação
de risco das seguintes operações ativas: ..

I - disponi!>ilidades de moedas estrangeiras. código
I.1.5.40.00-9 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Finan·
ceiro Nacional (COSIF);

.1I - disponibilidades de moedas estrangeiras - taxas flutuan
tes, código 1.1.5.50.00·6. do COSIF;

III - Títulos da Dívida Agrária, códigos 1.3.1.05.75·8 e
.1.3.1.10.75-0, do COSIF; , ,

IV - Títulos Públicos Federais - Outros. código 1.3.1.99.45
8. do COSIF;

V - Títulos Federais vinculados a captações externas, código
1.3.8.20.00-2. do COSIF;

VI - CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR • Interdepar-
tamental e Arbitragem. código 1.8.2.06.70·0. do COSIF; ,

Vil - câmbio comprado a liquidar - taxas flutuantes . In
terdepartamental e Arbitragem. código 1.8.2.13.80-3, dQ COSIF;

VIU - DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO - In
terdepartamental e Arbitrngem, código 1.8.2.25.60-2. do COSIF;

IX - direitos sobre vendas de câmbio - taxas flutuantes - '
Interdepartamental e Arbitragem. código 1.8.2.33.60-1. do COSIF:

X - Adiantamentos concedidos ao Fundo Garantidor de Cré
ditos - FGC.

Art. 2" Fixar em 20% (vinte por cento) o fator de ponderação
de risco das scjluintes operações ativas:

I - aplicações em moedas estrnngeiras - Aviso Prévio, código
1.2.6.HJ.I0-3, do COSIF;

11 - aplicações em moedas estrangeiras - Prazo FL'to, código
1.2.6.10.20-6. do COSIF;

1II - aplicações em moedas estl"olngciras . taxas flutuantes 
Aviso Prévio, código 1.2.6.20.10-0. do COSIF;

1V - aplicações em moedas estrnngeil"ols - taxas flutuantes.
Prazo Fixo. código 1.2.6.20.20·3. do COSIF:

V - câmbio comprado a liquidar - Financeiro, código
1.8.2.06.30-8. do COSIF:

VI - adiantamentos em moeda estrangeira recebidos - Fi·
nanceiro. código 1.8.2.07.30-7. do COSIF; .

. VII: câmbio comprado a tiquidnr . taxas flutuantes - Fi
nanceiro. código 1.8.2.13.50-4. do COSIF;

VIIl • adiantamentos em moeda estrnngeira recebidos - taxas
flutuantes - Financ?i!"". código 1.8.2.14.50-3. do COSIF;

. IX - camblUls e documentos a prazo em moed~ estrangeiras.
código 1.8.2.20.00-9, do COSIF;

X - Valores em moedas estrangeiras a receber, código
1.8.2.45.00-8. do COSIF. .j.

Art. 3" Fixar em 50% (cinqüenta por cento) o fator de pon
deração de risc.o das seguintes operações ativas:

I - CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - Exportação _
Letras a Entregpr. código 1.8.2.06.10-2. do COSIF;

11 - CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - Exportação _
Letras Entregue~. código 1.8.2.06.20-5. do COSIF;

IH - CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - Interbancário
para tiquidaçãoÂProma. código \.8.2.06.40-1. do COSIF;

IV - C MBIO COMPRADO A LIQUIDAR - Interbancário
pam LiquidaçãQ Furura. códil!o 1.8.2.06.50-4. do COSfF;

V - CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - lnterbancário a
. Tenno, código.-.L8.2.06.60-7. do COSIF;

VI - câmbio comprado a liquidar - taxas flutuantes - Ex
portação - Lelms a Entregar, código 1.8.2.13.30·8, do COSIF;

VII - câmbio comprado a liquidar - taxas flutuantes • Ex
portação - Letras Entregues. códillO 1.8.2.13.40-1. do COSIF.

VIIl - câmbio comprado-a liquidar - taxas flutuantes - In
terbancário pum Liquidação Pronta. código \.8.2.13:60-7. do 'CO
SIF;

IX - câmbio comprado a liquidar - IlIXas flutuantes - In
terbancário para Liquidação Futura. código 1.8.2.13.70-0. do CO
SIP'

, X - DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO - Inter-
bancário para Liquidação Pronta. código 1.8.2.25.30-::J. do COSIF;

XI - DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO· Inter
bancârio para Liquidação Futura. código \.8.2.25.40.6•• do COSIF;

XII - DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO - In
tcrbaneário a Termo. código 1.8.2.25.50-9. do COSIF;

XIII - direitos sobre vendas de câmbio - taxas flutuantes 
Interbancário para Liquidação Pronta, código 1.8.2.33.40-5. do CO,
SIF;

XIV - direitos sobre vendas de câmbio - taxas flutuantes 
Interbancário pam Liquidação Futura, código 1.8.2.33.51>-8. do CO-
SIF; .

XV - os adiantamentos em moeda estrangeira recebidos nas
operações interbancárias para liquidação pronta e para liquidl1Ção
futura.

Art. 40 Fixar em 100% (cem por cento) o fator de pon-
deração de risco das seguintes operações ativas: •

I - DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO - Finan
ceiro, código 1.8.2.25.20-0, do COSIF;

II - adiantamentos em moeda nacional recebidos. código
J.8.2.26.00-3. do COSIF;

IH • direitos sobre venrfa5 do câmbio • laKIIS flulUnnte5 
Finllnceiro. código 1.8.2.33.2ll-9. do COSIP;

IV - adiantamentos em moeda nacional recebidos - llIXIS
flutu·antes - Fmanceiro, código 1.8.2.34.20-8, do COSlF. .

Art. SO Fixar em 300% (trezentos por cento) o fatol' de
ponderação de risco dos valores referentes a c~itos tributários de·
correntes de imposto de renda e contribuição social, código
1.8.8.25.00-2 do COSIF, observado O leguinte cronogrwna para sua
implementação:

I - 150% a partir de 31 de agosto de 1999;
II - 200% a partir de 31 do dezembro de 1999;
1II - 250% a pnrtir de 30 de junho de 2000;
IV - 300% a pnrtir de 3I de dezembro de 2000.
ParáJU1ÜO Ilnico. Eventual insuficiencia do patrimônio I!qui·

do ajustado da instituiçlo. çurada em decom!ncia da aplic~ do
fator de ponderação de risco filtlldo neste utlgo, deverá ser eliminada
em até 90 (noventa) dias contados a partir da data·base de refe
rência.

Art. 6" Esta Circular entra em vigor na data de sua pu
blicação.

sÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES
Dil'etor

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TItulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 11I
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Depusado:
I - sugere a outro "oder a adoção de provid!ncia. 11 realização de ato

administrativo ou de gestão. 'ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
el(elusiva: .

11 - sugere a manilestação de uma ou mais Comissões acerca de detenninado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre materia de iniciativa da Câmara.

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

INDICAÇÃO NO 487. DE.1m _
(00 SR. FRANCISCO GARCIA)

Sugere ao Poder Executivo. por Intermédio da Ag6ncla Nacional de TelecornunlclIÇl .
ANATEL. a C/iaÇl1o de Comitê de Consumidora. no 6mbllD daquele Ó/lllO.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE;SE)
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Excelentissimo Senhor Presidente da ANATEl: INDICAÇÃO N° 492. DE 1999
(DO SR. FERNANDO CORUJA)

Outubro de 1999

. A privatizaçAo do sistema de telecomunicações contribuiu
panl agravar o já tenso relacionamento entre os usuários e as prestadoras de
MIViçoa de te4ecomunicaçiles. Por razões técnicas. devido a mudanças de
projetos e à adoçto de estratllgias de expansão. as empresas acabaram criando
_ de atrilo de diflcil equacionamento. Ademais. as empresas são incapazes
de fltIbIlecer comunicaçio mais direta com os usuários. de fonna a contribuir
~ra a lOluçio de diveraos problemas que se agravam dia a dia.

O papel da ANATEl neste processo nio tem sido
deHmpenhrodo a contento. A Agência não tem conseguido fiscalizar as
empre.... agindo. na maioria das vezes. somente a partir de denúncias
....ntadu pelaa~. As puniç6ellaplicadas. até o momento, result8ram.
em muitos cnoe. da constataçio da procedência destes reclamaçOes, sem que
houveHe trabelho de prevençio e acompenhamento da qualidade dOll serviços
prastIlIos pelas operadoras.

Sugere ao Poder Executivo. por intenOOdio do Ministério da AgricultUra e ao
Aba.stecifl.l8nto, a inclusão de recursos financeiros especificos. destinados aos serviços de
AsSlstêneta TécnlC8 e Extensão Rural no Estado de Santa Catarina.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento:

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da
CAmara dos Deputados, propomos que o Ministério da Agricultura e do
AbastecifTIento, a inclusAo de recursos financeiros específicos, destinados aos
serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado de Santa Catarina.

Assim sendo, vimos sugerir a V. Ex" a criaçio de um
Contelho da Consumidores. no âmbito da ANATEl, cujos conselheiros sejam
indicados ~as entidBdes de defesa do consumidor e remunerados pela agencia.
da forma a permitir que se dediquem em tempo integral à atividade. Com o
objetivo da estimular os usuários de serviços de telecomunicações a

. aprIIIntIl'em reeIaIn8Ç6es e denúncias à agênCia. sugerimos. ainda, que seja
dacII ampla divulgação. por meio de cartilha em linguagem acessível. das
obrigfI96H dai prestad0r8s e dos direitos dos consumidores.

Sala dai 5etIa6eI. em de!~

~
. -

I •áll' S
:Jepu rancisco Garcia

de 1999.

~( 1o~/~~

JUSTIRCAÇAo

Senhor Ministro, faço esta indicaçllo, por que lal medida beneficiará
na grande maioria mini e pequenos agricultores ávidos deste serviço e em
condições de obter ótimos resultados para a agricultura. Esses recursos dará mais
condições técnicas para os produtores, visando uma grande melhoria na qualidade
da produçAo. Os agricultores eslllo precisando de incentivos para continuar
plantando, e estAo necessitando de uma Assistência Técnica que d6 orientaçllo
parino plantio de sua produçAo.

Tal medida irá amenizar bÓll parte da siluaçllo em que se encontra·a
agricultura brasileira, evitando uma queda na safra do pais.

"LEGI:><' \.íÃO { •fADA ANEXADA PELA
(.:OD.DEN~AO DS; ESCUDOS LEGISLATIVOS - Com"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 19'9

APROVA O REGIMENTO~DACÂ~ DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

Capitulo III
DAS INDICAÇÓES

Sala das Sessões, de de 1999

_,J.OOCfJEWJA "Z I \ o~l~~
..-/

Clman _ DopuladoS- Ano.. IV _ Gab. 245- Broailll- Df - CEP: 70110-1OO- Tol: (Of1) 311-6245-r'" ;:::;:::
RllII C....nal Có«l.... 210 _ Ed. ÁI.... - Sola 3 - Til: (0.1) 222·1TII - C_- "-- se - CEP: 115lI2.ooo

REQUERIMENTO DE N· DE .
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de
indicaçllo ao Exmo.Sr.Ministro da
Agricultura e do Abastecimento - Or.
Francisco Sérgio Turra, de soUcilaçllo de
recursos financeiros eepeclficos, destinados
aos serviços de Assistência Técnica e
ExtensAo Rural no Estado de Santa
Catarina.

Senhor Presidente:

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

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito, com fundamento no art. 50, § 2", da Conslituiçllo Federal, e
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional. nos arts. 24, inciso V e § 2", e 115, inciso I, do Regimento Interno, §OIiélto a .
.....................................................................................................:..................................... V.Excia., que seja encaminhado a indicaçllo ao Exmo.Sr. FranCÍ8C0 Sérgio Turra 

Ministro da Agricultura e do Abastecimento, que solicita recursos financeiras
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especificos, destinados aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural no
Estado de Santa Catarina.

Sala da Sesslles, 00 00 1999.

"LEGISLAÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
COORDE:'iACÃO DE ESTl'OOS LEGISLATIVOS - C.DI"

Art. 24. Às Comissões Permanentes. em razão da matéria de sua
competência. e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:

I - discutir e votar as proposições sujeitas á deliberação do Plenário que lhes
forem distribuidas:

II - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário,
salvo o disposto no § 20 do ano 132 e excetuados os projetos:

a) de lei complementar;

b)de código;

c) de iniciativa popular;

d) de Comissão:

e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoantt> o §
la do ano 68 da Constituição Federal:

t) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados
pelo Plenário de qualquer das Casas:

g) que tenham recebido pareceres divergentes;

h) em regime de urgência;

III - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

. . .. § 2
0

As atribuições contidas nos incisos V e XII do caput não excluem a
tmclallva concorrente de Deputado.

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

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUIÇÃO
DA

REP(iBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

IV - convocar Ministro de Estado para prestar. pessoalmente, informações
sdobre as~unto prevIamente d~terminado. ou conceder-lhe audiência para expor assunto

e relevancla de seu mmlsteno:

d E
V - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro

estado:

VI - re~eber petições.. reclamações ou representações de qualquer essoa
contra atos ou omIssões das autondades ou entidades públicas. na forma do ano 2~3:

VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

. . VIII -. ~companhar e apreciar programas de obras, planos nacionais
reglon3ls e ~elonals .de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulaçã~
com a Comissão MIsta Permanente de que traIa o art. 166 § 10 da Conslitu' ã
Federal; " IÇ o

pC - exer~r o aco~panh~ento e a fiscalização contábil, fmanceira,
SEÇÃO 11 o~çamenYIr~a, op~racl?nal e patnmomal da União e das entidades da administração

Das Atribuições do Congresso Nacional d~e~ e mdlreta, mcluldas as fundações e sociedades instituidas e mantidas pelo Poder
.......................................................................................................................... Pubhco federal, ~m artIculação com a Comissão Mista Permanente de que trata o an

166, § 1°, da Constituição Federal; .

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas .. • X - dete~i~ar a. realização, com o auxilio do Tribunal de Contas da União,
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos de dlhge?~las, penc.las, mspeçõ.es e. auditorias de natureza contábil, financeira,
diretamente subordinados á Presidência da República para prestarem, pessoalmente, orç~e~tana, oper~clOnal e pa~.momal, n~ unidades administrativas dos Poderes
informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de Leglslauvo, Ex7cutlvo ~ J~d~ctano, da admmlStração direta e indireta, incluídas as
responsabilidade a ausência sem justificação adequada fundações e SOCIedades mslltuldas e mantidas pelo Poder Público federal;

• ATligo. "capUl". com redação dada pela Jimenda ('ollSlltuclOnal de RevlSüo n° 2. de. • XI· exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo
07/0611994. mclUldos os da administração indireta' '

§ 1° Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, á XII _ ã d .
Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas ComIssões. por sua iniciativa e . propor a sustaç o os atos normallvos do Poder Executivo que
mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de exorblt~m do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o
seu Ministério. respectivo decreto legislativo;

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão . XII~ -. estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático
encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das o~ area de atlvt~a~7' podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições,
pessoas referidas no "caput" deste artigo, importando em crime de responsabilidade a p estras ou semUJanos;
recusa ou o não atendimento. no prazo de trinta dias. bem como a prestação de .. XIV -, s?licit~ audiên~ia ou colaboração de órgãos ou entidades da
informações falsas. adm~l1Istração públtc!1 dlr~~ mdlreta ou fundacional, e da sociedade civil, para

• § 2'cam redação dada pela Emenda ('''MII/ucional d. Reví.•ãa nO 2, d. 07''0611994. e~UCldação de maténa sUjeita a seu pronunciamento, não implicando a diligência
.......................................................................................................................... dilação dos prazos.

.......................................................................................................................... I' § \0 Aplicam-se á tramitação dos projetos de lei submetidos á deliberação
conc us.lVa~ ComIssões, no que couber, as disposições previstas para as matérias

REGIMENTO INTERNO submeudas a apreCiação do Plenano da Câmara.

DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

, Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

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

TÍTULO li
DOS ÓRGÃOS DA cÂMARA

Capitulo IV
DAS COMISSÓES

Seção I
Disposições Gerais

Capitulo 11I
DAS INDICAÇÓES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
.1. - s~gere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

admlmstratlvo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a ntatéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ la Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.
...........................................................................................................................................
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Capitulo IV
DOSREQUERDMENTOS

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

. Seção 11
Sujeitos a Despacho do Presidente, Ouvida a Mesa

Art. 115. Serão escritos e despachados no prazo de c!nco sessõ~s,. pelo
Presidente, ouvida a Mesa, e publicados c~~ a respectiva decIsão no Diário do
Congresso Nacional, os requerimentos que sohcllem:

I - informação a Ministro de Estado; ,
11 _inserção, nos Anais da Câmara. de informações. documentos ou discurso

de representante de outro Poder, quando não lidos integralmente pelo orador que a eles

fez remissão. . .
Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, caberá ~ecu,rs0 ao ~Ie.nano dentro em

cinco sessões a contar da publicação do despacho indefent?~o no Dlári? do Congres~o
Nacional. O recurso será decidido pelo processo Simbólico,. sem discussão, .sen o
permitido o encaminhamento de votação pelo Autor do requenmento e pelos Lideres..

por cinco minutos cada um.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

INDICAÇÃO NO 493, DE 1999
(DO SR. FERNANDO CORUJA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúd.e, a implantação de
Hospital Regional na Regiao de Gaspar, Blumena!1. pomerode. Timbó e Indalal, no Estado
de Santa Catarina.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde:

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 10 do Regimento Interno da
Cãmara dos Deputados, propomos ao Ministério da
Saúde, a implantação de um Hospital Regional na região de Gaspar, Blumenau,
Pomerode, Timb6 e Indaial no Estado de Santa Catarina. .

JUSTIFICAÇÃO

Senhor Ministro, faço esta indicação, porque embora existam nas
cidades mencionadas Hospitais que funcionam regularmente, o acesso ao
tratamento dispensado por estes Hospitais, para grande parte da população, não é
permitido por falta de recursos financeiros.

Vale ressaltar que o atendimento de um Hospital Regional é mais
abrangente, pois, além de concentrar maior número de especialidades, favorece
especialmente os usuários com menor poder aquisitivo, que não podem arcar com
tratamento particular. Um Hospital Regional beneficiará toda a população carente da
região, e o atendimento passaria a ser mais eficaz.

r
Sala das Sessões, de de 1999.

Deputado FERNANDO :CORUJA

REQUERIMENTO DE N° DE .
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de
indicação ao Exmo.Sr.Ministro de Estado
da Saúde - Dr. José Serra, solicitando a
implantação de um Hospital Regional na
região de Gaspar, Blumenau, Pomerode,
Timb6 e Indaial no Estado de Santa
Catarina.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2", da Constituição Federal, e
nos arts. 24, inciso V e § 2", e 115, inciso \, do Regimento Interno, solicito a
V.Excia.• que seja encaminhado a indicação ao Exmo.Sr. José serra - Ministro da
Saúde. solicitando a implantação de um Hospital Regional na regiilo de Gaspar,
Blumenau, Pomerode. Timb6 e Indaial no Estado de Santa Catarina.

Sala da Sessões de de 1999.

/
I

. \
Deputado FERNANDo CORWA

J~
CONSTITUIÇÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..........................................................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULàl
Do Poder Legislativo

SEÇÃOll
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
C,omissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
?tretamente subordinados à Presidência da Repúblíca para prestarem, pessoalmente,
mformações sobre assunto previamente detenninado, imponando em crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

* Ártigo. 11capU/l~ com redação dada pela Emenda ('oW;tI(ucional de Revi!lOO nO 2. de
07/061199•.

§ 10 Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à
Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões. 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 Fedeml poderão
encaminhar pedidos escritos de infonnações 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.

• § 2'com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n'2. de 07/06/199•.

. ~ .

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

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

Capitulo IV
DAS COMISSÕES
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Seção I
Disposições Gerais

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

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua
competência, e ás demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:

I • discutir e votar as proposições sujeitas á delibemção do Plenário que lhes
forem distribuidas:

11 - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário,
salvo o disposto no § 2° do art. 132 e excetuados os projetos:

a) de lei complementar:

b) de código;

c) de iniciativa popular:
d) de Comissão:

e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegayão, consoante o §
1° do art. 68 da Constituição Federal:

t) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados
pelo Plenàrio de qualquer das Casas:

g) que tenham recebido pareceres divergentes;

h) em regime de urgência:

1II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil:

IV - con.vocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, inform~
sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor assunto
de relevância de seu ministério:

V - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro
de Estado:

VI - re~eber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na forma do art. 253;

VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VIII - acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais,
regionais e setoriais de desenvoivimento e sobre eles emitir parecer, em articulação
com a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1°, da Constituição
Federal;

IX - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, fmanceira,
orçamentária, opemcional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, incluidas as fundações e sociedades instituidas e mantidas pelo Poder
Público fedeml. em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o art.
166, § 1°, da Constituição Fedeml;

X - determinar a realização, com o auxilio do Tribunal de Contas da União,
de diligências, pericias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta, incluidas as
fundações e sociedades instituidas e mantidas pelo Poder Público federal;

XI - exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta;

Xl1 - propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o
respectivo decreto legislativo:

XlII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático
ou área de atividade, podendo promover, em seu árnbito, conferências, exposições,
palestras ou seminários;

XIV - solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para
elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando a diligência
dilação dos prazos.

§ 1° Aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação
conclusiva das Comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias
submetidas á apreciação do Plenário da Cárnara

§ 2° As atribuições contidas nos incisos V e XII do caput não excluem a
iniciativa concorrente de Deputado.

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

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

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

administraúvo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

Capitulo IV
DOS REQUERIMENTOS

Seção 11
Sujeitos a Despacho do Presidente, Ouvida a Mesa

Art, 115. Serão escritos e despachados no prazo de cinco sessões, pelo
Presidente, ouvida a Mesa, e publicados com a respectiva decisão no Diário do
Congresso Nacional, os requerimentos que solicitem:

I - informação a Ministro de Estado;

II - inserção, nos Anais da Cárnara, de informações, documentos ou discurso
de representante de outro Poder, quando não lidos integralmente pelo orador que a eles
fez remissllo.

Parágrafo ÚRico. Nas hipóteses deste artigo, caberá recurso ao Plenàrio dentro em
cinco sessões a contar da publicação do despacho indeferitório no Diário do Congresso
Nacional, O recurso será decidido pelo processo simbólico, sem discussllo, sendo
permitido o encaminhamento de votação pelo Autor do requerimento e pelos Líderes.
por cinco minutos cada um,

INDICAÇÃO N° 499, DE 1999
(DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da CiênCia e Tecnologia, a adoÇão
de medidas para llberaçao de recursos da AgênCia fomentadora, CNPq, para financiamento
dos projetos de pesqUlsa da UniverSidade do Amazonas, a serem implantados em 1999, no
Amazonas.

(PUBLIQUE·SE. ENCAMINHE·SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia:

Considerando que o CNPq, em percentuais, tem destinado,
pouquissimos recursos, aos projetos de pesquisa da Região Norte se
comparado o eixo Sul-Sudeste, e ainda assim, tem se ampliado não só a
produção de projetos, mas também a capacitação de seus docentes;

Considerando que mesmo enfrentando. semelhante às outras
instituições bmsileiras de Ensino Superior, dificuldades na execução de seus
projetos , a Universidade do Amazonas tem feito um esforço inaud!t~ para
viabilizar conclusões, elabomção de trabalhos, bem como suas atiVIdades
diárias:

Considerando que a ciência e a tecnologia são decursos naturais
do fomento à Educação:

Considemndo que se esta anomalia não for corrigida - diminutivo
incentivo aos projetos da Região Norte - a comunidade acadêmica assistirá ao
desmantelamento de anos de empenho de docentes e ca Administração da
Instituição na capacitação de seus discentes, que redundará em degradação da
capacitação de seus docentes e produção de projetos incompatíveis c~a
grandeza da região:

Considemndo por fim, que é preciso ter sempre em mente que a
excelência do Ensino Superior - as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
- sobrevive, se revigora e progride em firmes subvenções, e não em função de
sujeição da vontade da Universidade á do Governo, entendo ser de máxima
urgência a liberação de recursos para execução dos projetos de pesquisa da
Universidade do Amazonas.

Encaminho em anexo a relação dos projetos aprovados e
recomendados ao CNPq, pela Universidade do Amazonas.

Sala das Sessões, em,2.\ de setembro de 1999.

C+"".,.,n...-...<oi'"
Deputada - VlIieksãGrazzlotln
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RELAÇÃO DOS PROJETOS RECOMENDADOS COM RESTRiÇÕES

Projeto : Utilização sustentada dos recursos agrícolas florestais em áreas de
pequenos produtores do Município de Itapiranga.
Coordenador: Júlio César Rodrigues Tello
DeptOlUnidade DCFlFaculdade de Ciência Agrárias
Custeio: RS 76.185,00
Capital: RS 25.250,00
Total: RS 101.435,00
Bolsas: OI - AperfeiçoamentolPesquisa
01- Apoio Técnico á Pesquisa
Ol-IC - Iniciação Cientifica

Projeto : Biologia básica e ecologia qUlmlca de conotrachelus aft',
humecropictus ( colcoptera, curculionidade ) broca-do fruto do cllpuaçu (
theobroma grandiflorum) em sistemas agroflorestais na Amazônia
Coordenador: Neliton Marques da Silva
Dept"lUnidade : Laboratório de Entomologia - FCA
Custeio: RS 21.429,00
Capital: RS 17.355,00
Total: RS 38.784,00
Bolsas: OI - AP - AperfeiçoamentolPesquisa
OI - AT - Apoio Técnico á Pesquisa
02 - IC - Iniciação Cientifica

Projeto : Estudos sobre a atividade biológica e fitoquimica de algumas plantas
utilizadas nas medicinas popular e indigena no tratamento da malária
infecciosa.
Coordenador: Adrian Martin Pohlit
Dept"lUnidade : Departamento de Quimica -ICE
Custeio: RS 10.000,00
Capital: 15.ooo,0'J
Total: RS 25.000,00
Bolsas: OI - OCR - Desenvolvimento Cientifico Regional
02 - AP - AperfeiçoarnentolPesquisa
01- AT - Apoio Técnico á Pesquisa
02-IC -Iniciação Cienti~

RELAÇÃO DOS PROJETOS RECOMENDADOS COM RESTRiÇÕES

Projeto : Utilizaçào sustentada dos recursos agrícolas florestais em áreas de
pequenos produtores do Municipio de Itapiranga.
Coordenador: Júlio César Rodrigues Tello
Dept"lUnidade OCFlFaculdade de Ciência Agrárias
Custeio: RS 76.185,00 •
Capital: RS 25.250,00
Total: RS 101.435,00
Bolsas: OI - AperfeiçoamentolPesquisa
01- Apoio Técnico à Pesquisa
OI - IC - Iniciação Cientifica

Projeto : Biologia básica e ecologia qUlmlca de conotrachelus a1f,
humecropictus ( colcoptera, curculionidade ) broca-do fruto do cupuaçu (
theobroma grandiflorum) em sistemas agroflorestais na Amazônia.
Coordenador: Neliton Marques da Silva
Dept"lUnidade : Laboratório de Entomologia - FCA
Custeio: RS 21.429,00
Capital: RS 17.355,00
Total: RS 38.784,00
Bolsas: OI - AP - AperfeiçoamentolPesquisa
Ol-AT -Apoio Técnicoã Pesquisa
02 - IC - Iniciação Cientifica

Projeto: Estudos sobre a atividade biológica e fitoquimica de algumas plantas
utilizadas nas medicinas popular e indígena no tratamento da malária
infecciosa.
Coordenador: Adrian Martin Pohlit
Dept"lUnidade : Departamento de Qulmica - ICE
Custeio: R$ 10.000,00
Capital: 15.000,00
Total: RS 25.000,00
Bolsas; OI - OCR - Desenvolvimento Cientifico Regional
02 - AP - AperfeiçoamentolPesquisa
OI-AT-ApoioTécnicoà~uisa

02-{Ç - Iniçi~l~o Cientific

9b

RELAÇÕES DOS PROJETOS RECOMENDADOS

Projeto : Dinâmica populacional da dourada (Brachyplatystoma favicans,
castelneu, 1885) no sistema estuário Amazonas-Solimões.
Coordenador: Nldia Noemi Fabré
Dept"lUnidade: BiologialLab. De Botânica - ICB
Bolsas: OI -IC

Projeto : Morfologia dos frutos, sementes e plântulas de dez espécies de
palmeiras da Amazônia Brasileira Central e Ocidental.
Coordenador: Maria Silvia de Mendonça Queiroz
Dept"lUnidade : Lab. De Botânica AgroflorestallDCFDA-FCA
Bolsas: 01- AP

Projeto : Análise estrutural de frutos, sementes, embriões e plântulas de seis
espécies de palmeiras amazônicas.
Coordenador: Carlos Henrique Franciscon
Dept"lUnidade : Lab. De BiologialLab. De Botânica - ICB
Bolsas: OI - OCR

Projeto : Conhecimento das Plantas da Amazônia através de coletas, guias de
campo e educação ambiental.
Coordenador: Michael John Gilbert Hopkins
Depl"lUnidade : Lab. De Biolob'ÍalLab. De Botânica - icb
Bolsas: OI - OCR

Projeto : Matriz energética do Estado do Amazonas.
Coordenador: Juraci Carlos de Castro Nóbrega
Depl"lUnidade : Departamento de EletricidadeIFT
Custeio: RS 37.920,00
Capital: RS 379.724,00
Total: RS 417.224,00
Bolsas: NenhulJllh

REQUERIMENTO
(Da senhora Deputada VaDes,a GrazziotiD)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Ciência e Tecnologia
atinente à liberação de recursos para
financiamento dos projetos de pesquisa
da Universidade do AmazoI1llll, a serem
implantados em 1999, no Amazonas.

Senhor Presidente:

Nos Termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, reqneiro a V.Ex.' seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a liberação de recursos, para
tinanciamento dos projetos de pesquisa, os recomendados, da Universidade do
Amazonas, através da Agência fomentadora - CNPq- a serem implantados em
1999, no Estado do Amazónas.

Sala das Sçssões, em gj de setembro de 1999.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Sugerimos seja criada, no âmbito do MiniSlerio da Agricultura e ':0

Abastecimento. uma Secretaria de Desenvolvimento da Pesca e da AqOicultura.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala das sesroes';#i

ne//d~LEAL

de 1999.

-Z;:.jrJéf/'5 t

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. I13. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

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

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

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

INDICAÇÃO NO 503, DE 1999
(DO SR. RENILDO LEAL)

Sugere. ao Poder. Executivo. por intermédio do Ministério da Agricultura e do
AbasteCimento. a cnação da Secretaria de Desenvolvimento da Pesca e da Agricultura no
âmbito daquele Ministério. •

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentisslmo Senhor Ministro da Agricullllra e do Abaslecimen,o:

No uso das prerrogativas que a Consllluiçilo Federal confere ~os

represenlllntcs do povo brasileiro no Congresso Nacional. v,mos pela presente Indica<ão
expor e sugerir o seguinte:

1. Considerando que ,; critica a situaÇio do setor pesqueiro naclor.ol.
observando-se generalizada descapi.alização. reduzida produtividade. obsolesconcia da irota
pesqueira. baixo nivel tecnológico e escassez de recursos para a realízaçio dos rnvestimer.:os
que se fazem necessarios no setor.

~,Considerando que. ~ntre 1989 e t998.l.:oube ao instituto Bmlk~o
do MeiO Ambiente e dos Recursos NaturaiS Renovaveis -- IBAMA. ~riado p.=ia Lr:i n· 7-:5.
de 22 de fevereIro de 1989. genr os assuntos da pesca. a nivel nacional. <ulI atuação :0'
marcada por uma visio preservacionisll. com conseqüente o...enoia de polllttu vollldas
pera o desenvolvimento do setor pesqueiro. o que contribuiu para a sua cstaiRaÇw:

3. ConSiderando que, em meados de 1998. ~no ...se. no Ministeno.ia
Agricultura e do Abastecimento. o Departamento de Pesca e Aq~icultura IDPA I. subOl dinado
• Secretaria Executlvll. cumpnndo-se o que estabelece o inciso 11 do an. 41 da Lei n' 9 ~~.

de 27 de ma'o de 1998. a saber: "o Poder Executivo deveni re\'er a esll'U1llla. funçôc, •
otnbuições do lBAMA. de forma a seperar as funçlles de desen\'olvimenlo e tomenlo <os
recursos pesqueiro c da heveicultura. com o objetivo de transteri..las pan " ~finistCn(\ ja
AllfÍcuhura e do AbasteCImento":

4. Considerando que o OPA anuncIOU uma polidc. \ol~ pom o
dcsenvolvímento dos potenciaiS pouco explorados do setor. camna pesca oc~:inll:a. tendo ::':'1

mira. etetiva ocupação da Zona Econômica Exclusiva. Visando ao Incremento da prodUCill.
fundamentado na captura de recursos mlgralorioS. com a uliliZllçUO de frota p<squelra de •.10
Inar: /I

S. Considerando que o OPA lambem definiu como base de i'JO

estratégia de ação o apoio ao desenvolvimento da aqülcultura. seb'lllento de mIJor poter.;:,l
para o Incremento da produçlo brasIleira de pescado:

6. Considerando que o desenvolvimento da pesca é fundamental pra
propiciar o cresci~nto econômico do Pois: gerar empregos: incentívar a industnaliznçdo ~ ;1

comerclllizaçio de pescadoa: combater a pobreza. a fome e o desemprellG; e pata reverte: o
déficit no balanço comercial. possibilitando ao Pais a acumulaçiló de divisas:

7. Considerando que a estrutura atual - um mero o.perwner.:o.
vinculado i Secretaria Executiva do referido Minisleno - limita conslderavelmenle •
atuaçlo do ÓfiiO geslor da polilica peS<jueita lI&Cional. no que tange a recursos humano, e
materiais. como lambem na inlerlocuçiO com Osetor prndütivo e com a sociedade em lIera:

REQ(;ERIMENTO:"l" • de 1999
rDo Sr. RENILDO LEAL)

Requer o envio ao Poder Executivo de
Indicação relativa á cnação da Secretana de
Desenvolvimento da Pesca e da Aqllicultura. no
ãmbito do Ministerio da Amcultura e do
Abastecimento. -

Senhor Presidente:

Nos tennos do artigo 113. inciso I e § I' do Re!!lmento Interno da

Câmara dos Deputados. requeiro a V. E:t seja encaminhada ao Poder Execut1\o a. IndicJ.ção
~m anexo, sugerindo a criação. no àmbito do Ministério da Agncultura ~ cio Abastecimento.

da Secretnna de Desenvolvimento da Pesca e da Aqulcuhura.

de 1999.

LEGISLAÇ,\O ('ITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTI;DOS LEGISLATIVOS - CoD!

LEI N° 7.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE ÓRGÃO
E DE ENTIDADE AUTÁRQUICA. CRIA O
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ar!. 1° Ficam extintas:
I • a Secretaria Especial do Meio Ambiente • SEMA. órgão

subordinado ao Ministério do Interior. instituída pelo Decreto n° 73.030. de
30 de outubro de 1973; .

11 • a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca· SUDEPE.
autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura. criada pela Lei Delegada n°
10. de lI de outubro de 1962.

Ar!. 2° É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. entidade autárquica de regime
especial. dotada de personalidade jurídica de' direito público. vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente. com a finalidade de executar as políticas
tlICionais de meio ambiente referentes às atribuições federais permanentes
relativas à preservação. à conservação e ao uso sustentável dos recursos
ambientais e sua fiscalização e controle. bem como apoiar o Ministério do
Meio Ambiente na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos e na
execução das ações supletivas da União, de conformidade com a legislação
em vigor e as diretrizes daquele Ministério.

• Artigo. "c:uput". coM redaçdo dada pela Medida ProVl.fória nU J.91I ..9. de
27.V/M999
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* O texto anterior dizia:
"Art. 2° É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - Autarquia Federal
de Regime Especial, dotada de personalidade jurídica de
Direito Público, autonomia administrativa e fmanceira,
vinculada á Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República, com a finalidade de assessorá-la na formação e
coordenação, bem como executar e fazer executar a politica
nacional do meio ambiente e da preservação. conservação e
uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos
naturais.
• Artigo com redaçilo determmada peJa l.er n° R.028, de 12 o·r 1990."

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, até 30 de abril de
1999, sobre a estrutura regimental do IBAMA.

• § úmca acrescida pela Medida ProVl.órla n"I.91'-9. úe 27 OS'I999
............................................................................................................................
............................................................................................................................

LEI N° 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

DISPÓE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS
MINISTÉRIOS. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições:

I - da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. de forma a separar as
funções e atividades diversas da utilização de recursos hidricos, com o
objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial do Ministério do
Planejamento e Orçamento;

11 - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - lBAMA, de forma a separar as funções de
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiro e da heveicultura, com o
objetivo de transteri-Ias para o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo III
DAS INDlCAÇÓES

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

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso 1 a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇÃO NO 505, DE 1999
(DO SR. NELSON PELLEGRINOj

Sugere ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério dos Transportes, a instalaçAo de
redutores de velocidade e i1uminaçâo na BR-324, que corta o municipio de Amelia
Rodrigues, no Estado da Bahia, e a construção de um retomo dentro do próprio município.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelanlissimo Senhor Ministro dos Transportes:

o Deputado Nelson Pellegrino se dirige a V.ExCía. para expor
e reivindicar o seguinte:

A BR 324. rodovia federal qua corta o município de Amália
Rodrigues no estado da Bahia, face ao grande fluxo de veiculOll qU8 por ela
tl1lfega diariamente, necessita de instal~ de redutores de V8locldade em
virtude do perigo que expÕll os moradores daquele muniCípio que aio obrigados
a a1rBv8sBá-la cotidianamente.

Além disso, reclamam os moradores daquela área da falta da
i1uminaçAo em boa parte da rodovia e da inexistência de um retomo dentro do
próprio municfpio para se chegar ao cemitério da cidade, obrigando-H os
moradol'llfl a utilizarem o retomo existente em outro municipio localizado a 6Km
de distAnCia.

Diante do exposto, rel'llamos ser da maior importância o
atendimento da presente reivindicação, no sentido de facilitar as condições de
Iocornoçio dos moradores daquela região e melhorar a vida da pojlUlação do
I1Ulicfpio de Amália Rodrigues.

Sala das SessÕlls, em 23 de Setembro de 1999.

~Jt<1~ ~ 1

Nel Pellegrino
. D Federal PTIBA

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

lIIqwr o e/Wio ih Indicoçí1o DO Ministro
dos Transportes ,./ativa a i1Ula/oçiJo do
ndutores de velocidade e i"""inação IIll
BR 3U qw COl"Ia o _/pio do Ame/ia
RodrigJlu - BA e a CIJII.!trIIÇiIo de "/li
"tomo ihntro do próprio _c/pio.

8enhor Presidente:

Nos lermos do artigo 113, Inciso I, li § 1", do Regimento Interno ela
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex" seja encaminhada ao Ministro dos
TllIflIllOrtes Sr. a indicaçio em anexo, sugerindo a instalação de redutores de
v8klcidade, i1uminaçAo e a construçAo de um retomo na BR 324 que corta o
município de AméUa Rodrigues no estado da Ballia.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1999.

lJ~J)~
~:eder~~(7
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Entendem, com base nessas consideraçães, ser oportuna a
reestruturaÇão da Carreira de fiscal de Defesa Agropecuária, nos tennos em que
ora propõem e nos moldes preconizados pelo Aviso Ministerial n.°662, de 17 de
setembro de 1999, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, Marcos Vinicius Pratini de Morais".

~

Sala das sessões, em 22 de setembro de 1999.

~A
Deputado DILCEU SPEAAFICO

;;Tle

~

REQUERIMENTO N° 199
(Da ComissãQ de Agricultura e Política Rural)

Senhor Presidente,

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

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso [ a indicação será objeto de requerimento escrito, Requeiro, nos termos do art. 113, I e § 1° do
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional. Regimento Interno desta Casa, seja enviada ao Ministro Chefe da Casa Civil
........................................................................................................................................... da Presidência da República, Dr. Pedro Parente, a Indicação anexa, aprovada
......................................................;............................................................................ por esta Comissão na reunião ordinária de hoje.

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 1999

INDICAÇÃO N° 509, DE 1999
(DA COMISSÃO DE AGRICULrURA E POLlTfCA RURAL)

SUgere ao Poder Executivo, por intermédio do MinistTO-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, a inciusão da reestruturação da Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuàrla
na reedição da Medida Provisória nD 1.915-2, de 1999.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

. Senhor Minisrro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên~ia'da República

A Comis~ão de Agricultura. e Política Rural, em reunião ordinária realizada hoje,
aprov~u, unammemente, requenmento dos Deputados Moacir Micheletto, Dilceu
Speratlco, Abelardo LupioD, Hugo 8iehl, Luis Carlos Hcinze, Nelson Marqueze/li,
Ro~rlO Balestra, Saulo Pedrosa e Xico Graziano. por meio do qual solicitam seja
enVIada, a Vossa Excelência, a seguinte INDICAÇÃO:

"Estando para ser reeditada a Medida Provisória 1.915-2199, de 27
de agosto de 1999, publicada no DOU de 28 subseqüente que, oportunamente,
dispõe sobre a "reestruturação da Carreira de Auditoria do Tesouro Nacional e
organização da Carreira de Auditoria da PrevidênCia social e da Carreira de
Fiscalização do Trabalho", e

Considerando a importância estratégica da atividade agropecuária,
único setor superavitário da economia nacional, com participação significativa na
balança comercial no ano de 1998, periodo em que gerou divisas da ordem de
US$20,0 bilhões, cifra que representa 39"10 das exportações lotais do país;

Considerando, ainda, a imperiosa necessidade de modernização
das ações do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, principalmente nas
áreas de defesa, inspeção, certificação, fiscalização e controle de insumos

. agropecuários, meios tecnológicos e processos produtivos na agropecuária e no
trânsito internacional de produtos agropecuários, de vital importância para a
consecução das metas estabelecidas para os próximos anos pelo Governo federal,~

com vistas à produção de 100 milhões de toneladas de grãos e exportações'
agricolas da ordem de US$ 43,0 bilhões.

~

~/
Deputado DILCEU S:~ICO

Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAOA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CEDI

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.915-3, DE 24 DE SETEMBRO DE 1999.

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA AUDITORIA DO TESOURO
NACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA
CARREIRA AUDITORIA-FISCAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA CARREIRA
AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO

O PRESIDENT~ ~A REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o ar!. 62 da ConstItuIção, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei;

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a reestruturação da
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei nO 2.225
de 10 de janeiro de 1985, e da organiz~ção da Carreira Auditoria-Fiscal d~
Previdência Social e da Carreira Auditoria Fiscal do Trabalho.

Art. 2· Os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal de Técnico
da Receita Federal, de Auditor-Fiscal da Previdência Social e de A~ditor-Fiscal
do Trabalho silo agrupados em classes, A, B, C e Especial, compreendendo as
duas primeiras, cinco padrões, e, as duas últimas, quatro padrões, na fonna dos
Anexos 1e n.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata O artigo anterior far-se-á
no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso
público de provas, exigindo-se curso supe'rior. ou equivalente, concluido,
observados os requisitos fixados na legislação pertinente.
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§ 12 O concurso referido no caput, para a Carreira Auditor-Fiscal do
Trabalho, poderá ser realizado por áreas de especialização.

§ 22 Para investidura no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, nas
áreas de especialização em saúde e segurança no trabalho, sem exigida a
comprovação da respectiva capacitaç!o profissional, em nlvel de pós_
graduação, oficialmente reconhecida.

Art. 42 O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata esta
Medida ProvisÓria ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.

§ 12 Para os fInS desta Medida ProvisÓria, progress!o funcional é a
passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior
dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último
padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior.

§ 22 A progressão funcional e a promoção observarão requisitos e
condições fixados em regulamento.

§ 32 O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação
especifica, ao fmal da qual, se confirmado no cargo, obterá a progressllo para o
padrão imediatamente superior da classe inicial, vcdando-se-Ihe, durante esse
penodo, a progressão funcional.

Carrein Auditoria do Tesouro Nacional

Art. 52 A Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o
Decreto-Lei n' 2.225, de 1985, passa a denominar-se Carreira Auditoria da
Receita Federal- ARF.

. P~afo único. Em decorrência do disposto neste artigo, os cargos
de Auditor-Ftscal do Tesouro Nacional e ..de Técnico do Tesooro Nacional
passam a denominar-se, respectivamente, Auditor-Fiscal da Receita Federal e
Técnico da Receita Federal.

. Art. 6' São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal
relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados: '

1- em caráter privativo:

al constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;

b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal ou
delas participar, bem assim em relação a processos de restituição de tribut~ e
de reconhecimento de beneficios fIScais;

c) executar procedimentos de fIScalização, inclusive os relativos ao
controle aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das obrigações
tribu~as p~lo suj~ito passivo, ~raticando todos os atos definidos na legislação
especifica, mcluslve os relativos à apreensão de mercadorias, livros,
documentos e assemelhados;

. d).p~~der à 0.nen~~ do sujeito passivo no tocante à aplicação da
legISlação trIbutária, por mtermedlO de atos normativos e solução de consultas;

e) ~upervi;i?nar as. ?!ividades de orientação do sujeito passivo
efetuadas por mterrnedlO de mldla eletrônica, telefone e plantão fiscal:

II - em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal.

" § 12 O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o
mCls? lI, cometer seu exercicio, em caráter privativo, ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal.

§ 22 Incumbe ao Técnico da Receita Federal auxiliar o Auditor-Fiscal
da Receita Federa1 no exercicio de suas atribuições.

§ ~2 ? Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporà
sobre as atríbUlções dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal e de
Técnico da Receita Federal.

Carreira Auditoria-Fiscal da Previd~nciaSocial

.Art. .,. Os cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do
Grupo-Tnbutação, Arrecadação e Fiscalização, de que trata o ar!. 22 da Lei n2

5.645, de 10 de dezembro de 1970, passam a denominar-se Auditor-Fiscal da
Previdência Social- AFPS.

. ;\tt 8~ São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
PreVidênCia SOCIal, relativamente às contribuições administradas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social- INSS:

r -em caráter privativo:

. a) executar auditoria e fisca1ízação, objetivando o cumprimento da
legISlação da Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo
INSS, lançar e constituir os correspondentes créditos apurados;

b) efetuar a lavratura de Auto de Infração quando constatar a
ocorrencia do descumprimento de obrifação legal e de Auto de Apreens!o e
Guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificaçllo da
exist!ncia de fraude e irregularidades;

c) examinar a contabilidade das empresas e dos contrIbuintes em
geral, n!o se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial;

d) julgar os processos administrativos de impugnaçi10 apresentados
contra a constituição de crédito previdenciário;

e) reconhecer o direito à restituição ou compenseção de pagamento
ou recolhimento indevido de contribuições:

f) auditar a rede arrecadadora quanto ao recebimento e repasse das
contribuições administradas pelo INSS;? .

g) supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuadas
por intermédio de midia eletrônica, telefone e plantA0 fiscal;

h) proceder à auditoria e à fiscalizaçi10 das entidades e dos fundos
dos regimes próprios de previd!ncia social, quando houver delegação do
Ministério da Previdência e Assis!encia Social ao INSS para esse fim.

II - em caráter geral, as demais atividades inerentes às compet!ncias
do INSS.

§ 12 O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o
inciso rI, cometer seu exercicio, em caráter privativo, ao Auditor-Fiscal da
Previdência Social.

§ 22 O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá
sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Previdência Social.

Carreln Auditoria-Fiscal do Tnbalho

Art. 9" A Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho conterá cargos de
Auditor-Fiscal do Trabalho nas seguintes áreas áe especialização:

I - legislação do trabalho;

II - segurança no trabalho;

III - saúde no trabalho.

§ 12 É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos
integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, não se lhes aplicando a
jornada de trabalho a que se refere o art. 12, capat e § 22, da Lei n2 9.436. de S
de fevereiro de 1997, e n!o mais se admitindo a percepçl!o de dois vencimentos
básicos. I

§ 22 Os atuais ocupantes do cargo de Médico do Trabalho que
optarem por permanecer na situação atual deverão fazê-Io, de forma
irretratável. até 30 de setembro de 1999, ficando, neste caso, em quadro em
extinção.

Art. 10. São trarlSforrnados em cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho,
na Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. os seguintes cargos efetivos do
quadro permanente do Ministério do Trabalho e Emprego:

I - Fiscal do Trabalho;

II - Assistente Social, encarregado da fIScalização do trabalho da
mulher e do menor;

1II - Engenheiros, encarregados da fiscalização da segurança do
trabalho;

IV - Médico do Trabalho, encarregado da' fiscalização das condições
de salubridade do ambiente do trabalho.

§ 12 Os cargos referidos nos incisos I e II do eaput passam a
denominar-se Auditor-Fiscal do Trabalho, na área de especialização de
legislação do trabalho.

§ 2' Os cargos referidos nos incisos III e IV do caput passam a
denominar-se Auditor-Fiscal do Trabalho, nas áreas de especialização de
segurança no trabalho e saúde no trabalho, respectivamente.

Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho t!m
por atribuições assegurar, em todo o território nacional:

I - a aplicação de dispositivos legais e regulamentares de natureza
trabalhista e relacionados à segurança e à saúde no trabalho;

II - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência
Social- CTPS, visando a redução dos indices de informalidade;

lU - a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, objetivando maximizar os indices de arrecadaçilo;
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IV - o cUffillrimento de acordos, convenções e conttatos coletivos de
trabalho celebrados entre empregados e empregadores;

V - o respeito aos acordos, tratados e convenções intemllCionais dos
quais o Brasil seja signatário.

Remuneraçlo das Carreiras
Art. 12. Fica extinta a RetribuiçãO Adicional Variável de que trata o

art. SO da Lei n27.711, de 22 de dezembro de 1988, devida aos ocupantes dos
cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional.

Art. \3. Os integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência
Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho não fazem jus á percepção
da Gratificação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, criada
pelo Decreto-Lei nf' 2.371, de 18 de novembro de 1987.

Art. 14. Os integrantes das Carreiras de que trata esta Medida
Provisória nllo fazem jus á percepçllo da Gratificação de Atividade de que
trataa Lei Delegadan213, de 27 de agosto de 1992.

Art. 15. Fica instituida a Gratificaçllo de Desempenho de Atividade
Tributária - GDAT, devida aos integrantes da Carreira Auditoria da Receita
Federal, Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira Auditoria
Fiscalização do Trabalho, no percentual de até cinqüenta por cento, incidente
sobre o vencimento básico do servidor.

§ I" A GDAT será atribuida em funçllo do efetivo desempenho do
servidor, bem assim de metas de arrecadação fIXadas e resultados de
flSCalizaçllo, na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.

§ 22 Até vinte pontos percentuais da GDAT será atribuida em
função do alcance das metas de arrecadação e resultados de fiscalizaçAo.

§ 3" Enquanto não for regulamentado o disposto nos parágrafos
anteriores, a GDAT corresponderá a trinta por cento do vencimento básico.

§ 4" O prazo para regulamentação da GDAT será de noventa dias,
contados a partir de 30 de julho de 1999, interrompendo-se o pagamento do
percentual previsto no parágrafo anterior se a referida regulamentação nllo
ocorrer naquele prazo.

§ 5" O disposto neste artigo não se aplica ás aposentadorias e
pensões concedidas até 30 de junho de 1999 a servidores da Carreira
Auditoria da Receita Federal e, até 30 de julho de 1999, a servidores da
Carreira Auditoria-Fiscal da Previd!ncia Social e Carreira Auditoria-Fiscal do
Trabalho.

§ 6" Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a
que se refere o parágrafo anterior, a GDAT será calculada com base na média
do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercicio.

Art. 16. Os valores de vencimento dos cargos de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do
Trabalho são os constantes do Anexo III e os do cargo de Técnico da Receita
Federal, os constantes do Anexo IV.

Art. 17. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro
Nacional e de Técnico do Tesouro Nacjonal são transpostos, a partir de 12 de
julho de 1999, na forma dos Anexos Ve VI.

§ 12 Os ocupantes dos cargos de Fiscal de Contribuições
Previdenciárias; Fiscal do Trabalho; Assistente Social, encarregado da
fiscalização do trabalho da mulher e do menor; Engenheiros, encarregados da
fiscalização da segurança do trabalho; e Médico do Trabalho, encartegado da
Illi:alização das condições de salubridade do ambiente do trabalho são
transpostos, a partir de 12 agosto de 1999, na forma do Anexo V.

§ 22 Constatada a redução de remuneração decorrente da
transposição de que ttata este artigo, a diferença será paga a titulo de
vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ()ÇlISião do
desenvolvimento na Carreira.

Art. 18 O ingresso nos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho dos
aprovados em concurso, cujo edital tenha sido publicado até 30 de junho de
1999, dar-se-á, excepcionalmente, na classe B, padrllo V.

Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Medida Provisória a
aposentadorias e pensões, ressalvado o disposto no § 5" do art. 15.

Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensllo
decorrente da aplicação do disposto desta Medida Provisória, a diferença será
paga a titulo de vantagem pessoal nominalmente identificada.

Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória n2 1.915-2, de 27 de agosto de 1999.

Art. 21. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 22. Fica revogado o art. 52 da Lei n" 7.71 I, de 22 de dezembro
de 1988.

Brasília. 24 de setembro de 1999; 178" da Independência e 111' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Everardo de Almeida Maciel
Francisco Dornelles
Waldeck Ornélas
MaTlus Tavares

ANEXO I
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I
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.
ANEXO 111

Camira A"'_ da R_" F<d....~ Au4iIoria-FlocaI da
PnoIcIhoda Social. AlIdllori..FIouI do T...balho

Ta_de V"'_1oo

Ca~ C1uIe Ptldrio Valor(_RSl

IV 4.710.16
ElpcciaI '" ~.5«2,63

A"'IIor-F'lIul 11 4."',20
da I 4.31',61

RocciIaF<da...1 IV M61,!!5

C m 3.147,51

A""IIo...FlocaI 11 3.735,«

da I 3.616,66

l'rftIdIacia SucilI V 3.327,21

IV 3.130,30
A...Ito...F_do B 111 3.136,21

T...1NoIIoo 11 3.1l44,I7

[ 2.956,11

V 1.711.10

IV 2.633.10

A JII 1.SS6.~1

1\ 1.411.95
I 2..409,66

ANEXO IV
C.rreira Auditoria da Reaim: Federal

Ta_deV........1OI

Caflo C.... P1ICIrIo VàIor(... RS)

IV 1.936.76

EipecleJ 111 1'-,35

11 1.115,SI
"I 1.771.41"
IV t.61,,"

C JII 1.571,70

11 1.531,71
T_ I I 1......01

da V 1.365,21
Reeti.. F<derel IV 1~5

B 111 1,216....

11 1~,J6

I 1.111,!l7

V 1.112,81

IV I.GIO,41

A 111 I.~

11 1.011,3'
I 9!l,71

ANEXO V
Ca"""'"A_de _ Federei, AlIdIleria-FiIeeI de Prnldheia Sodola

A_FIoeeIde T..._o
T.Ittla"eTra_~

SrruAÇÃO ATUAL srruAÇÃO NOVA
Cano C..... Ptldrlo Ptldrlo C1uIe Ce_

111 IV
A li
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REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 1II
DAS INDICAÇÕES

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

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

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

§ I" Na hipótese do inciso I a indicação sera objetà de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇÃO N° 511. DE 1999
(00 SR. RUBENS BUENO)

Sugere ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério da Fazenda. repasse de recursos
financeiros para o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos PRODEA.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Esceleatiuimo Seallor MI.illro d. Fazoada:

Tendo em vista o atraso de mais de noventa dias em que se

encontra a distribuição dos alimentos da cesta básica para 1.756 famílias carentes

cadastradas no Municlpio de Roneador, no Estado do Paraná, venho solicitar a

V.Ex·. que determine as providências .necessárias li imediata regulari2ação do fluxo

de recursos financeiros destinados ao Programa de Distribuição Emergencial de

Alimentos - PRODEA, o que constituirá, antes de mais nada, medida de

humanidade para com aqueles que se encontmm dependentes da liberação desses

recursos para a própria subsistência.

Saladas 8essões, ernZode~de 1999.

DePllt.~

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Senhor
Ministro da Fazenda, relativa ao repasse de
recursos financeiros para o Programa de
Distribuição Emergencial de Alimentos 
PRODEA.

Seabor Presideate:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exu. seja encaminhada ao

Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda a Indicação em anexo, sugerindo a
regularização dos repasses de recursos destinados ao Programa de Distribuição
Emergencial de Alimentos - PRODEA.

Saladas Sessões,em:z"'de~de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA'ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capilulo 111
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção úe providênciJ, a realização dc ato

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

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

§ I" Na hipótese do inciso I li indicação será objeto úe requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇÃO N· 512, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITTENCOURT)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Banco do Brasil S.A, a adoção de
providências no sentido de proceder a urgente liberação, pela instituição bancária, dos
recursos de custeio da safra de vemo para os produtores do Municfpio de CatalAo.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE}

Senhor Presidente,

. Nos termos do an. 113, inciso I e parágrafo (do
Regun~to Interno ,da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja
en~.ao PresIdente do Banco do Brasil a Indicação solicitando a adoçIo
de prOV1~c13S urg~tes para a liberação, pela instituição, de recursos da ordem
~ 10 milhlles de ICIIIS para a safra de verão das culturas de sequeiro, de soja, de
milho, de arroz, de feijão para os produtores rurais do municipio de Catalllo no
Estado de Goiás, '

, . Vale registrar que a atendimento a esta solicitaçfto
trata-lle de medida de 11I8Jor alcance e de justiça inequivoca Silo dezenas de
produtores, que scrio beneficiados, proporcionando um incremento ecooIIm.ico
da regilo de .aproximadamente 30 mil hectares, uma das mais prósperas do
Estado de Gotás. Além do mais, a agência do Banco do Brasil de CatlI1llo é a
que registra o menor número de inadimplência, justificando-se assim que as
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lIIItoridades de BrasUia voltem os olhos para as classes produtotes, evilllldo •
falência da agricultura em nosso Estado.

Sala das sessões, em

~
I\v.->/

L . Bittencourt
eputado

"LEGISLAÇ,\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE ]989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo \li
f!)AS INDICAÇÕES

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

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

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

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

INDICAÇÃO NO 513, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITIENCOURT)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricullura e do
Abastecimento, a adoção de providências no sentido de proceder a urgente Iiberaçio, pela
Instituição bancária, dos recursos de custeio da safra de verio para os produtores do
Municipio de Calalão.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Senhor Presidente,

Nos termos do arr. 113, inciso I e parágrafo f,do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V. EX&. seja
encaminhada ao Presidente do Banco do Brasil a Indicação solicil8lldo a adoção
de providências urgentes para a liberação, pela instituição, de recursos da ordem
de 10 milhões de reais para a safra de verão das culturas de sequeiro, de soja, de
milho, de arroz, de feijão para os produtores rurais do municipio de CataIAo, no
Estado de Goiás.

Vale registrar que a atendimento a esta solicitação
trata-se de medida de maior alcance e de justiça inequivoca Silo dezenas de
produtores, que serão beneficiados, proporcionando um incremento econômico
da região de aproximadamente 30 mil hectares, urna das mais prosperas do
Estado de Goiás. Além do mais, a agência do Banco do Btasil de CataIio ê a
que registra o menor número de inadimplência, justificando-se assim que as

1IIt«id8des de Brul1ia voltem os olhos para as classes produtores, evil8lldo a
falencia da agricultura em nosso Estado.

SIla das sessões, em

~
.v~J·

Lu' BiUtnc:ourt
putado

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PElA
COORDENAÇÃO DE ESTLlDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° ]7 DE ]989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
.......................................................................................................................................

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Capitulo 1II
DAS INDICAÇÕES

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

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

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

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

INDICAÇÃO NO 514, DE 1999
(DO SR. LUIZ BITTENCOURT)

Sugere ao Poder Executivo a adoção de providências no sentido de Proceder a urgente
llberaçllo, pelo Banco do Brasil, dos recursos de custeio da safra de verão para os
produtores dO Municrpío de Catalão.

(PUBUQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Senhor Presidente,

. N08 termos do arr. 113, inciso I e parâgrafo I',do
Rcgun~to Intemo da CAmara dos Deputados, requeiro a V_ Exa. seja
~ ao Poder Executivo a Indicação solicil8lldo a adoção de
provICI!IICIU urgentes para a liberação, pelo Banco do Brasil, de recursos da
~m de 1.0 miIbões de reais para a safra de verão das culturas de sequeiro, de
SOJI, de miIbo, de arroz, de feijão para os produtores rurais do município de
Catalão, no Estado de Goiás.

Vale registrar que a atendimento a esta solicitação
trata-se de medida de maior alcance e de justiça inequivoca Silo dezenas de
produtores, que serão beneficiados, proporcionando um incremento econômico
da regiio de .~ximadam~ 30 mil hectares, urna das mais prosperas do
Estado de GOlas. Além do ml\ls, a agência do Banco do Brasil de Catalão é a
que registra o menor número de inadimplência, justificando-se assim q~ as
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autaridadcs de Bruília voltem os olhos para as classes produtores, evitando a
fllencia da agricultura em nosso Estado.

Sala das scssllcs, em

REQUERIMENTO

(Da Sra. Deputada MARINHA RAUPP)

/' 5:o10q/~~
~~\U__J .

LuizlBittcncourt
reputadO

~LEGISL\Ç,i.oCITADA A:-IEX.\DA PEL\
COORDt:lI'AÇ,i.O DE ESTtIDOS LEGISL,\T1VOS- CeDl~

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, Inciso r e Parágrafo I, do Regimento
In~o ~ Câmara dos Deputados, requeiro a V.Excia. seja encaminhada à
Preslllêncla da República a Indicação anexa, sugerindo que o Pro d
Arre~ento R.esidencial seja estendido às "Cidades Brasile::,a e
Ccn1Jalldadcs E '" . . com. mm xpreSSlvas Identificadas pelo IBGE, mais as cidades de
~ruzetro do Sul, no A;~ e Santana, no Macapã, através de alteração ou
mclusão expressa na Medida Provisória 1864.

Sala das Sessões, em .

DeputadaMA~P

Brasília, 29 de Setembro de 1999

!
senhor Secrelarío-Geral.

o Presidllllte da República inslttuiu o PAR - Programa de Arrendamento
Residencial através da Medida Provisória 1864, de 1999;

No Art. 5° daquela MP delegou à Secretaria de Estado de
Dtsenvolvimento Urbano o estabelecimento de diretrizes para aplicaçlo dos recUI30S
alocados 80 Programa.,especialmente quanto às lireas da atuaçlo...

A Resoluçio nO 314, de 29.04.99, do Conselho Curador do FGTS e que
criou o Programa de Aplicação dos recursos, em seu subítem b-1, em seus objetivos,
dillCOml sobre a produçio dos empreendimentos em grandes centros urbanos,
aspecialmente regiões metropolitanas a '2lomerados urbllnos.

A SEDU emitiu a Instrução Normativa n° 03, de 09.07.99, prevendo em
SIU artigo 2" que a Cai)(ll Econômica Federal baixará as normas necessárias à
implantação do Programa: e no Anexo daquela IN, no item 1.1, prevê que as áreas de
atuaçAo para fins de .tendimento do PAR serão aquelas inseridas em .glomeraçO"
urbann, naa regi6es metropolitanas e nos centros urbanos de grande porte, incluindo
todIs as capitais estaduais;

Por sua vez a Caixa Econômica Federal emite, em 15.07.99 sua Circular
nO 173, dispondo sobre o PAR, sendo que em seu item 1 reza que ·0 PlOgram. da
ArrInd2mento Reailáncial visa ao atendimento exclusivo d2 necessidade de
mOTldla d2 popuIaçlo da bllXI rand2, que resld.m em áreas enqu.dnival. como
da atuaçilo do PAR dtfinidu pela SEDU... H

./' .. t

- • .,.r' < /l
Oficio nO 327/99/GD~ vV I V' '/1/'

,/" Y' íf
t- V"

1.;."
V

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÓES

Capitulo 11l
DAS INDICAÇÕES

INDICAÇAo N° 518, DE 1999
(DO SRA. MARINHA RAUPP)

Excelentissimo Senhor Presidente da República
Doutor Fernando Henrique Cardoso

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

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Depulado:
I . sugere a OUICO Poder a adoção de providência, a realização de alo

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

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

§ l° Na hipótese do inciso I a indicação serà objeto de requerimento .:scrilo.
despachado pelo Presidellle e publicado no Diário do Congresso Nacionai.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Sugere ao Poder Executivo a extensão da aplicação do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial a outras cidades, nos termos que menciona.

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e propor que o
Programa de Arrendamento Residencial seja estendido às "Cidades Brasileiras
com Centralidadcs mais Expressivas" identificadas pelo IBGE e outras de
grande importância estadual, nos tennos exatos do OF 327199/GMMR, anexo.

Sala das Sessões, em .

. ~;b9/ff
Deputada MARINHA R.4:f:(pP

F'll18lmente, em 23 de julho da Caixa Econômica Federal editou a Circular
175, fazendo a distribuição dos recursos,.assultto que abordarei mais adiante.

FIÇO esse relUlllO a Vossa i:xcelência para posicionar os fatos
~ ao llUUl1tO até o moll1llf\lO, fadlitando a compreensão.

Em audiência na SEDU. hê algumas semanas, tomamos con~ecimento de
q~ OI Regiio Norte provávelmente o PAR seria aplicado apenas nas CapitaIs.

E ontem em audiência na Caixa Econômica Federal, tivemos essa
infonnaç60 conlirrn~. Mais ainda. Seriam atendidas cidades com a partir de 100.000
habitantes.

E é nessa direção que venho a V.Excia. apresentar minhas impressões
sõbre ocaso. '

c ........~ • AHu IV • 0.... '14 .. ,,",11... 1ala F..-t (061) 31..5614 .. FUI (061) aI"'''.
e-mail: mariDhJ.nupp...t eom.br
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Penso que a descentraliução dos recursos deve ser perseguida pelo
Governo. Mais ainda. É falo que as capitais e grandes regiões metropolitanas pedecem
de grandes males. provocados pelo !luxo migratóriO do interior. É necésúrio, portanto,
o estimulo e investimentos em infraestrutura no interior para fixar o cidadAo no mesmo;
ti impoctante que se invista nas grllndes cidades do intMior dos estados para
alavancar o desenvolvimento regional e maximizar a aplicação dos racursos. O IBGE
possui interessante trabaího. pulicado em S8U anUário. denornilllldo "Cidades
Brasileiras com Centralldades meia ExpIHSIv." • que identifica as cidades que tem
papel poIarizador e convergente nos selados. além daS próprias capitais. Sio cidedes.
Excel6ncia, que o investimento nas mesmas ti mais potencializado até que os nas
cepilais. Por exemplo, em RondOnia eslAo as cidades de Ji-peraná e Cacoal; no
Tocantins, Araguaina e Gurupi; no Pará, Ananindeua. Santarém e Marabá.

Por outro lado, as próprias normas citadas anteriormente rezam a
apficaçio dos recursos nu 8f1/omereçó.. uttlana..... Nenhuma refenJncia 8 100 ou
200 mil haMantes. ou Iimitaçio para aplicação apenas nas capillIis ou regiões
metropolitanas.

Nesse senli<lo é que venho propor a VOlIS8 Excelência que o Governo
faça um leve ajuste. ajuste este que terá 1bl1e repercussio para os Estados da Regiio
Norte. Centroeste e Nordeste:

1) Incluir em Medida Provisória • ou na próxima reediçAo da MP 1864 
artigo destinando como área de atuaçio do PAR, expressamente, também aquelas
cidades dafinidas pelo IBGE como "Cidades Brasileiras com Grandes Centralidades";

2) Considerar também, para fins de atuaçio do PAR, as segundas
melom cidades de cada estado, dasde que com mais de 50.000 habitantes. 510
cldadea com forte inftilência em seus estados, as quais podem auxiliar no pfOC8llSO de
dncentralização damográfico;

3) Recomendar que a SEDU tome a mesma medida, consignando através
de Instrução Normativa o solicitado nos itens anteriores;

Tenha a C8rteza, Senhor Secretário, de que a adoção das medidas aqui
propostas conslslir·se-io em expressivo gesto do Governo Fernando Henrique na
dirllçio do desenvolvimento dos Estados, especialmente na Amazônia.

Alanci_~~

MAR~~
Deputada Federal

-.m>

At:J Excelentissimo Senhor
Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
S8crelario-Gersl da Presidência da República

LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CEDI

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.864-6, DE 22 DE SETEMBRO DE 1999.

CRIA O PROGRAMA DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL, INSTITUI O ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL COM OpçÃO DE COMPRA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
focça de lei:

CAPÍTULO r

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

An. I· Fica instituido o Programa de Arrendamento Residencial
para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa
renda, sob a fonna de arrendamento residencial com opção de compra.

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal - CEF será o agente
gestor do Programa.

Art. 2· Para a operacionalização do Programa instituido nesta
Medida Provisória, fica a CEF autorizada a criar um fundo financeiro com o
fun exclusivo de segregação patrimonial c contábil dos haveres fmancciros e
imobiliários destinados ao Programa.

§ I· O fundo a que se refere o caput ficará subordinado á
fiscalização do Banco Central do Brasil. devendo sua contabilidade sujeitar-se
às nonnas do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
- COSIF.

§ 2· O patrimônio do fundo a que se refere o caput será constituido
pelos bens e direitos adquiridos pela CEF no âmbito do Programa instituido
nesta Medida Provisória.

§ 3" Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo a que se
refere o caput, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade
fiduciária da CEF, bem como seus frutos e rendimentos. não se comunicam
com o patrimônio desta observadas. quanto a tais bens e direitos. as seguintes
restrições:

1- não integram o ativo da CEF;

Il . não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação
daCEF:

lIl- não compõem a lista de bens e direitos da CEF, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;

IV - não podem ser dados em garantia de débito de operação da
CEF;

V - não são passiveis de execução por quaisquer credores da CEF,
por mais privilegiados que possam ser;

VI - não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os
imóveis.

§ 4· No titulo aquisitivo, a CEF fará constar as restrições
enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem adquirido constitui
patrimônio do fundo a que se refere o caput.

§ 5· No registro de imóveis, serão averbadas as restrições e o
destaque referido no parágrafo anterior.

§ 6" A CEF fica dispensada da apresentação de certidão negativa de
débitos, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e da
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições administradas pela Secretaria
da Receita Federal, quando alienar imóveis integrantes do patrimônio do
fundo a que se refere o caput.

§ 7" A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo a
que se refere o caput será efetivada diretamente pela CEF, constituindo o
instrumento de alienação documento hábil para cancelamento, perante o
Cartório de Registro de Imóveis, das averbações pertinentes ás restrições e
destaque de que tratam os §§ 3· e 4·.

An. 3· Para atendimento exclusivo ás fmalidades do Programa
instituido nesta Medida Provisória, fica a CEF autorizada a:

I - utilizar os saldos disponíveis dos seguintes Fundos e Programa
em extinção:

a) Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social· FAS. criado pela
Lei n· 6.168, de 9 de dezembro de 1974:

b) Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, criado pelo
Decreto-Lei n· 1.940, de 25 de maio de 1982;

. c) Programa de Difusão Tecnológica para Construção de Habitação
de B31xO Custo - PROTECH. criado por Decreto de 28 de julho de 1993: e

d) Fundo de Desenvolvimento Social • FDS. a que se refere o
Decreto rf- 103, de 22 de abril de 1991;

II • contratar operação de crédito junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. FGTS, até o limite de R$ 2.450.000.000,00 (dois bilhões,
quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), na fonna e condições
estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS.

§ I· Do saldo relativo ao FDS será deduzido o valor necessário ao
provisionamento, na CEF, das exigibilidades de responsabilidade do Fundo
existentes na data de publicação desta Medida Provisória.

§ 2" A CEF promoverá o pagamento, nas épocas próprias, das
obrigações de responsabilidade do FDS.

§ 3· As receitas provenientes das operações de arrendamento e das
aplicações de recursos destinados ao Programa instituido nesta Medida
Provis,ória serão, deduzidas as despesas de administração, utilizadas para
amortlzação da operação de crédito a que se refere o inciso lI.

§ 4· O saldo positivo existente ao fmal do Programa será
integralmente revertido à União.

§ 5" A aquisição de imóveis para atendimento dos objetivos do
Programa instituído nesta Medida Provisória limitar-se·á ao valor de R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
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Art. 4° Compete à CEf:

[ - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2°;

II - alocar os recursos previstos no art. 3°, inciso lI,
responsabilizando-se pelo retomo dos recursos ao FGTS. na forma do § I°do
art. 9° da Lei n" 8.036, de II de maio de 1990:

\lI - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa:

IV - detinir os critérios técnicos a serem observados na aquisição e
no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa:

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revel1idos para
o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios
técnicos detinidos para o Programa:

VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;

VII - promover, em nome do artendador, o registro dos imóveis
adquiridos.

Parágrafo único. As operações de aquisição, arrendamento e venda
de imóveis observarão os critérios estabelecidos pela CEf, respeitados os
principios da legalidade, fma1idade, razoabilidade. moralidade administrativa,
interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das
disposições especíticas da lei geral de licitação.

Art. 5° Compete à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República:

I - estabelecer diretrizes para a aplicação dos recursos alocados ao
Programa. especialmente quanto às áreas de atuação, público-alvo e valor
màximo de aquisição da unidade a ser objeto de arrendamento:

n-fixar a remuneração do agente gestor:

III - acompanbar e avaliar o desempenho do Programa quanto ao
atingimento dos seus objetivos.

CAPíTULO II

DO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

Art. 62 Considera-se arrendamento residencial a operação realizada
no âmbito do Programa instituído nesta Medida Provisória, que tenha por
objeto o arrendamento com opção de compra de bens imóveis adquiridos para
esse fim especifico.

Parágrafo Iinico. Para os tins desta Medida Provisória, considera-se
arrendatária a pessoa tisica que, atendidos os requisitos estabelecidos pelo
Ministério da Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano. seja habilitada ao arrendamento.

Art. l' Os contratos de arrendamento residencial conterão.
obrigatoriamente. as seguintes disposições:

I - prazo do contrato:

II - valor da contraprestação e critérios de atualização:

\lI - opção de compra;

IV - preço para opção de compra ou critério para sua fIXação.

Parágrafo único. Para o estabelecimento das condições a que se
refere o caput, deverão ser observadas as diretrizes fixadas pelo Ministério da
Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano.

Art. 8° O contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador, bem
como o de transferência do direito de propriedade ao arrendatário serão
celebrados por instrumento particular com torça de escritura pública e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 9" Na hipótese de inadimplemento no arrendamento, fmdo o
prazo da notificação ou interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso.
fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a
competente ação de reintegração de posse.

Ar!. 10. Aplica-se ao arrendamento residencial, no que couber. a
legislação peninente ao arrendamento mercantil.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória n" 1.864-5. de 25 de agosto de 1999.

Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Bmsilia. 22 de setembro de 1999; 17S2 da Independência e 111" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
FranCISco Dornelles
Martus Tavares
Pedro Parente

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÕES

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

administrativo ou de gestão. ou o enviu de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será uhjeto úe requerimento escrito.
despachado pelo Preslúente e publicadu no DiárIO do Congresso XaclOnal.

RESOLUÇÃO N' 314. DE 29 DE ABRIL DE 1999

Cria Programa de Aplicação destinado a
viabilizar o direito à moradia. para a po
pulação de menor renda.

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5' . Inciso 1. da
Lei N' 8.036, de 1I de maio de 1990. e do amgo 64. Inciso I do
Regulamenlo Consolidado do FGTS. aprovado pelo Decrelo N'
99.684, de 08 de novembro de 1990:

Considerando a determinação do Governo Federal de alocar
recursos da União em contrapanida aos do FGTS para atendimento a
famílias com renda de até 6 salários oúnimos. provenientes dos Fun
dos de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. de Desenvolvimento
Socilll-FOS. de Investimento Social-FINSOCIAL e Programa de Di
fusão Tccno16gica-PROTECH para implementação deste Programa;

Considerando a necessidade de 2arantir o acesso à moradia
às fanu1ias de menor renda. que residem nos grandes centros urbanos,
as quais não estão sendo adequadamente atendidas pelos Programas
Hahitacíonais com recursos do FGTS:

Considerando o contingencíamenlo de recursos ao Selor PÚ
blico. por força de Resolução n° 2.521/98, do Conselho Monetário
Nacional;

Considerando que a aplicação dos recursos neSle Programa
possibilitará a geração de novos empregos, mediante a construção da
ordem de 200 mil unidades habitacionais:

Considerando a necessidade de reduzir o custo de acesso à
moradia às populações de menor renda. resolve:

I • Criar Programa de Aplicação destinado a viabilizar o
direho à moradia. com os seguintes objeúvos:

a)alendimemo à população de menor renda:
b)ocupação das unidades através de instrumento que garanta

a opção de compra rulura:
c)produção de novas unidades habitacionais e recuperação de

empreendimentos em grandes centrOs urbanos. . •
I - Estabelecer que para alcançar os objetivos do Programa

serão observadas as seguimes diretrizes. quanlo:
a ?Aos beneficiários finais:
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• a-I - renda fanuliar máxima de 6.0 (seis) salários-mÚlimos
para produção de novas unidades; .

a-2 - nos casos de recuperação de empreendimentos. poderlio
panicipar farmlias com renda familiar superior a 6(seis) salários
mínimos. desde que constitwun minoria;

a-3 - não ser proprielários ou promitentes compradores de
imóvel residencial no local de domicílio nem onde pretendam fixá-lo.
ou detentores de finarn:iamento no âmbito do Sistema Financeiro da
HabilllÇão;

a-4 - vedação rle novo acesso ao Programa 11 família que
descumprir o conllato;

~-5 • acesso 11 moradia mediante instrumento de ocupação
com opçao de compra.

b )Ao imóvel:
. . g-l. projetos ~estinados a produção de novas unidades ha.

bllllelonalS e recuperaçao de emereendimentos em ~randes centros
urbanos. especialmente em Regtocs Metropolitanas -e aclomerado.
urbanos: - •

b-2 - valor de aquisição unitário limitado a RS 20.000.00
(vinte mil reais) ou valor de mercado. o que for menor. assim con
siderando valor de terreno. custo de obras inclusive Bônus de Des
pesas Úldiretas. despesas de le~alizacão c sc~uros:

b-3 - não ter sido objeto de' tinanciãmento com recursos do
FGTS. mesmo que quitado.

3 - Autorizar o Acente Onerador. anós a intel!ralizacão de
contrapartida minima de RS 550.000.000.00 iqUinhentos e cmqüenta
milhõêsl oriundos da União. a alocar ao Pro~rama até
RS2,450.000.ooo.00 (dois bilhões. quatrocentos e cinoüenta milhões
de reais} provenientes de recursos apropriados como dispombilidades
do FGTS.

3.1 - Deverá ser definido mecanismo especial que garanta a
segre~ação contábil. financeira e administrativa dos recursos des
tínãdõs ao Pro=ll.

4 • Determinar que os recursos alocados serão aplicados. nas
seguintes condições:

a)Desembolso:
aol • parcela única:
b)Retomo:
b.l - Taxa de juros nominal de 4% a.a:
b.2 • Prazo de cnrencia de 36 meses para início de relorno do

principal;
b.3 - Prazo de amortização de até 240 meses;
b.4 • Pagamentos mensais de juros e atIIll1ização monetárill;

c:om acréscimo. a putir do 37" mes. de quota de amortizacio equi
valente a 0.025% do valor do emoréstimo. nos primeiros 1'2 meses.
com incremento mínimo de 0.061901% a cada ano;

b.5 - AlUalização do saldo devedor com base no índice de
remUDCflIÇão básica dai contas vinculadas do FGTS:

1i.6 - GanIIlúas previstas na legislaçlo do FGTS.
5 • Defmir que Rio se aplicam aos recursos desú1llldos a este

Programa • as condiÇões 'plCvisw na Resolução 289. de 30 de junho
de 1998. c suas alteraçoes. prevalecendo as regras previstas nesta
Resoluçlo.

6 - Determinar que:
ai o Gestor da Aplicação e o Agente Operador regulamentem

esta Resoluçlo. no âmbito de suas competencias. previamente à alo
cação dos recursos;

b~ o 12" mês deverá estar contratado. no mÚlimo. 30%
(trinta por cento) do total: do 13" ao 24" mes mais. no ntinimo. 30%
(trinta por cento) do lotai e do 25' ao 36" mes os remanescentes 40%
(quarenta por cenlO); •

c)Os ICCUrsos não contratados nos pr:lZOS es[abelecidos de
verão retornar ao FGTS remunerados às mesmas taXas aplicadas lIs
suas disP.lnibilidades;

d) o Gestor da A1!licação e o Agente O~r:tdor deverão
buscar parcerias com os Ónlaos de ESlados e Municlpios e entidades
da socii:dade civil organizãdas. da área de habitação e desenvol
vimento urbano. para a consecução dos objetivos do Programa.

7 - Esta Resolução entrará em vigor na data ae sua pu
blicação.

FRANCISCO DORNELLES
Presidente do Conselho

SÉRGIO CUTOLO DOS SANTOS
Secrelário de Esmdo de Desenvolvimento Urbano

PresidCncia da República
Conselheiro

EMiuo HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO
Presidente da Caixa Econõmlca Federal

Conselheiro

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

IN5TRlJçAo NnR~tATlVAN' J. DE ~ DEJI!LHO DE 199Q['\
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SERGIO CVTOLO DO SANTOS
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ANEXO
paOCaAl\tA DE ARatNDAMENTO Jlt51DtNClAL- PAR

Do\ DEflNIÇÃO [SELEÇÃO DMi ÁREAS DE Á11JACÃO

1 1 CCtllldc:nnloSC~ de aN:dc. PIr.I ftM de llta,duncmo pela P,o\R. ;çad&s UlSC1du em '!lOmemç6cs
~• .a:IS n;1l1C$ ImtnlpCllltarw. c J'lO§ c:enuas W'tIi:lD05 de Fndc ponc. tnelwndo loJ:a» =~li1l.Sest;KiJ:u5

I :! As ares de~ scr:lo Kltelo~ pel; CEF. em patetn:l, com la 100'emos redcr:ll. ~t:1dltIl5. rtr.l:\ICIIlWS I:
l.!:) DlSUlto fedeeJ. e so;;lt(bdc I;nllar~

i] Os loc::us p:lr.I Imp~uç:1a d:l f',o\R scr:ia SCICClan:k»5 pcl.2. 'Sr. obr...clV:ldOS as scgwnlu p:u-.unetnlS
!lUnunos..lscM~O'l~IC.

II ln5Cn;:Son3~1Ubva.

b, C'I."":I de lnft:a-estnllut:l b:l!lC1I:l~. soluç;$o de c:spnK1\'lO '-'onli:ltlO. ct\l:fllll clc:InC:l. "35 de xc:sso c
u:wporm pubhc::ou.
CI werc;1o em prclfCtOl de l"ll\"lbI.~ de 0l:1GOI urtuloI~
di r3alNkldc de;ae::tsKl;S poIos JmdOm. de cmpqo c~
CI ,,3b1Mbdc de :Ipao.'ClwntllO de lmlllOl p.abl1COS. em cspeaal ~Ics rc~cs de lem:n05
~aokl!l"dMltM.1I.mcri.lulhadl~fcml'\'13llQOIlrodo\'lÍno.

r, CStIpmC.prcll:ltUOdclUl~fIlQQClMltkM~dc'llO.

,I ~V~:I~l:IÇ:k)de:ltCldt:ruc:ac:lmbtcmal.

DA DEflNICÁO i: SELEÇÃO DO rÍlllucO-ALVO

1 1 o ~.c:o-alyo de alcndsmmo do "AI'. t:KJIICk: cacnposto por C:m\iIw com n:nduncnto men501l de ale fi (setsl
ml:Inoc nutwnUl.

2 I I SU5a ~Itubs r:unlbu com n::n4Imento mcn!l:lJ a:penllf::Z 6 litll) S1f:1nOS miftlmOl. nos calOS de prDftt01
'olt:ldos;1recupc~di: I:m~cendlrM:ftlOS. di:sdc que rIo\o ultr.lp3sscrn ..~~ (qu:IICrIU tt !IO\'C por cenlol do lot:Il

212 NSo Kr.So Idnllllllol~ 011~~ de irn6Yc1 resuitncul. ou detCt'ltores di.:
{j~mm1" h3br&x:lOlW. Cnl: ~quc'!oc::IJ do pua.

1 : li. 5C~ de Cólml1l:!& ia serem beftd"~~ pela JWp:un:I SC~ c!cfu:KkI p:la CEF. que 1kYC~ omcr.'3r. no
mlAllftCl, II:XlSI.éncI:I elec=~ de p:apncnlO d:l.UX:lde~IO do UTIO\-el ptdcmltda

3 DA. PAknCIPA(ÃO DOS GOVERNOS RDIUL ESTADUAIS. MUNICIPAIS E DO DISTRrrO
RDILU. E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

1 r O! ....ernot ktJt:r.JJ. ~1S. lJfWllQ~.1 C dct Dfnmo fDdeI:ll c '*~ avlI orpll~ pxkrSn
~.m~IlD~lhaaNbcr,COIflocbjctIYGdc;

111 "'-ICEFu"'I~dC&Ioc::usJW:I~"prtlJaOIDMFIa&pck)PAJl.n:afonn::z
,....,.aM__ l.3..AaaA. I
bl ~ aç6t$CII prd ~~~di: fxorabd~ ã~ doi pI"Qtt*. Qis c:oMlI

NilIIIr;ISoOll .... fbc:Il bcmCOCM ~.iIlb-cIhIlnbliltc:L
cl ~'U~ ob)CU'ftDdoa"'~ de cnetnoI t c::onfmr 1ft»Clt cdtndIdt 10 p1)CZSIO de lpl'CMt';:5o
di Jl"ClJClOI oKnlIJMD peio 1ftpJJa3;

di ...,.... CUu~ c tate~ cbI pn1jU01 objcSo do PAA JOl daats~dll~

~.mtsma-"~ polGW:llíoma. 'laat \'lNS~~dosnaJnaS~
c~ .1~ a C!P: ~~ dai l3siltal a temn tactk~ pelo fS"OpIZ. IftCdwKc azttnM' UalK'OI C
~. JR'"tMnCNt dtlWclM. ClbIcmda Cl dl'PC"O!lO M!rtaa 2.:! dcsw .Mexo.

00 VALOR DE AQUISIÇÃO DA. UNmADE USmENClAL

..1 O vaktr de lqIImÇ:!o ele =d:I Wllcbdc n:sidac:iJl ao &lnbi.1O dO PAR csu. liJMadD I R$ 20 000.00 (~ nl
rIlIII).cbcndo IUWtnor;o tal wlClrdcJDCraldo

DO CONT'IIATO DE AUENDAMENTO IttSmEHClAL

5 I Os c:aawulI de~ raHSeacuidacr.So~, alem do císp:mo ao apa da õII1. r. da MtdicII
~rf 1.~3.IIJlI:pwadimnus:

a) ~dr:aJt'G8QISIOIlIpt'OIr.IN.. r-aiallpCda:;w!lplI'.conualG;
bl I:qUIUbrio~ftlUlKCVO da c:cMrMo qlMl penntl:ll NaCI'ltabclicbcSt do FIIndo. de~ tr.P. art.. r. d:I
MaIlda~.' J.JW.J. bem mmoOmDmCldofl'lQlnOf~.quCoCDmp6rm:

cJ collUaidad& da~ mKkftc:ial em ouw lml:Nd. nos talOS de~ da mKi:l. CatNlw, com
rdkldom &axa~~ClIvalaraJllJCIIno 1iM\'d onJiMlmcnlc ctHlUILIda.
d} cliulllladc~hcbdcoel:tconMt\~e~.ItnC&\'C1

, ti O indic:c de n=JUNMt!IIo e su:I pmQQlcubde dr: JP~. consww: do eonnlO de »tencblDetlo
~. SCdo submtuOos I plMl MortDdo dem Scaetam de Eudo de Dc:ItrtYCllvuacmo Urt:.o d::z
PraIdbta; G3 RcpUb(1C1 C do MuuSlCno dOI Faená:L

DA ALOCACÃO DOS Ucuas05 DO 'A.

6 I A CU alocIn OI 1'IiC'I&nOS do PAI.~ ;sq»cIII de q;ac lm:I CI 1llCUCl I. do wp 3-, cb MedMI:I
~Q-IJ6.I.,).etn~dI~aCtU\~~lIo:Ilar&:lldc~.~

DA RI:MrINr.ItAçÃO DA Clr
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menaWnen\c. illlNkl demn~ pela ::zdIl\IAI~ do FWldo. de qIIe~ o ilIt,. 1'. .:b Mcdul:a PrO\'IJQn.:I n~

1164·}

7 I I A.n:m~ dIS CEF w::z ~d:I de O I'!~ ;l •• umbCJn cobr.ad.:r. ml:n~leml:. sobre as d1spanlbt~
fin:Jnttll'2s. dur.wc o pcnodCl de;(o~ do pI&tlmónlO da fundo
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DA MANUTl:NCÃO E CONSERVACÃO DOS I"'ÓV<1S
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DA TAXA DE RISCO DE INADIMPLtNCIA [OCIOSIDADE DE OCUPAÇÃO

9 I P:u2 ~ur c eqwlibno ecoftÓmleo-financclro do Fundo. de que tr.1~ o :ltI. 2-, cU Mrtlid:l Prmilsona n·
I J6.1.), fia.:a CEF :nu~d.l ti cobr.lr ULU rn3xlm:l de U~~ (qw.nze por cenlol sobre o \':1Ior defi~ldo p:lr.l.:l t1Q de
JUtttld:uncaro de CId:Ilmóvel. li ululo de La.'t:I do: nsco de 1M.d1ml'lêncla c &:: lX10S1d:ldc de ocu;nç:Jo das uru~s
te:lJdtna:u.s. ..

9 1.1 Aflu:Wncnle..I CEF aJ~ li laXa di: nsco de IJCdmIplino:a t OClOS1Wdc clt OQlp:1ç:Jo :1.0 efcuvo
componarncnlo da c:aruln de arrmd:1t:inos. nunut:b :1 Iltmuç:Jo esub=ltclcU nc!'lc sublmn. submclendo-I.
pn:Y\J.meolC. 1.~de EsudG de Otsen'lclvnl\en~Q Urlm.,o d:1 PtelI~lJ, J.t R~ltc:1.

10 DA ADMINISTRACÃO E ARRENDAMENTO DOS IMÓVEIS .

lO 1 ,.. CEf dc'va:l ob!.cn'l1T. nos conu::I.lOl de~ tbs :l1l'lnd:u:lcs rdcrtl\\cs J. óldm1n\Slr.\.~G t ~nd:1mento dGs.
lmQ\'CIS :K!quln!bs no :imbuo do pcoprnll os scSllllUes "menos
til pnnor a ~rv~o dos bens c dlMltos ~es do p:1U'1mônJo do Fundo. de que lr.1t:1 o an. 2- d" Meduh
PrlMsona n· I,JM,.].
bl ca:lbckcer uman~ dimamenu: ):nlPOrctorW enue li. UX3 de admiN~o e o e1udo dt CD:\SU\'lI~Odos b:ns.
bem como lnvcnõlmcnt.t proporclOnaI.i10 nl\'el de ~clImplêncl:a Ll.:is famlll:as b:nefiC1~

11 DO ACOMPANHAMENTO E AVALIACÃO DO PJtOCJlAMA

11.1 A CEF disp:lI''I1blliZ:U:l. ã Sc::crcun:I de EsWo de Odem'l)[vunento Urb:tno d.1 Prt:slli!ncg d.1 Re-pubha. os
d:Idos e lnlo~ neceu:anos 30 otCOmp:lllll..1mcrltD e ::lvah~ dopro~

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CAlXA ECONÔMICA FEDERAL

MATRIZ
ÁREA DE PRODUTOS SOCIAIS DO GOVERNO

Circular u. 173 de 15 de julho de 1999
D.O. 135 de 16-7-1999 pág. 12

Dispõe sobre a aplicação dos recursos do FGTS na ProiFama de Arrendamento Re
sidencial - PAR.

A Caixa Econômica Federal, no' uso das atribuições que lhe conferem o art. 7!,
inciso lI, da Lei n. 8.0361", de 11 de maio de 1990, e o art. 67, inciso lI, do Anexo ao
Decreto n. 99.684'21, de 8 de novembro de 1990, com a redação dada pelo Decreto ~.
1.5221", de 13 de junho de 1995, e em cumprimento às disposições da Medida PrOVI
sória n. 1.864-3''', de 29 de junho de 1999, da Resolução do Conselho Curador do FGTS
n. 314151 de 29 de abril de 1999, e da Instrução Normativa n. 3, de 9 de julho de 1999,
da Secr~taríade Estado de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República
SEDU, baixa esta Circular.

1 O Programa de Arrendamento Residencial visa ao atendimento exclusivo da
necessídade de moradia da população de baíxa renda. que residam em âreas enqua~

dráveis como de atuação do PAR definidas pela SEDU, por intermédio da ocupação
de unidades habitacionais formalizada por instrumento contratual com garantia de
opção de compra futura.

1.1 A Caixa Econômica Federal, na condição de Agente Gestor do PAR, deve ob
servar as diretrizes e condições estabelecidas na Medida Provisória n. 1.864-3/99, na
Resolução CCFGTS n. 314/99, e na Instrução Normativa SEDUIPR n. 3/99 e suas al
terações e aditamentos, especialmente as disposições relativas ao enquadramento dos
beneficiários finais das unidades a serem arrendadas.

2 O valor de empréstimo da Caixa Econômica Federal, na condição de Agente
Operador do FGTS, ao Agente Gestor do PAR, será de R$ 2.400.000.000,00 (dois bi
lhões e quatrocentos milhões de reais), liberado em parcela única na data da forma
lização do contrato de empréstimo.

2.1 O Agente Gestor do PAR retornará os recursos ao FGTS. por intermédio do
Agente Operador, nas condições estabelecidas na ResoluçãO n. 314/99 e nas suas al
terações e aditamentos.

2.2 O empréstimo terá como garantia a vinculação das receitas oriundas do ar~

rendamento das unidades habitacionais do PAR e da remuneração das aplicações das
disponibilidades do Fundo de Arrendamento Residencíal- FAR.

2.3 O Agente Operador cobrará. no dia l' de cada mês. do Agente Gestor do PAR.
prêmio de risco de crédito correspondente à taxa de 0,03333% (equivalente a 0,4% ao
ano) incidente sobre o saldo devedor vigente no dia l~ do mês imediatamente anterior.

3 O Agente Gestor do PAR deverá efetuar a análise de viabilidade dos projetos
destinados à produção de novas unidades e à recuperação de unidades degradadas.
inclusive quanto aos aspectos de risco a eles relacionados.

4 Obje~ando possibilitar o acompanhamento da aplicação dos recursos do FGTS
no PAR, o Agente Gestor deverá encaminhar, mensalmente, ao Agente Operador, as
informações relativas às contratações~por Unidade da Federação, na forma abaixo
discriminada:

a) quantidade de municípios atendidos;
b) quantidade de contratações realizadas no mês de referência e cumulativamen

te até o mês de referência, inclusive;
c) valor médio das contratações realizadas no mês e cumulativamente até o mês

de referência, inclusive;
dl valor do desembolso no mês de referência e cumulativamente até o mês de

referência, inclusive;
e) quantidade de' unidades em produção;
O quantidade de unidades arrendadas e de unidades não arrendadas:
g) índice de inadimplência das unidades arrendadas. calculado pela razão en

tre o montante dos valores efetivamente recebidos de arrendamento no mês e o mon
tante previsto para o mes;

h) montante dos valores recebidos de arrendamento no mês; é

i} montante de ingresso de recursos no FAR correspondentes a rendimentos ori~

ginárioo da aplicação de suas disponibilidades.
5 00 caooo omissos serão dirimidos pelo Agente Operador, no âmbito de sua com

petência.

6 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. - ANECtR SCHER
RE, Diretor. Em exercício

INDICAÇÃO N° 519, DE 1999
(DO SR. EBER SILVA)

Sug~re. ao Po~er Executivo. por intermédio do Ministério da Educação, a compra e
dlstnbUlção de livros didáticos para alunos do ensino médio, da rede pública, no contexto
do Programa NaCional do Livro Didático.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

* Considerando que a educação constitui direito de
todos e elemento fundante para a formação da cidadania;

* Considerando que ao Poder Público compete
propiciar condições efetivas para a consecução da aprendizagem de
nossos educandos;

* Considerando que o dever do Estado com a
educação só será efetivado mediante a garantia do "atendimento ao
educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material dldátlco-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde", conforme dispõe o art. 208,
inciso VII de nossa Carta Magna;

* Considerando que a atual polltica educacional do
governo, elegeu, para este ano, como uma de suas prioridades
básicas, promover uma reestruturação conceitual do ensino médio em
todo o Pais;

• Considerando que, nos últimos anos, houve um
acréscimo significativo na demanda de alunos que ingressaram no
ensino médio, correspondendo ao desejo do Governo de aumentar o
nivel de escolaridade do brasileiro;

Considerando que a "progressiva
universalização do ensino médio gratuito" (art. 208, inciso 11 da
CF) somente será atingida se dermos condições efetivas para a
permanência do aluno na escola e que isso passa, necessariamente,
pela aquisição de material didático-escolar, Indispensável à
aprendizagem de nossos adolescentes e jovens;'

* Considerando que a questão da compra de
material escolar, onde o livro didático constitui-se um dos
componentes mais caros, tem, muitas vezes, impossibilitado uma
efetiva aprendizagem e permanência dos alunos nas escolas, uma
vez que as famílias não dispõem do poder aquisitivo suficiente que
lhes permita comprar todos os livros de seus filhos, ainda mais em se
tratando de alunos da rede pública;

* Considerando que o MEC já dispõe do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), gerenciado pelo Pundo
Nacionai do Desenvolvimento da Educação (FNDE), que consiste na
distribuição gratuita de livros escolares aos estudantes matriculados
nas escolas públicas do ensino fundamental.

Vimos sugerir, através deste expediente, que V.
Ex" envide os esforços necessários para que o Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) contemple, também, a aquisição de
manuais didáticos para serem distribuidos, gratuitamente, aos alunos
do ensino médio, da rede pública, em todo o Pais.

..,. ,

Sala das Sessões, em de ..i.,tJ setembro de 1999.

rf~y//;{ç-", .
Deputado EBER' SILVA
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REQUERIMENTO

(Do Sr. EBER SILVA)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Educação, relativa à
compra e distribuição de livros didáticos
para alunos do ensino médio, da rede
pública, no contexto do Programa
Nacional do Livro Didático.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex". seja
encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
compra e distribuição de livros didáticos para alunos do ensino médio,
da rede pública, no contexto do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD).

Sala das Sessões,e~ de setembro de 1999.

. , '/
;-~i!.",..,; ,,?- .

. ,t
Deputado EBER SILVA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO Vil!
Da Ordem Social

CAPÍ11JLO III
Da Educação. da Cultura e do Despono

SEÇÃO!
Da Educação

.......................................................................................................................................
An. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a

garantia de:

11 - progressiva universalização do ensino médio gratoito;
"fitei,,, 11 c"m rtc/açilr> dadap«la Emenda ('"n.,"/uci"nal n' 14. de 120911996.
III • atendimento educacional especializado aos ponadores de deficiência.

preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola ás crianças de zero a seis anos de

idade;
V - acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação

lIl'tistica, segundo a capacidade de cada um:
VI· ofena de ensíno nolUmo regular, adequado ás condições do educando:
VII • atendimento ao educando. no cnsino fundamental. através de

programás suplementares de material didático-escolar, ttanspone, alimentação e
wistência à saúde.

§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e grBtoito é direito público subjetivo.
§ 2° O nllo-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua

ofena irregular, imporia responsabilidade da autoridade competente.
§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CAY!ARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

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

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicaçào sera objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Collgresso Nacional.

INDICAÇÃO N° 535 DE 1999
(DO SR. CLEMENTINO COELHO)

Sugere ao Poder Executivo por inle é<f d .. .
Comércio Exte' .' nn 10 o MInistério do Desenvolvimento Indústria e
Pólo petrolinal~r~ ~u=~~ Região Administrativa Integrada de Desenvo\vimento do

(PUBLlQUE-5E. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Minislro:

Apresentamos no semestre passado um Projeto de Lei Complementar
disp~ndo ~obre a autorização ao Poder Executivo da criaç40 da Regi~
AdmInistrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e JuazeirolBA
e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento dessa Região. (em anexo)

Visa essa Proposição, dotar o Pólo Petrolina e Juazeiro de instrumentos
institucionais a uma atuação articulade entre a União, Estados de Pernambuco e
Bahia e os aMunicipios que es/Ao abrangidos no Pólo. Dessa fonna, acreditamos
que as obras de infra-estrutura e os serviços prestados, cujas atribuições
pertençam aos entes públicos, nas três esferas da Federação possam 5« melhor
planejados e melhor executados, em programas coordenados ~ racionalizados.

NIo estamos inovando nesse tema. De se ressaltar, que as regiões
administrativas estAo previstas no art. 43, da Constituição Federal, elencado como
lTIlltO à reduçAo das desiguaklades regionais. Nesse passo, ano penado. os
Estados de Goiás, Minas GeraIs e o Distrito Federal foram contemplados na Lei
~omplementar nO 94198, que criou a.Região Administrativa do Entorno, em plena
VigênCIa, figurando como unidade orçamentária do próximo ano.

o. outro lado, inspirou-nos a que formulássemos a presente Proposiçlo, as
~ .estratégicas desenvolVidas pelo Banco do Nordeste, cliagnosticando e
IrmitlJClOf!ahzando os Pólos IntegradOll de Desenvolvimento. para priorização de
SUlll poIlticas. Somam um total de 10 p610l1 na regUlo Nordeste, sendo um deles o
Pólo PetroIinalJuazeiro.

TIvemos, na semana passada, a manifestação do Senhor Presidente da
Case, Deputado Michal Temer, entendendo que essa matéria é de iniciativa
exclusiva do Executivo. No Senado Federal o entendimento é diferente
compreendando que o Legislativo poder dispor sobre o asaunto. '

Em função disso, apresentamos recurso a ser apreciado pelo Plenário,
requerendo e confirmação da constitucionalidade da Proposição, que, aliás, já tem
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precedente nesse sentido, da própria Lei Complementar que criou a região c!o
Entorno de Brasília, tendo sido aprovada em ambas as Casas.

A par dessa discussão. in\eressa-nos, efetivamente, a criação da Região.
independente de sermos ou nao o autor da matéria. Por ISSO. solicitamos a
V.Exa., a reflexão sobre o tema e um possível encaminhamento pelo Executivo
dessa matéria, fortalecendo a proposta da criação dessa Regiao Administrativa.

Gostaria de reunir-me com V.Exa., para que pudéssemos esclarecer mais
sobre o tema, aclarando mais aspectos do Projeto de Lei Complementar.

Adisposição, despedimo-nos, renovando votos de estima e consideração.

lI- juros favorecidos para fmanciamento de atividades prioritárias;

III - isenções. reduções ou diferimento temporário de tributos federais
devidos por pessoas fisicas ou jurídicas;

IV _ prioridade para o aproveitamento econômico e ~ocial dos rio~ ~ das
massas de água represadas ou represáveis nas regiões de bll1Xl1 renda, sUjeItas a
secas periódicas.

§ 3° Nas áreas a que se refere o § \2, IV, a União incentivará a rec~peraç~o

de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprie!ár!0s ruraIS para o
estabelecimento. em suas glebas, de fontes de água e de pequena Imgação.
. .
.......................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR N° 94, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998:

REQUERIMENTO DE INDICAÇAo
(Do Sr. Clementíno Coelho)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR A
REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO
DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RIDE E
INSTITUIR O PROGRAMA ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO
DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Requer o envio de Indicação ao Senhor Ministro c!o
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, solicitando
apoio à criação da Região Administrativa Inte~rada de
Desenvolvimento do Pólo PetrohnalPE e Juaz!llro/BA. O PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inetso I, e õ 1°, do Regimento Intemo da Câmara
dos Deputac!os, requeiro a V.Exa. seja encaminhad~ ao. Poder ExecutIVO a
Indicação em anexo, solicitando apoio ao Senhor Ministro a cnação da .Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrohnalPE e JuazelTo/BA.

Art 1° É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação
da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito
Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição
Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
RIDE.

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

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

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

§ 1°. A Região Administrativa de que trata este artigo é constituida pelo
Distrito Federal, pelos Municipios de Abadiânia. Água Fria de Goiás, Águas Lindas,
Alexânia. Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzínho de Goiás, Corumbá de Goiás,
Cristalina Formosa. Luziânia. Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo,
Pirenópolis, Planaltina. Santo Antônio do Descoberto, Valparaiso e Vila Boa, no
Estado de Goiás, e de Unai e Buritis, no Estado de Minas Gerais.

§ 2°. Os Municípios que vierem a ser constituidos a partir de
desmembramento de território de Municipio citado no § 1° deste artigo passarão a
compor, automaticamente, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno.

Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a criar um Conselho
Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.

Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de que trata
este artigo serão defmidas em regulamento, dele participando representantes dos
Estados e Municipios abrangidos pela RIDE.

. . Art. 3° Consideram-se de interesse da RlDE os serviços públicos co~
ao DIStrito Federal e aos Municipios que a integram_ especialmente aqueles
relaCIonados ás áreas de infra-estrutura e de geração de empregos.

~rt. 4° É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de
DesenvolVImento do Entorno do Distrito Federal.

.. Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do
DIstrito Fe~e~R!, ouvido os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio
norm~ e cntenos para un~ficaçãb de pfocedimentos relativos aos serviços públicos:
abrangIdos tanto os federaIS e aqueles de responsabilidade no art. 10 especialmente
~~~~ ,

I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda;

II -linhas de crédito especiais para atividades prioritárias;

. . III - is~nções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a
atlvldades produtlvas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de
obra

Art. 5° Os. progr~as e projetos ,prioritários para a região, com especial
ênfase. para os relatIvos a mfra-estrutura básica e geração de empregos, serão
fmanclados com recursos:

I - de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na
forma da lei:

(3 de outubro de 1999.

lei:

Seçio IV
Das Regiões

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

TÍTULO 1Il
Da Organização do Estado

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de
responsabilidade do Poder Público;

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais.

§ 1° Lei complementar disporá sobre:

r- as condições para integração de regiões em desenvolvimento:

\l - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da
lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento
econômico e social, aprovados juntwnente com estes.

§ 2° Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da
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II - de natureza orçamentária que lhe forem dest~~s .•pelo Dis!"to
Fedeml, pelos Estados de Goiás e de Minas Gerais, e pelos Munlclplos abrangIdos
pela Região Integrada de que trata esta Lei Complementar;

1II - de operações de crédito externas e internas.

An. 6° A União poderá firmar convênios com o Distrito Federal, os
Estados de Goiás e de Minas Gemis. e os Municipios referidos no § 1° do an. 1°, com
a fmalidade de atender o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 7" Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

An. 8° Revogam-se as disposições em cootrário.

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e ]) O" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Iris Rezende

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO De. CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 11I
DAS INDICAÇÕES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a .realizaç~ .d~ ~to

administrativo ou de gestilo, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua IIDClallva
exclusiva; '. .

II - sugere a manifestação de uma ou mais ~~is~~ ~~ de determmado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matena de IIDClallva~ Câmara. .

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requenmento escnto,
desp~chado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso NaCIonal.

INDICACÃD N° 537, DE 1999
(DA SRA. MARINHA RAUPP)

Sugere ao Poder Executivo que a diStribuição dos recursos programados para o PAR _
Programa de Arrendamento Residencial seja feita de modo "per capila", nos termos que
menciona.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Presidente da República
Doutor Fernando Henrique Cardoso

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e propor que os ~ecdUIS?SI
. al cados para o Programa de Arrendamento Resl enclapreVIstos e a serem o " '') d fi

sejam efetivados de modo uniforme, por habitante ( 'per C~Plta , e Orma a
reduzir as desigualdades regionais e dar totai transparênCIa ao processo, nos
termos do Relatório anexo.

Sala das Sessões, em ...J ..~/u?f·1. ..f..

_oà~,

REQUERIMENTO

(Da Sra. Deputada MARINHA RAUPP)

Il<q... o ..... de buücaçlo' Prcslllbcl.
da República. rell'ma i. dlJtrlbaiçio doi
fIlCIIrtoI por cltatlo c~ no PAR ..
l'nIrama de Anendaaze_to Resitlmcial

Excelentíssimo Senhor Presidente:

~os termos do art. 113, Inciso I e Parágrafo I,' do Regimento
Interno da Camara dos Deputados, requeiro a V.Excia. seja encaminhada ao
Excelent~ssi~o. Senhor Presidente da República a Indicação anexa, sugerindo
que a dlstnbulção dos recursos programados e a serem alocados para o
Programa de Arrendamento Residencial sejam de modo "per capita".

SaIa das Sessões, em ....l..i/I.'?j..'J..f!.....

DeputadaM~P

Relatório-Sintese da Distribuicão dos Recursos do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR. feita Dela Circular 175/99 da Caixa Econômica Federal

1. Alguns Estados e Regiões foram excessivamente contemplados, em
detrimento de outros mais carentes. O discurso proferido na Câmara dos
Deputados (anexo) dá uma visão geral sobre o assunto;

2. Algumas Unidades da Federação tiveram uma distribuição "per capita"
desproporcional, inclusive dentro da sua própria região (Distrito Federal,
Ceará, Bahia e Pernambuco), em detrimento de outros estados tão ou mais
carentes;

3. O Sudeste, que detém 42,62% da população brasileira, recebeu 63,76%
dos recursos, mesmo apresentando a maior renda "per capita" do Brasil (USS
7.381), tendo a maior arrecadaçãD do ICMS por habitante, na ordem de R$
522,54 e participação no Pffi de 63,0"~ ;

4. O Centroeste, que possui a segunda melhor arrecadação de ICMS per
capita, com R$ 376,66 e terceira melhor renda per capita, com U$$ 4.408, e
com uma população inferior em quase I milhãD de habitantes á Região Norte,
recebeu quase 50% a mais de recursos que aquela Região, a qua1, pllf' sua vez,
tem a menor arrecadação do ICMS per capita (RS 170,91), menor participaçãD
no Pffi (3,5%) e renda per capita metade da recebida pela RegiãD Centrooeste;

5. Pernambuco recebeu o dobro de toda a Região Norte; a Bahia, quase o
triplo;

6. Bahia e Pernambuco, juntos, receberam mais do que todas as Regiões
Sul, Norte e Centroeste, juntas; ou seja, uma população de 20 milhões de
habitantes recebeu mais do que outra de 47 milhões de habitantes.

7. Brasília, é um caso á parte. Inexplicável. Possui o mais elevado IDH _
índice de Desenvolvimento Humano do Brasil; poss1Ú a terceira maior
arrecadação do ICMS per capita (R$ 471,66) e a segunda maior renda per
capita brasileira; detém invejável infra-estrutura (saneamento, abastecimento e
~tamento sanitário), índices sociais elevados (monalidade infantil,
anafalbetismo, médicoslhabitante, mortalidade infantiJlJ 000 hab, ); a sua
Saúde, Educação e Segurança são custeadas pela U1ÚãD. Mes',"o assim, teve a
maior distribuição por habitante: RS J9, 46. Recebeu maIS do que toda a
Região Norte, excluido apenas o Estado do Pará. Uma populaçãD de 1.922.000
habitantes recebeu mais do que o eq1Úvalente a outra populaçãD de 6.100.249
habitantes.

8. Um caso também à parte (todavia, ao contrário do Distrito Federal), é a
Região Sul. Embora detenha 15 % da população brasileira, recebeu apenas
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CIRCULAR ~'.' 17". DE 23 DE JULHO DF. 199.

DISpõe SObre a dlSlnbulÇào dI recursos referenlel ao Programa tJy Atrenaal'nenlo Hestdencl8l- PAR
ACaIXa Económa F_OI· CAIXA. no uoo d.. olribulçOel que lhe conIorom o artigo 7', inC1s<lIl, d;

Lei n' 6.036. de 11.05.99. o o otligOB7.1nciIo 11. do Anexo .. Docroto n' 99.664. de 06.11.99. com o rodoçiodada
paio Docroto n' 1.522. de 13.0UB•• em ",..primonto .. dllpooiç6eo da Modid. Provisório n' 1.864.3. do
29.08.911. do ReIoIuçAo do C_Cu<odor do FGTS n' 314. de 29.04.Il9. e ela tns\NÇio No<maw. n' Q3. da
Q9.07,GG, di 5ee&"lana de Estado de OeHfwoivimet110 UrbIno da Pr8skflncta da RepúbHca • SEDU. ba/llll OI
presente Circular. (

2.1 Nos termos do lu~em 6.1 di h\ltruçlO Nonnaliva n' 3, d. 09,07,99, da Secretlri3 de Estado tU:
DeMnYOlvlmento Urbano. flCln1 OI reaJl'1Ol do FGTS akudos ao PAR dllttibuldos. por Unidade da Federal(ào.
COO1 bo.. em damando projotodo paio Agente Goolor do PAR na formo COllfIonIo do Quodro que .. HgUO

V_emRS1.000.00
UF Dlolribulçlo UF Olot'lbulçlo

~. B.240 MA I 33.460
I Ae 2.6&0 PI 19.440
I AM 16.560 CE 132.000 ._-
C'- RR 1.080 RN 21.060
r----15A 26.560 PB 25.200i=_AP 3.120 PE , 128.160

TO 4.«0 AL 21.240
NORTE 63.000 SE ------- --"'li'"óo
MG I 296.440 iíÃ---- 161.440
ES

1
41.040 NORDESTE 574.320

RJ 362.770 MS 12.000
-" -SP 608.106 MT 12.640
~. "

SUDESTE 1.530.351 GO 28.200
PR 50.680 DF 37.«2
se 28.'ll2O e-OESTE 90.432
RS 62.640 TOTAL I 2.400.000 ISUL 141.640 I

OBJETIVO
. Etatuar a dtl.tl'lbulÇiO, POC' Unid-x da FttderaçlO, dOI. recursos do Fundo de G8fJ.nlla dO Tempo de

StrvIço - FGTS a10cad0& ao Pfogtaml de Arrendamento Reslct.ncial- PAR, na forma da Circular Caúul 0-173. de
15do!"lhodel999. no valor de RS 2.4_.

DI:'TRI6UIÇAo DOS RECURSOS

Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial. de acordo com a
nossa proposta de se distribuir os reçursos "per çppita". à razão de RS 14.631hah. e

considerando a população brasileiro de 161.790.000 (98)

Uuidadedl Popula~io Rtell.... d..dnados Recuno. destinadol Variaçto
Federaçio pelo PAR(Circ. 175) ao PAR pela Doua

RS /OOO} proposto IRS )0fJ())

Acre 514.050 2.880 7520 (+) 4.640
Amazonas 2.520.684 16.560 36.877 (+) 20317
Amapá 420.834 3.120 6.156 (+) 3.036
PaIá 5.768.476 28.680 84.392 (+) 55.712
Tocantins \.107.803 4.440 16.207 (+) 11.767
Rondônia 1.276.173 6.240 13.670 (+) 12.430
Roraima 260.705 1.080 3.814 (+) 2.734

NORTE 11.868.725 63.000 176.000 (+) 113.000

Alagoas 2.688.117 21.240 39.327 (+) 18.087
Bahia 12.851.268 181.440 188.014 (+) 6.574
Ceará 7.013.376 132.000 102.605 (-) 29.395
Matanhio 5.356.853 33.480 78.370 (+) 44.890
Paraiba 3.353.624 25.200 49.063 (+) 23.863
PernambuG'U 7.523.755 128.160 110.072 (- ) 18.088
Piaui 2.714.999 19.440 39.720 (+) 20.280
RioG. None 2.624.397 21.960 38.394 (+) 16.434
Setgipe 1.684.953 11.400 24.650 (+) 13.250

NORDESTE 45.811.342 574.320 679.000 (+) 104.6~

Goiás 4.744.174 28.200 69.407 (+) 41.207
D/.tr/lo Federal 1.922.000 37.442 28.118 (-) 9.324
MalOGros.. 2.331.663 12.840 34.112 (+) 21.272
MatoO. Sul 1995578 12.000 29.195 (+) 17.195

CENTROESTE \0.994.821 90.482 164.800 (+) 74.3111

Paraná 9.258.813 50.880 135.456 (+) 84.576
SantaCatarino 5.028.339 28.320 73.564 (+) 45.244
RioG. do Sul 9.866.928 62.640 144.353 (+) 31.713

SUL 1.4.154.010 14l.840 358.200 (+) 216.360

Esplrito Samo 2.895547 41.040 42.361 (+) 1.321
Mlllm' (jt!rulS 17.100.314 298.440 250.177 (-) 48.263
Ilio d" Ju.""" 13.681.410 382.770 200.159 (-) 182.611
SiloPuulo 35.284.072 808.108 516.205 (-) 291.903

SUDESTE 68.96t.343 1.530.358 \.022.000 (-) 508.358

tb:tllft'.M1Dl;~~cmlkil«:odul)l~l.UiOltpma9ftÓlllAft'dtmbl.!l~&o

IUO OFICIAL N"143 QUARTA-FEIRA. 28 JUL

Brasüia, 06 de outubro de 1999

DeputadaMA~

13//0(1

10. A distribuição que propomos - que seja uniforme, per capita - ainda não
é justa pois nivela os estados e regiões carentes com as mais ricas ou em
melhor situação. Mas, ao menos, é a mais transparente e melhor que o modelo
qlle vem sendo adotado, como aquele citado na Circular 175, que reza que a
distribuição dos recursos será "dmdamenre f"ndamentada em
cllmeteriuçilo de d_anda efetiva existente nas áretu de olJlaçilo
selecionadas...". Trata-se de uma posição abstrata, altamente discutlve1,
controversa e que é antagônico aos OIimeros existentes no Brasil. Contraria as
políticas de desenvolvimento e distribuição de recursos.

9. Existem estados/regiões que já vem recebendo investimentos maciços
em habitaçilo (Habitar-Brasil, PlÓ-Moredia e outros programas). O "status
quo" sugere inclusive que os' investimentos já efetivados não são considerados
por ocasião dos novos, o que contribui ainda mais para o aprofundamento das
desigualdades regionais e estaduais.

5,9% dos recursos. Por habitante, apenas lU ::J,lrt contra os RS 12,53 do
Nordeste. Mas trata-se de wna Região rica, com elevado IDH; segunda maior
renda per capita (0$$ 5.281); segunda maior panicipação no PlB (15,1%);
grande arrecadação do ICMS por capita Portanto, embora aquela distribuição
tenha sido pequena em relação às demais Regiões, trata-se de um número "não
destoante" das políticas estratégicas de desenvolvimento.

Distribuicão dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial, feito pela
Circular 175 da Caixa Econômica Federei e publicada no D.O.U. em 23.07.99

UDldadeda Populaçio lUcu...... deslioados Reeu...... do
Federaçio pelo PAR(Cire.175) PAR "per capila"

!RS /0fJ()) !RS)

Acre 514.050 2.880 5,60
Amazonas 2.520.684 16.560 6,57
Amapá 420.834 3.120 7,41
PaIá 5.768.476 28.680 4,97
Tocantins 1.107.803 4.440 4,00
Rondônia 1.276.173 6.240 4,88
Roraima 260.705 1.080 4,14

NORTE 11.868.725 63.000 5,30

Alagoas 2.688.117 21.240 7.90
Bahia 12.851.268 181.440 14.11
Ceará 7.013.376 132.000 18,82
MaIanblio 5.356.853 33.480 6,25

. Paralba 3.353.624 25.200 7,51
Pernambuco 7.523.755 128.160 17,03
Piauí 2.714.999 19.440 7,16
Rio G. do Norte 2.624.397 21.960 8,36
Setgipe 1.684.953 11.400 6,76

NORDESTE 45.811.342 574.320 12,53

Goiás 4.744.174 28.200 5.94
DistrilO Federal 1.922.000 37.442 19,46
MaIO Grosso 2.331.663 12.840 5,50
MatoG. Sul 1.995.578 12.000 6,01

CENTROESTE 10.994.821 90.481. 8,23

Paraná 9.258.313 50.880 5,49
Santa Catarina 5.028.339 28.320 5,63
RíoG.doSul 9.866.928 62.640 6,34

SUL 24.154.080 141.840 5K1

Espírito Sanlo 2.895.547 41.040 14,17
Minas Gems 17.100.314 298.440 17.45
Rio de Janeiro 13.681.410 382.770 27,97
SwPaulo 35.284.072 808.108 ~~.90

SUDESTE 68.961.343 1.530.358 22.19



51592 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

i:.:l o Ágente Operador do FGTS. a par1W de SOficüçJo prévia do Agente Ges'M do PAR. davldamenIe
fuf\damentada em~ de c*nIncSIefe&N. exiItIrU nas...de aluaÇio HllCionIdU. poderi efetuar
ever\lUIISrema~de rec::uraoI entre Unid8dHdl Fedw~.
3 Os casos omISSOS seria dirimidos pek) '-gente Operador. no imbilo dê SUl compe\tncia

4 t:sta Circular mr. em VJ9O' n:tl data de sua Cltlhlit-:w'~

ANE. f R SCI!E:RRF.
.. utor

1 00ft (~:-:':!rcic1t,.~

~.2 o....Opndor do FGTS•• porw .. soIIcltoçto privia "" Agan1a GHlor do PAR.-_ ..carocIariZaçio..__...._llOI ..... d••lllaçio.-. poddaf_

eventuItI ,.".......b de teeUrIOIlIlIrII UnidadM daF~.
3 OS CUOI amenos HIio dirimidos pe&o Agente Operador. no imbito de SUl competincil.

'" ':sta CireulIc' enn em YtgOt na data de SUl DuNirNAi'

"NEl rR SCHERRE
.. lctor

r;''!'l excrcicitJ

(Ofe nr.- ••

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂ.MARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO NO 539. DE 1999
(DO SR. RUBENS BUENO)

Sugete ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério da Previdência e AuiBlAncia
Social. a adoçIo de medidas relativas à distribuiçio dos recursos do Fundo Nacional de
Assis16ncia Social.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES ExceIentrSlimo Senhor Ministro da Previdincia e

Auisl6ncia Social:

Capitulo 11I
DAS INDICAÇÕES

Dirigimo-nos a V. Exa. para expor e reivindicar o que se

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

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso ( a indicação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congr6sso Nacional.

CIRCULJlR ~'.' 17;. OE 23 OE J{;LHO~'

MgU8:

1. O Estado do Paraná sempre se destacou. no cenário
nacional. pela bem articulada rede de organizações sociais voltadas para o
~. criança, ao idoso e ao portador de deficiência;

2. A converg6ncia de interesses entre o setor püblico.
lIIlIIdulIl e municipal. e as organizações nAo governamentais atuentlll na ánla da
AMist6ncla Social fez com que. anualmente. fossem canalizados para o Estado
cerca de R$ 31 milhlles. que viabilizam o atendimento a 106 n.i! criançU, além
des outra 180 milusilltidas com recursos próprios do governo es!IIdulll;

5. Entendemos que para abrigar OI acréscimos
0I'Ç8IIIII1I6ri a serem concedidos 80S Estados mais neceuitados, em especial
a Bahia. C-' e Pernambuco. deve ser viabilizada uma ampliaçio da verba
nacional, hoje situada em RS 332 milhlles. de modo a que não sejam penalizados
os EstadolI do Sul. Sudeste e Centro-Oeste. até porque. em função das
migraç6es, hl1I a tendincia de aumento da demande por serviços sociais por parte

das novas familias acolhidas nessas Regiões.

Em vista do exposto. reivindicatuOll a manutençio, no
0Içament0 Geral da Unilol2000 e no Plano Plurianual/2000-2003, das dotações
orçamentl1Iri8s do Fundo Nacional de Assistência Social. atualmente destinlldas
_ entes da Feàenlçio, da sorte a possibilitar a continuidade dos serviços

3. A manutençllo dessa rede de assistência social sofre,

todavia. se-. arrMIlIÇ8. frente às propoatu para o Orçamento Gelai da
UniIoI2OOO e Plano Plurianuall200D-2003. apresentadas por este Ministério. com
o apoio técnico do 1PEA. Neuaa propostas. o Estado do PlItaná é deslocado
1*1I posiçIo extremamente desfavorável. sofrendo uma redUÇio dos racursos
pIlW8fIienla do Fundo NIICionIll de Assislincia Social da ordem de 60%, uma

vez que lhe estio sendo atribuldos apenas RS 12 milhõell. conforma informações
veiculadas em reuniio do Conselho dos Secretàrios de Auistência Social;

... Em que pese o nobre objetivo de elevaçio das verbas
dastinadas às populações carentes dos Estados do Nordeste. não podemos
aceitar que a medida venha a prejudicar as domais Unidades da Federaçio.
tendo como conseqll6ncia imediata o desmonte de toda a estrutura de

auisl6ncla • criança, ao ida.o e ao portador de deficiincia em funcionamento no
EIlBdo do Paranl1I;

_..
1.000.00

UF Dlatribulçllo UF _IÇlIO

I· RO , 6.240 MA I 33.4llD
; Ae : 2.660 PI I 11.440
i AM 16.560 CE I 132.000

RR 1.060 RN 21.960

:.. PA 26.680 P8 I 25.200
I AP 3.120 PE I 121.leu
l-TO 4.440 AL I 21.240

...
NORTE 13.000 SE I 11.400

._..

MG I 29lI.440 BA 151.440
. -

I
: es 41.040 NORDESTE 574.320

I RJ 3B2.nO MS J 12.000, SP soa 108 MT .- 12.140
SUDESTE 1.530.351 GO

,
21.200 ;

PR : 5O.BllO DF I 37.442
se i 280320 C.oI!STE -i RS I SU40 I ISUl: 14U4Q

TOTAL 2MI....

2.1 Noslamtoo dOlUb~am 6.1 dalnltruçto Nonnaliva .' 3. de 09.07.99. da _ de Ellado de
DasanvolvlmanlO Urbano. ficam OI recursOl do FGTS _ ao PAR dilltlbuidOl. oor~ da F-.çIo.
com baIa.m_. _lad. pelo Agenta G.- "" PAR. na forma_ta do Quodro queM_:

V RS

DispOe soora a dtSUibufçio de 1.eutSOI referente. ao Programa UI; AltenoamtnlO KaIidInc:* - PAR.
> _ A C.lxa Econôma Federia ~ CAIXA. no uso (las atnbuiç6H que lhe confItem a .-tiDO 71. inCISO 11. da

L~ n~ à,036. de 11.05.90. e o artlpo 67. ínetlo 11. do Anexo ao OecrllO n' i;.6S4. de OI.' '.90. com. tadaçio d~da
pelo 011<'010 n' 1.522. d. 13.06.95•• em cumpnmenlo .1 dilPOl'Ç6es da__'" 111&I-3 de
2V.0ll.ll9. da RetOluçio "" COnHlho CUIIIdor do FGTS n' 314. da 29.04.6•• da lnRvçIa~ "' 03 de
0i.07.99. da Secretaria de Estado de Oesenvolvimeoto IJfbano da Ptelldlnoa di RepúbIça • SEDU. bai;~ a
presente Círc:ular.

1 OBJETIVO
e_• diSlntluoÇio. oor Unldede da Fllderaçlo. dOlIWClnOl do Fundo de Gar-* do T_ de

Serviço - FGTS a_ao Programa da Arrend_1O R..ldanclal- PAR. na forma da C1talIar Caixa", 173. de
15 de!"1ho da 1999. no v_de RS 2.4 bihõal.

O,::TRIBUIÇÃO OOS ReCURSOS
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assistenciais que vem desenvolvendo com eficiência, dentre outros, o Estado do
Paraná,

Sala das Sessões, em /3 de~ de 199.

DePutad~

REQUERIMENTO

(Do Sr. RUBENS BUENO)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa aos recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a V. Ex". seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a manutanção dos recul$OS do

Fundo Nacional de Assistência Social para o Estado do Paraná no Orçamento
Geral da União· 2000 e no Plano Plurianual - 2000/2003.

Sala das Sessões. em;j de~ de 199.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGlSLATIVOS-toDl"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

MENSAGEM N° 1.482, DE 1999
(DO PODER EXECUTNO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 142, de 2 de
setembro de 1999, que autoriza a ASSOCiação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Barra a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Barra, Estado da Bahia.

(ÀS COMISSOES DE CII:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÀTICA; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do anigo 49, inciso XII, combinado com o § 3' do artigo 223, da
COlISIituiçlo Federal, submeto à apreciaçio do Vo.... Excelõnciu, acompaobado de Exposi4;io de
Motivos do Senhor Minillro do Estado das ComulÚC&ÇÕeS, o ato COI1SlaIIte da Ponaria .... 142, de 2
de~bro de 1999, que autoriza a Auociaçio Comunitiria de Comunicaçlo o Cullura de Barra a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo comunitiria
na loca1idade de Barra, Estado da Bahia.

BrasillL 13 de outubro de 1999.

EMnt 164 IMC

1IIUIlI8, O2 de ••tUlbro de 1lll111.

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES PORTARIA NO 142 DE 02 DE 811ft1l1l1lO Dl! 11M.

Art. 113. Indicação é a proposíção através da qual o Deputado:
[ - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realízaçAo de ato

admínistrativo ou de gestão, ou o envío de projeto sobre a matéria de sua íniciativa
exclusíva;

II _ sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de detennínado o IIINISTRO DE ESTADO DAI coMllNlCAÇOeI, no UIO de .J..~,
assunto, visando a elaboraeão de pro;eto sobre matéria de íníciativa da Câmara. COIlIidIlwldo o diopOIlo iIOIIIligoI10 • 11 do DIcIIto ,.,. 2.&11, de :a de junho de 1""•• _1IIl

, J _oqlll.....doPtocluo~nl~.OO10331V8,1'IIOM: •
§ la Na hipótese do inciso I a indícaçã«;> será objeto de requerimento escrito. .. \

despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congr~sso Na,ciona/. . ." ',.~. ÀrÍ. ,. ~UlOIlzIIr • AIIodIçIo ConulH*Ia de ColnuIlIc8çIo.~ llMa, com. _ no~e- NIun~, nl zee, _. no ddlIdI de lIIn, EIlIdo di 8aIlII, •
....................................................................................................................................... -;PIIo pram de .... 11IOI. HIII dltIIIo de~,~ de CllIIIIUIIiliI1

...........-.. . I
I
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Art 21 Esta autorizaçio roger'l"" pela Lei "" 9.612, de 19 da f9....reIrD de 1996, lei.
I~" leul rogul_. e norma. comptomantaro•.

Art 31 A _ fica-. a aparar com o liltema irradlanle _ na.
=.ana::,g.,~s com Iatiludo em ll'04'08"S a longi1uda em 43'lO'03"w, utilizando a

. Art 42 Este aIO somonte produzira _ legai. após dellberaçao do Congresso
~, nos 18llTlOS do § 31 do art 223 da ConstiluiçAo, do_do a entidade inider 9 elOlCUÇio do
SI<V1ÇO no prazo de .... mas.. a contar de data do publicaçlo do a1D de delilleraçAo.

Art 5!l Esta Portllrfa entra em vigor na data da sua publicação.

Aviso n' 1. 74D. C. Civil.

Brasilia, 13 de outubro de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a .... Secrelaria Mensagem do Excelenlissimo Senhor Presidente da

R<púbIlcalll qual submete ã apreciaçio do Congr...o N""iona1 o alo coruttanle da Portaria n" 142,
de 2 de !I<lelIIbro de 1999, que autoriza a Associação Comunilária de Comunicação e Cultum de
Barra a execular serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Barra, Estado da Babia.

Atenciosamente,

.)~
~ROPARENTE

Chefe da C... Civil
da Presidêneia da República

de setembro de 1999, que auloriza a Associaçio de Amigo. e Moradores d. Brasnorte - AAMB a
executar, pelo przrzo de três anos, sem direito de exclusividade, ~ço de radiodifulio colllllftitária
na localidade de Brasnorte, Estado de Mato Grosso.

Bruilia, 13 d. outubro de 1999.

EMn. 165 IMe

Brasília, O2 de setembro da 1999.

ExceIentis.imo Senhor Presidente da Rapública,

Submeto li apreciação de Vosla Excel6ncia a inclu.a Portaria n' 143 ,de 02 da
setembro de 1999, pela qual autorizei a Associaçio de Amigos e MonI<lcns da BrasnoM·
AAMB, a exec:ular o seMço de nsdiodifusio comunilárie, na localidade de Brasncxte, Estado da
Mato Grosso.

2. Submetido o assunto ao exame doa órgAos competentes deste MInlatério, as
conclulões foram no sentido de que, .ob os aspectos lécnico e jurídico, a menCiOneda entidada
salisfaz a. exigência. da Lei n' 9.512, de 19 da favenairo da 1998, do Regulamento do Sefvjço
da Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Dacreto .,. 2.515, de 3 da junho da 1998 e da
norma complementar do Ill8Imo serviço, aprovada pela Portaria "'191, da 5 da agosto de 1998,
que regem a matéria, o que me levou a autorizá-ta, no. termos da Portaria incluaa.

3. !Sclareço que, de acordo com o § 3' do art 223 da ConslitUiçio Fadaral, o ato de
autorização somante produzirã efeitos legai. após deliberação do CongnsslO Nacional, p8l1I
onde solici1.o seja encaminhado o referido ato, acompanhedo do Proce.so Administrativo n'
53590.001343198, que lhe deu ongem.

Re'peiloaamlll1te,

ASua E~cel'nciao Senhor
lJtlI>ulIdD UBIRATAN AGUIAR
Priine!to Secrelirio da Clmara do. Deputados
BRAStLlA-D.I!:

PORTARIA NO 143 DE 02 DE SETEMBRO DE 1_.

MENSAGEM N° 1.463, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Sullmete il apreciaçllo do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 143, de 2 de
seIemIllo de 1999, que autoriza a Associação de Amigos e Moradores de Brasoorle •
ANIS, a executar, pelO prazo de três anos, sem direito de e~clusivid8de, serviço de
radiodIItJsão comunitária na localidade de Brasnorte, Estado de Mato Grosso.

~CONISSOES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONsmuIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

Senhores Membro. do Congresso Nacional,

Nos lennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3" do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto â apreciação de Vossas E~celências, acompaohado de Exposiçi!o de
Molives do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o alo constante da Portaria n" 143, de 2

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso da luas etnbuiçõa.,
considerando o dilpolto nOI artigol 10 e 19 do Decreto .,. 2.615, de 3 de junho de 19l1ll, a lindo em
vista o que consta do Processo Administrativo nI 53690.oo1343198. resotva:

Art l' Autorizer a Auociaçio da Amigos e_. de Brasnorta • "-'MB, com Hda
ne Rua Chile, lota .,. 09, quadra 12, IClaamento Parque das Naç<5es, Contro, na cidade de Brasnorla,
Estado da Maio Groaso, a e-:Ular, paio prazo de tIi. 9nos, sem direito do exdusMdade, nmço de
racUodifusão comunitària na~a ~idad •.

Ar!. 2' Esta autonzaçio reger--'; pela L.oi n' 9.612, do 19 de tavareiro de 1998, Iai.
subseqtiemes. seus regulamentos e nonnas complementaras.

Art. 3' A enbdade fica autoriZada a operar com o sistema irradiante klcatízado nu
eoo<t1onadal googniflcas com latitude om 1~·15'05·S e longitude em SS'15'5O"W. utiliZando e
treqü6ncia de 87,9 MHz.

Art. 4' Este ato somente p~uzini efeitos lega,s após deMberação do Congresso
Nadonal, nos Isrmos do § 3' do liIrt 223 d. ConJtitUiç,lo, devando a entidade iniciar a .xacuç,io do
serviço no prazo de SeMS meses a contar da data de pubUcaçáo do ato de defibeJ:3Çio.

Art. 5' Esta Portana entra em Vigor na data de sua pubticaçio.
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EMn' 166 I99-MC

Brasília, 13 de outubro de 1999.

Sábado 30 51595

Bl1Isilia. 02 de setembro de 1999.

SenhorPrimeiro secret;rlo,

Encaminho a .... Secretaria Mensagem do Excelcntíssimo Senhor Prcsidellte da

República oi. qiW submete à aprcciaçIo do Congresso Nacioll&1 o 110 constante da Portaria rt'143,

de 2 de setembro de 1999, que autoriza a Associaçio de Amigos e Moradores de Bromorte
AAMB a exCCUtlr· serviço de fIlliodifus1o comunitíri!,.na localidade Brasnortc, Estado de Mato

Grouo.

Atenciosamente,

./}~
L- PEDRO PARENTE

Chefe da Cua Civil
da Prcsid!ncia da República

SUbmeto á apreciaçAo de Vossa Elcl:Il6nda a Inclusa~ 11' lU •<li Q2 de
setembro de 1999. pela qual_e! a AuodlIçIo Conu1ít*ta de RadiadiIusia da SaIiI1aI a'_0 soMço de radiodlludo COItIUlilIIrla. na _ de_. Esllllode MInasGoI*.

2. Subrnotldo o ....unto 00 ....... doIórVios compelen" duto-,..CAlIlClUSÕ'1
foram no ,rido do qua. sob 01 all'OdOs tlla1lco • jUricllal, a mencionada .- ....,.. as
exi\lilnClllI da Lei 11' 9.612. da 19 de feve<IIIIO do 1996. dO Rogulanlfln1ll do SM'iço de RMiadiIUdo
Comunititia. aprovado polo DoalItD 11' 2.615, d' 3 de junho do 1996. e da norma~.... do
mesmo SOlViÇO. aprovada pela Portaria nO 191, da 6 de agosto de 1996. que regem a maI6ria, o quo JTIO
IllIIIlU a autorizá.la. no. tanoOI da Portaria inclusa.

3. Esclareço que. d. acordo com o § ao do artigo 223 da ConltitUiçio FodotII. " aIO de
autorizaçio somente prodUzirio _. legais apell delibOnlÇio do CongrollO N-, ""'" onde
_ seja encamtnh_ a _ ata, acompanhado do Proceuo AcIrninIIIf'IlMl n'
53710.001433J98, que Ih. dau origem.

Rupoftosamente,

A Sua Excelêneia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeit;n Secmírio da Cim&ra dos Deputados
BBASILIA.PF.

PORTARIANI 144 DE 02 DE SETEMBRO DE 1999.

MENSAGEM N° 1.464, DE 1999
(DO PODER EXECUTNO)

Submete à apreciaçéO do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 144. de 2 de
setembro de 1999. que autonza a Associaçio Comunitária de Radiodifusão de Salinas a
executar, pelO prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.

(ÁS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 64))

Senhores Membros do Congresso Nacioll&1,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3' do artigo 223, da

Conslituiçio FcdcraI, submeto à apreciaçio de Vo.... Excelências, acompanhado de Exposiçio de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria ri' 144, de 2

de setembro de 1999, que autoriza a Auociaçio Comunitária de Radiodifusão de Salinas a executar,

pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
loc:aIidadc de Salinas, Estado de Minas Geraú.

Brasília. 13 de outubro de 1999.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COJM.INICAÇOEs. no uso de sual etrlblllç1les.
con'lderondo o dilposto na. artigol 10 e 19 do D8CtIltO nR2.615, de 3 d. junho de 1996. e tenda em
'iista o que consla do Procasso Admínlstnllivo ri' 53710.001_,_:

ArI. l'Aulorizat a Auoc:iaçio Comunitária de Radiodilutlo de 5alinoI1. com l8da na Rui
Joio Ribeiro, 17. na cidade da _I. E_ de MinaI GenIiI. a.-. pelo prazo da tr61 ano••
som dlreilo de .xcIusividade••8fVIÇO do ratliodIIusão comunilàl1a naquela localidade.

ArI. 2' Esta autorizaçio _ .... pela Lei nO 9.612. de 19 de flMlroIro de 1996. leil
subseqUentel, seus regutlmentoltl normal compkImentarel.

M 3! A entidade fica __ a operar com o siltama imldlanIe lacaIlzado nal
COOt'dellldal 9009llltical com latitude em 16"10'12"5 e longrtude em 42"17'16'W. utilizalldo a
!req(jincia d. 87,9 MHz.

M '" Este ato somente pro<Iuzini ._. l"98is após de-..;ia do Congnl'sa
Nacional. nol tennos do § ao do art. 223 da ConstilulçAo. devendo a _ iniciar a execuçio do
SIlNÍÇO no prazo de seis mes... e conlar da da1ll de publlcaçio do 81D dede~.

M SI Esta Po!talia entra om lIigor na data da sua publlcaçio.

Aviso n2 1. 74~_ C. Civil.

Brasília, 13 de outubro d. Im

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a .... Secretaria Menssgem do Excelenlilsimo Senhor Presidente da
República na qual submete. apreeiaçio do Congresso NaciolI&1 o 110 COIlS!ante da Portaria ri' 144,
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ele 2 de lIlembro de 1999. que auIOriD a AIIOCiaçio CoommiIíria de RadioclitIIsIo 1Ie SIIinu a
_ICIVÍÇO de radiodifildo~ na localidade de SaJjIlU, l!Itado ele MiJIu Gerais.

~-
CbIlII da C..Civil

da Pr1sicIIecia ela Aepüblica 4·~A*--'tadodu .

\

PORTARIA NO 145 DE 02 DE SllTllMBRO DE'lllMI.

MENSAGEM NO 1.485, Dl: 1m
(00 PODER EXECUTIVO)

8ubmIlI • alQCllçio do Cong/llllO NIlcIonaI o ato COIlIlanle da Portaria li" 146 de 2 de
"""'bro de 1m, que autoriza • AAocIaçio Cu1lunll JoIIé Ribeiro da ClIIlha a '
pelo prazo de trtI~, HIIl dlrIIlo de lXCIullvidade, serviço de radlodifudo ca::;:;
na localidade de MontividIu, Estado de Galois.

~2!~s DE CIêNcIA eTECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO e INFORMÁTICA; E DE
"",.." " U""""", E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. M»

o MINllITRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de ..... atriIlulç6N,
COI~1do o dilIpaIto nao ctigao 10 • 19 da Decrelo nt 2.515, de 3 de junho de 1lle1l, a tenda em
...o que canela da ProcMIa Mmi1iIlrativD .... 53ll70.QOO553Ille,_:

M. li Auloriur a AIIDCieçIa C_ JaH Ribeira de Cunhe, com _ na Av. Ria
V_, ~ 1000. SIIa 5 - e-. na cidade de Mantividiu, EsIada de Gaiá, a ...... pela prazo de
trIe _ ..." difIllo de exduIi'oIIdede, MIYiçD de radiadiMia CllIIOlllllálIa lIllqUIla~.

M. 21 EIIa auIDfiuçiD regar-s'" pela Lo! nt 9.512. de 19 de~ de 1991l, leis
~,""~.narmeI~_.

M. 31 A _ fica autonzma • _ com o sistema__...
~ geDgliIIcu com _ em 11"28'5e"S a lDngitUde em 51"1ll'32'W, _ a
hq06nc:Ia de 87,9 101Hz.

M. 04" Ella alO lDIIIInla plDduzIri _ lagaiI após -.çIa da CongtuID
_. IIDI _ da S31 da ali. 223 da COnIliIuiçia, _ a _ inlcIar a a>OICUÇia da
MIYiçD na prazo de__ a contar da _ de publicaçID da alO de daliba<açIa.

M. !5' EIla PortarIa entra em vigor na _ de IUII publlcaçlia.

Nos teI1IIDI do lItiao 49, inciso xn. combinado com O § 3" do artisa 223, ela
Coaoti1uiçIo Federal, lUbmeIo • apnciaçio de Vonu Excelfnciu, lCOIIIpUlbado de Expooiçio de

MoIivw do Senhor MinlIIro de Batido du CollllllÚC&Ç<1el, O ato COIIItInte ela Portaria ~ 145. de 2

do oetembro de 1999. que autoria a AuociaçIa CuIturaII01é Ribeira da CIIIlha I executar. pelo AvilD'" 1.743 _C. Civil.
prazo de ltiIlIIOI, II1II direito de axcIull~ se<Viço de radiadifutla CDftIIlliUria na localidade
do MontMdíu, EIlado do 00lU. Bruma, 13 de outubro de 1999.

13 de outubro de 1999.
Senhor Primeiro Secrotírio.

Encaminho a .... Socmaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente do

República na CjIII1lUbmete à apreciaçio do Congreuo Nac';onaI o ato constante do Portaria'" 145,
do 2 de lOf<lIlIbro de 1999, que IIl!oriza I Auociaçio CulturaIlosé Ribeiro ela Cunha a executor
IIIVÍÇO de radiodifutla COIIIIl1itiria na localidade de Montividiu, Estado de Goiás.

!li,," 167 IMe

l!luIlmnla apr.cIaçIa de V_ Elal6nc:Iaalnduu PollIItII "" UI ,. 02 ele
aat:ubro de I•• "* qual NllCInl • AIIacIia9IO CIllIInI _ IIIIIIID • C&IIlha •
_oMlYiçDde.-cIIIudD c:omunIl6rIa. na lacaIlclMIa da MonMIu,....Galk

2. SuIlmalldaoMNllOaa_dCllÔIQIOI~"""'''''''faNm na _ de que. sob OI ..- l6cnIco • jult4Ico. • 8IIlIIIIIIla ......
8IlIg6nclaa da LaI "" 1.812, da II da loNaraIro daI. da~ do...·.. ftaIIloIlIIuIIo
~•.-paio DacraIll nt 2.515, da :5 da junho da 1••• da.-ClIllWMniI cio
=~-=:=~Odall\lDllOda1",que..,..m."""'oqua/llll

AtenciollllIlente,

LJ~-
PEDRO PARENTE
Chefe do Casa Civil

do Presidência da República

A Sua Excelillcia o Senhor
llapuIado UBIRATAN AGUIAR=SalnIirio da C1mata doi Deputados:J&.pr
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MENSAGEMN" 1.466. DE 1999 PORTAlUAN" 153 ,DE 17 DE SETEMBRO DEl"'.
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 153. de 17 de
setembro de 1999. que renove a permissio ou1Olll8da à Brasília SUper Rillio FM Lida..
para explorar. sem direito de exclusividade. serviÇO de radiodifuslo sonora em freqil6ncia
modulada. na cidade de Brasília. Distrilõ Federal.

(ÀS COMlSSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

SeíIho<es Membros do Congresso Nacioaal.

o IoINISTRO DE ESTADO DAS COMUNlCAÇÓES. no uso de suas alJitluiçlles.
conIolme o cIispoIla no ali. ti' , inCílo 11. do Decr8IO ~ 88.088. de 28 de janeiro de 1983. e _ em
_o_"'-doP.-..o_~S3000.002_, _:

M. i'R_, de acordo com o ali. 33. S '3' • da \.oi ~ 4.117. de 27 de agos'oo de
1112. por__ a partir de 23 de agos'oo de 1M. a perrnisdo outoIV8ds • l!laIIIe Super R6dlo
11M Uds.. pile Po!lana Me~ 71&. de 15 de -'"de 1979.~ no Dl6rio 0lIc:laI da UnIIo em
23~. CUflI úIlIma raftOVIIÇio ClOOlIW 001 _ de PortarIa Me'" 133, da 15 de agos'oo de
1_.~ no 0I8rI0 0lIclal de lJniio de 17__o pano a>qlIOtar• ...,. _ de ocIuIividsde.
MlIIIÇO de__.... fraq06ncoa rnoclulada. na~ de Brasilia.~F_.

M. ~" a>pIo<açiO do HnIiço de .-tudo. cujiI outorga • ...- por alia
Porteria. _._ pelo Código Br_ da TeIecomunlCllÇ6el. leis subseqüenlfl e seus.............

Nos termos do artigo 49, inc:iso XII, combinado com o § 3' do artilO 223, di
COlIIlituiçio Fedenl, submeto. aprocíaçio de VOISU Excelênciu, lCOIIIpIlIhsdo de ExposiçIo de

Motivos do Senhor Ministro de Estado du Comunicações, o ato constante di Ponaria ... 153, de
17 de IOleIIlbro de 1999, que renova a pennisdo outorgada. BruiIia Super 1Udio FM LIda. psra
explorar, sem diroito de exclusividade, serviço de radiodifusio sonora em~ moduIsda, na
cidade de Bruilla, DiJlrito Federal.

M. 3' Esle ato _ produzirá -. legais após~ do Congrauo
Nacional. nos _ do f 3' do ali. 223 de Cons1ilUiçio.

M. li' EIlIIPorlaria ontnI em lIigor na data de sua pubIicac;Io.

y Brasili.. 13

<0....~
de outubro de 1999.

Aviso ti' 1.744.C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Bruilia, 13 de outubro de 1999.

EMn" 178 IMe

Bruília, 24 de setelllbro de 1999.

Encaminho a .... SecteWia Menugem do Excelentiuimo Seohor Pr~ente di

qual b
. ·...n do C~""esso Nscional o ato COllIIl1tle diPortana'" 153,

1lIpibIica na lU mels a lJl"'C'...- -e- . . . Lida.
de 17 de oetembro de 1999. que AlIO"'- a pennisslo outorgada ;. Brasilla Su~ 1Udio FM .,
psra expIonr ~ço de radiodifusio sonora em freqüência modulada. na culade de BlUllla,

DiItrito FedenI.

Atenciossmente,

ExceIentissimo Senhor PresidenIll de RepUbllc8,

Submeto àa~o de Vossa ExcelinCla a inclusa Port8rie'" 153 , de 17 de
setelllbro de 19 99. pela qual renovei a pennilsio ouIa<gade .. ElraiIla Super RIldlo FM
LIdaI.. pela Portaria Me ... 718, de 15 de agosto de 1979. puIlllcacIa no DliIio QIlcial de UniIo de
23 sUbseqüente, cuja úllfma ranovaçio ocorreu nos tllllllOS de Port8rie Me ... 133, de 15 de
agosto de 1989. publicada no Diário Oficial da Unilo de 17 seguinte. PII'a 8llIIIolar HIIIiço
de r.dlodifusio sonora em fJwqütncill rnocIuIade. na c:idade de Brasilla. DIIltfto FIderal

2. Os órg.ios compeIantas d_ MInIstério rnanifestaIMI.H lCIln o padIdo.
conslderando-o inm/do de acordo com a legiJlaçio apIlcáveI, o que me leWlu a defelir o.
requerimento de ranOV8Çio.

3. Esdaraço que. nos tannos do § 3' do llIt. 223 de CoMliluIçIo, o 810 de rMClVlIÇio
somente produzira efeitos legais .pós dellbersçio do Congresso NKional. pn onde soIicitlI
Hja encaminhado o marido ato. acompanhado do Processo AdminislIatiIIo ... 53OOO.0025891ll9.
que lhe deu origem.

Respeitosamente.

~
Chefe di C...Civil

di Presidêtlcia di Ilepública

A Sua ExceIincia o Scnbor
~ UBIIlATAN AGUIAR
~Sacnririo di CiJnafl doi Deputados

.Dr

MENSAGEM N° 1.493. DE 1999
(DO PODeR EX~ç.unvO)

SoIlciIa o Clnc:alamentO do pedido de urg!ncia para apl'llCi8çio do Projeto de lei nO 1.817,
de lll8ll, que "DlIpOa ..lIObra a CriaçAo da Ag6ncia Nacional de águas - ANA, enlid8de
faderaI de c:oordenaçio e apoio do Sistema Nacional de Gerencíamento de Recursos
HIdrícos. e dj OU\IU Jirovid6nci*s". enviada ao Congresso Nacional com li Mensagem nO
1.270, de 1m. ". .

(DEFERIDA EM seSSÃO PLENÁRIA, EM 20 ÓE OUTUBRO DE 1999.)
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Scabores Membros do Congresso NaciOnal.

Dirijo-me a Vo.... Excelências a Iim de soliciw seja considerada leIIl efeito. e,

porIIIItD, CIIICCIada. a~ia pedida com apoio no poráarafo 1° do artigo 64 da CoDItituiçlo
Federal pera o Projeto de Lei nO \.617, de 1999, que "Dispõe sobre a criaçio da Apia Nacional

de Áauu - ANA. entidade federal de coordenaçio eapoio do Sistema Nacional de Gerenciamento
de RecIlrlOl HldriCOl, e dá outru providência". enviado 10 COllPUO Nacional com a MenaajCm

nO 1.270, de 1999.

Aviso nO 1.771 • ç. Civil.

• Em 20 de out:d>l:O

Senhor Primeiro Secretário,

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE N!! 70-A, DE 1997

( Do Sr. Cunha Bueno )

Propõe que a Comiaallo de FIICaIizaç!Io Financeira e Controle solicite exame
lIIlltlfundado lObre a campenha publicitário 8Il81tecendo o PROER; tendo ptIl'llCllf da
CDmIIIIo de FiIcaIiz8çIo Fln8nceira e Controle pela rejeiçio.

SUMÁRIO

I • Proposta Iniclll

11 • Na Comilllo de FlscalizaçAo Financeira e Controle:
Relatórlo Pr6vlo

• P_r da CominA0

1fO. t.n.ol r''1.illentail, solicito a Vosla
Exc.lIncia anc..inhar • doc\lIIentaçAo anexa -. referentes aoa
lIequeriMnto. de Inforaa!Ollo nO 1886 e 1887, que aolicit"'"
intol'lll~", '0. Jlinbtl'o. de Fuande e da Cu. Civil da
Puaidtncia da Ilepllblica, .~re cupanha publ1citiria
analtecando o l'NlEII - • l;Clliulo de Fiacal1zaçAo Financeira
a Contl'ola, coa vi.t.. • qua I.ja. aprofundado. o.
levant_tol a _a ulathol a ..1& qualtlo.

Sala daa Se.IO'I. e.f? de 1-4,.. C3 de 1997.

En<:aminho a e... Sectetaria MenJaiem na qual o Excelentlllimo Senhor PrcIidente
da República solicita seja~Iada a urg&lcia pedida para o Projeto de Lei nO 1.617, de 1999.

Ateneiosamente,

a~
PEDRO PARmITE
Chefe da Cua Civil

da Pruid&1cia da República

A Sua Excelancia Senhor
DeputlIdo UBIRATAN AGUIAR
~~daCImar& doa Deputadol
BRAS ·DE.

IIIIIlIIIVio 110 envio da 1OIicItaçlIo. da IUI autoria. no l'ntIdo
do .1lIIIlli.'IImIIIlo di cIooumeruçlo Illferellta aos Raquerlmentoa di
"',,",,"'1 11'1 1.I11III • 1.117111 • Comlado da Flscalizaçlo FlnallCllirl •
ContraIe,~ I VOUIIXOIIlInc:lI ocIefIrlrnelUo do pedido.

Colho o anaejo pari renovar • Voa.. Exceltnc:la prolHlOI di
elevado apreço e diltlnta conakllflçio.

ASua ExcelAncla o S.nhor
DEPUTADO CUNHA BU!NO
Gablnata 533· Anexo IV
NESTA
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Brasilia, C:t- de n~v.mbro de 1996

Bl'a$íIia, q de junho de Im.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Of-P n° \(\1"197.

Senhor Presidente,
lIaJlbDr Miniatro,

_ teraos do art. 50, ! 2- da constituição

Encaminho a Vassa Excelência, para nlllllCl'llÇl1o e pubIicaçio como Federal, enc:amnho a Vossa !:Xc.Uncia, .. anexo, c6pia do

Proposta de Fiscalização e Controle, os anexos documentos, que nos forãIiI- lliiqUãd....to de Inforuçio n - 1816, da 1996, de autoria do

remetidos por despacho dessa Mesa em 4 de juDho do corrente ano. Deputado CllIIHA IllJZHO, a raspeito da cUIPaMa publicitllria

enaltecendo o PROER.

Ao ensejo, antecipo tratar·sc de solicitação, por parte do Deputado

Cunha Bueno, de que esta Comísdo realize exame aprofundado soIn a

campanha publicitária enaltecendo o PROER.

Cordialmente,

Ileputad~~~r)&rRllllT
Pri ro

Atenciosamente,

A Sua Exceltncia o Senhor
PImID lWIPUO DLD
lI1niatro da latado da Fazenda

A Sua Excelência, o Scnhoc
Deputado Midlel Temer
DO. Presidente da CAmara~~
~ .

Oficio P!l/RI n- :!.W.;96 Brasilia, 1~ de dezembro de 1996

Senhor Ileputado,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO N-1818191

AWx:

Deltinmário:

Ementa:

Deputado CUNHA BUENO

Ministro da FAZENDA

Solicita informações a sobre c:ampr,ha

publicitária enaltacendo o PROER

De orde., encaminho a Vosaa Excelência,

c6pia do Avia0 n- 1DB7/1l!' , de 12.12.96, do Minist'rio da

rasenda, pre.tando ••claracimentoa sobre oa quesitos
constant.. do RequerilDento d. InformaçAo n· 1886. d~ 19!:16, de

sua autoria.

A1:encioaamente,

~Jt....iJ-:-;-~
OIIVALDO PIllHEIRO TORllES j

Chefe de Gabinete

t.RelATóRlO

Pela prnente proposiçio, o Sanhar Dapu\adO CUNHA BUENO dirl
ge-u • Mala requerendo Hjam soliciladas ao Sanhor Ministro da FAZENDA In

formaÇ6es sobra campanha publicllária analtacendo o PROER. bem como quais

oa 6l'gIos ligados dilll!llmlln\e ou indiretamente ao Governo Fedaral neua

c.mpanha.

É o relatório.

••VOTO DO RELATOR

Conaidllrando que sa encontram de acordo com as normu discipU
nIIdorU dlI mat6riII (ar!. 50, § 2". dlI eonltltulçAo Fedaral e arts. 115 a 118 etc
Regimanto In!amo da ean), VOTO PEl-O ENCAMINHAMENTO das infonnllç/les

raquaridu pelo nebra Autor.

A sua ExceUneia o Senhor
Ileputado CDIlIIA IlUDO
Gabinete n - 533 - Anexo IV
GW% DOS pptzTaQQ!j

AVISOn° 1087 IMF

Brasliía. 12 de Dezembro de 1996.

Senhor Primeiro-Secretário.

.. Refir?-me.ao Oficio PSIRI nO 1.711196, de 07.11.96, dessa
~1I3-S~ por mtcrmédío do qual foi remetida, para exame e manifestação,
cópUl do Rcqucnmento de Informação n° 1.886/96, de autoria do Exmo. Sr. Deputado
CUNHA BUFl'l'O, sobre a campanha publicitária enaltecendo o PROER.

. .A propósito, ~ncaminho a Vassa Excelência, em resposta às indagações
do üustte pirlBmcntar, coptll do Oficio DIRET-9613.309, de 11.1 1.96. elaborado pelo
Banco Central do Brasil.

Atenciosamente,
?-~

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

Anexo: 1127

'fi--~
DaputIIdo ROPLDO PERlM

PrImairo Vlce-Pmidente

A Sua Excelência o Setlhor
Deputado wn.sON CAMPOS
Primeiro-Sccretário da Câmara dos Deputados
Bruí\ía·DF
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo N" 18871lHl

I· RELATóRIO

Al.[tcr:

Destinatário:

Ementa:

o.putado CUNHA BUENO

Mln/strooChefe da CASA CMl DA PRE·

SlDêNCIA DA REPÚBLICA

Solicita Infclrrnaç/lH lOIn '*I1JWNi
pubUcIt6rla lII'laltecendo o PROER.

OUcio PS/ RI n'~96

senhor 1l1nl.tro,

Bra.llia. 0::/ de nav.-bro da 1996

Pela presente proposiçtg, o Senhor Deputado CUNHA BUENO dlrl

ge.o à Mesa requerendo sejam solicitadas ao 5enhor Mlnistro-Chafe da CASA

CML DA PRESIDêNCIA DA REPúBUCA InformllÇ6es lDbre campanha publlcl

t6ria enaltecendo o PROER, bem como quais oa órgIos Ilg8doI dll'lll8ll*1te ou

indiret8m8nte ao Governo FlIderal nftU campw1ha.

é o relalário.

U• VOTO DO RELATOR

COnsidal'lJfldo que se encontram de acado com aa normas dllCipll

llIIdol'u da matéria (BIt. 50. § 2". da Clll'IslltU:çIo Federal e lIlta. 115 e 115 do

Regimento Interno da Case), VOTO PELO ENCAMINHAMENTO das Inrormaçoes

~das pelo nobre Autor.

Sala da RaunJOIs, tlm",~"dI outubrO • 1996.

Solicita informaçOls ao Sr.
Ministro da Fannela a respeito da
campanha pUblicitlria enaltlclndo o
UOER.

Excllantiul.llo Senhor Prllidlntll

COIlI tundBlllllnto no ut. 50, • 2', da Conatituiçlo
Fldaral. I no art. 115. 1nc1so X, do ~'V1unto Intuno.
solicito a Voua Excelfnc1a se11 Inaninllado lO Sr.
Miniatro 'da Fazanda o saQuintl Pldido dI inlolu;Ola:

aI qual o cu.to total di cnplnlll nOI 'omeia.
ruista. a TV. analtecando o PI\OEI\?

bl quais oa 6rglol liVldol d1rlta ou
indiretaaentl ao Govlrno Fedlul que tlUO PI,ando .....
cu.to.? Favor intontar quInto coUbe a cldl UIlI d.lal

cl houve licitaçlo para conuaU;lo d.....
.uviços? Ca.o nlgaU"IO, por que nlo?

dI quais a. ag6nciaa respons'v.ia p.1I c.-pinha a
quanto coUbI a cada \lIU dllas do total dilp.nd1do CCll\ a
cupanha?

el quais os veiculos ondl a cuplnlla loi, lati e
lira veiculada. COlO quI frequ6ncia I por quaia prazos
(indicar .. datas da inicio I I1nall, I a quI cuat08?

• fI solicito cOpia dos parecerea favor'vlis I
d.lfavor'v.is que exBlliinar&lll a c&lllPanha. all1ll como elo
despacho da la) autoddadl (a) responsávll (eis) quI
autorizoullr..l a Campanhl.

g) qual toi.a participaçlo desae Ministtrl0 e doa
111 vinculadas no processo de aprovaçlo da

Ho. tlnoo. do art. 50, S 2' <la ConatltuiçAo

radaral. Incllllinho a Vo••a ExctlAncia. .. anexo. cÇia cio

Jtequari..nto d. Infol:'lllaçio n' 1117. de 1916. da autoria cio

Deputado CllIIHA BUUO, sobra cupanha publicit6ria enaltacando o

PRllER.

CordiallOln1:I,

~Deputa
PJ:i ro tirio

A Sua Exc.!íncia o senhor
CLóVIS DE lWlRiOS CAJWAUIO
Mini.tro dI Estado Chefe da Cua CivÍl da PnaidAncia da
Rapúl:>lica

IlJ:QUERIMENTO OE INFO~ N' DE 1996
IDo Deputado CUNHA BUENOI

Solici ta informações ao sr.
Ministro-Chefe da Casa civil da
Presidência da República a re.peito
da c....panha pUblicitida
enaltecendo o PRDER.

Excelentlsaimo senhor presidente,

COlO fund....ento no art. 50. § 2', da Constituição
rederal, e no art. 115, inciso 1, do Regimento Interno,
aolici to a Vossa Excelência sej a encaminhado ao Sr.
Ministro-Chefe da casa Civil da Preaidência da República o
aaquinte pedido de informaçõls:

aI qual o cuato total da c ....panha noS jornais.
revistas e TVa enaltecendo o PROER?

bl quais o. Orgias ligados direta ou
indiret....ente ao Governo Federal que e.tão pagando esse.
custos? Favor intormar quanto coube a cada um deles

c) houve licitaçia para contrataçio desses
serviços? caso neqa.tivo, por que nAo?

d) qUais as agências responsáveis pela campanha e
quanto coUbe a cada uma delas do total dispendido C011l a
campanha?' .

el quais os veiculos onde a campanha fell está. e
sarl veiculada, COlO qua freqllência e por quais prazo.
(indicar as datas de inicio e final). e a que custos? .

tI solicito cOpia dos parecere. favoráve15 e
dlltavórivais qua exuinarllO a c ....panha. auilO COIOO do
dlspacha daIs). autoridadl(s) responsável leis) que
autorizou (aru) a cupanha. .'

g) qual foi a participaçlo des.a casa CiVll e dos
Orgloa a ela vinculado. no processo de aprovaçio da
cupanha?

sala daa Sessõla, em {~de outubro de 1996

~WftJ,
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Atenciosamente,

A sua ExcelAncia o Senhor
Deputado CUJIIJA BUIOOl
Gabinete n' 533 - Anexo IV
cAJwlA DOS DEPUTAllOS

~o-LjJ~
0lIVAUl0 PIllBEIRO 'J'l.:s\

Chefe de Gabinete
Atetu:iownente

Econômi"" foi progr&mada pua uma inserção. O.jomais fOr&nt O Liberal (PA), 00ri0 do
Nordeste e O Povo (CE), Diário de Penuunbueo e Jornal do Comén:io (P!l). A TItdt,
Tribun& da B&llia e Correio da B&llia (BA), A Gazeta (ES), Estado de Minu (MO), O Gabo.
lornal do Brasil e O Dia (lU), Folha de S. P&U10. O Estado de S. PIIIIo e au.ea Merl:IIlIiI
(SP), Gazeta do Povo (PR), Oiírlo Cot&rin.",. (SC), Zero Hora e Correio do Povo (IS),
Correio Brazi1iense e lornal de Brasília (DF). O período de inserçlo nos jOIII&ÍI dUrioIlbl da
8 & IS d. oulllbro de 1996; nu reviSlU selII&llIis, u tr& últimu SetIWIU da 0UIlIhnl: na
revim quinzenal (Ewne), o segunda quinzena de outubro e u duu qUÜIZIn&J da 1IOWllIbro;
e a ediçlo de novembro, no e&SO de Conjuntura Eco>lÓmica.

f) A outoriz&Çio de re&liz&çlo de despeS&S publieitiriu é de competàlcia ÍIIlIllll& do
6rgIo ou entídede al1UJlÇilnte. em eujo imbilo lio re&lizadu .. &níliseI e &VIliIçlleI da
convenii!ncia e oponunid&de de c:ada c&ntpanha. A p&nicip&ção da (SECOM) é de çnciaçIo
e 1pI'0voção dos UpeclOS lé<:nico.publicitários das eamp&nhu, confonne eSl&lui o Decmo ,,'
2.004. de 11.09.96, em seus &nigos 5' e 11.

g) No março da legisl&Çlo em vigor - MP n' 1.498 -, a supervillo do pubIIcIdada
govemametlw incumbe. SECOM. A Cuo Civil nio tem .... ineumbénçio.

SI~
~irio de Comunicaçlo Social

da Presídc!nçia da Repúbliço

Brasilia, Clt) de dezembro de 1996

Senhor Deputado,

Oficio PS/RI n' J fi3 g 196

De ordem, encaminho a Vossa Excel'ncia,

cópia do Aviso n' 1.645-SUPAR/C. civil , de 06.12.915, de Calla

Civil da prellid'ncia da República, que envia cópia do Mam' n'

347, de 04.12.915, da Secretaria de Comunicaç60 Social de

Prllsid'ncia da República, preJltando ,,"clareci

quesitos constantes do Requerimento de Informa

1996, de sua autoria

AvilO n'l. 645 - SUPARlC. Civil.

Em 6 de dezembro de 1996.

IANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRET·9613309 Bruilia, 11 de novembro de 19i1l.
~

8enhor Secretário-Executlvo,

Senhor Primeiro Secretirio,

Encaminho oVo... Exceltnçio çópia do Memo n' 347, de 4 de~ de 1996,

;:1 d...l<Mblica sobre OI

quesitos collJtlOtes do Requerimento de Infonn&Çio n' 1.887, de 1996, do Senhor Oepulado

CUNHA BUENO.

. Reporto-me ao OfIcio n' 2.9<4'1 AAPIGMlMF, de 18.10.96, por meio
dei qual a AlHIIOCÍ. de AllUIl10s Parlamentares dess. Minist6rio encaminha, para
exame e manifes18ção, o Requerimento da InformaçOes li" 1.ll86I96, de autoria dei
Exmo. Sr. Dapul8do Cunha Bueno, sobre a campanha publicitária 8f1lI1lecBndo o
PROER.

2. ApreHnto • V.ElcII., a HQUir. lftIlOIlas ia indagaçOes fonnuladu
pelo Per1amentar, na ordem em que foram e18boradU:

Atern:ioumente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estodo Chefe do Co.. Civil

da presidência da Repúbli..

A Sua Ex<:elincia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
~S~iriodaCimuadosDepnodos

BIASÍlJA.Pf,

-.) qual o r:uato total da c:ampMha na jomaI•• rnIl1tu elVa
..tecendo o PROERr

Informo que o custo tolal da campanha é de RS 1.724.158,83 (um
miIlAo, setec:anlOS e vinte e qual1D mil, cento e c1nqQent. e oito re.is • ortanta e tr6s
cen18vos). O plano de mfdia d. campslha nlo contemplou a velculllÇ60 doa
anúncios na talevido.

"b) quaia 08 6IlI.Ioe llgadoa direUI ou IndIrel8mente 80 oew.no
Federal que e.tao pagando ••••• custo.? Favor Informar
quanto coube. c.da um d.I..?-

As despes.. foram cust••das plllo Banco Cantral do Brasil.

Memor&ndo n' j~1

As> Senhor Subehefe pua A5suntos pmament&re. da PR
Allunto: Requerimento de lnform&ção sobre publicidode do PROER

Em &tendimemo ao Memor&ndo n' 419, de 19.11.96, por meio do qual V.SL
eneaminhou Requerimento de lnfomw;ões de lUtOriO do ilustre Oepulodo CUNHA BUENO,
prestamos as informações disponiveis na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
Repilbli.. (SECOM), seguindo a ordem du perguntu.

o) Segundo dodos fornecidos o esta Seaetaria pelo B&JK:O Central do Brasil, o eusto

toI&1 do e&mp&nhL veieul&da em jornais e revistas, foi de as 1.889.026,26 (hum miIhIo.
oitocentos e oitenta e nove mil. vinte e seis reais e vinte e seis centavos). sendo RS
1.777.840,76 (hum miIhIo, .etec:entos e setenta e sete mil, oi_os e quarenta reoiI e
_lO seis centavos) pora veieulação e OI restantes as 111.185,50 (eentO e OllZll mil, CllIllO
e oitenl& e cinc:o reais e çinqüenta centavos), n& produçlo du peças veieuladu. NIo colllla
das planilhu opresemodu o esta Se<:ret&ria qu&lquer veieul&ção d.... eamp&nha em televillo.

b) Essa C&lIlp&nbo é de r..ponS&bilidode do BlOCO Centr&! do Brasil, úni.. entidade do
Admini.tl'&Ç1o Pública Feder&! a custeá-Ia.

ç) Houve Iicit&ção. Foi a Concorreneia DEBRA n' 10196.

d) Por meio d.... Iiçit&ção. foi se!ecíOn&do a entpre.o Denison Rio ContUnie&ção de
Marketina Lt6L, que exeeutou a eampanhL

e) A e&mplOha constou deItes inserções em ç&da veic:ulo, sendo 3 reviJtu e 22jom&iJ
di6rios. As revistas for&nt Vej.. Isto É, Exame. Alim desw, o revista menuI Coquntura

-c) houva IlcItaçIo para contrataçlo de••ell serviço.? Caso
negativo, por que nIor

Sim. A concorrénCla OEBRA 1019!l, de 25.04.96, possibilitou 80
B.nco C8Illr8l a contrstaçIo da ag6ncIB de propaganda OENISON RIO
COMUNICAÇÃO DE MARKETlNG LTDA., p.ra exKUçio. en~~~s, dOs servtÇClS
de p1anej.mento, produçio e dlstribuiçio de campanhas publlcllánas..

-li) quaIa.. agMaIM~ ..... CMIpIIlIllI'__
ClCIlIlIt ......... dtIM di taIII cI.p.nddo cam •........,..

CouIlIlllENllOH RIO cOlotUNlCAÇAO DE MMKEI'ING lTDA.
pI8nejar, produzir. vtIcul.- • taIaIldtcIt clt e:tmpIIN.

-') quaIa 011 wIauIaa CllIlIt foi, MC6 ....
........CCIlllquefrlqlMnala. per ..-C......
..dita. dllrIIalo • final), ,..

..... 8111~ CIlplacID piInDdimIdII, C\IIlOIdi )lII:ldlI;Ill
• rntpII di cIeIc:cr'ia oblIdoI.

"I)toIIaIIDcdpIa..................d............
....-...n.oampenlIt, lIIIlnl GOMOdi""'"da(.)
~1I8dI(') I'IlpanMvtl(tlt) que 1IIIDrIIDu(.-) I

0IftIII8IIIII.-
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Vide ptanilha...., com a~ da PreIldIncIa da RepúbliCa.

"g) qual foi a partlclpaçIo d.... Mlnllttrlo • doa 6rgIoa a ...
vinculados no procnao d. aprovltÇlO da campanha?

A campanha, d. iniciativa do Banco Central, foi iubmetída e
aprovada pela Seaetaria di Comunaçio Instltucion81 da P....ic:lAncla da República.
conforme preconiza a InstruçAo Normativa r{' 06, dBqUlIa Orgia. ~

R.speitosamente,

~~
CarlOI ~duardo T. de Andrada
Diretor

Anexos: 2114 .

A Sua Excefjncja o Senhor
Pedro PulJen Parente
Stcretârio-Executivo do MinlltWio da Fuenda
Esplanada doi Mlnistériol, Bloco P
70048-900 - Bruília - DF

Outubro de 1999

UenisolJ ruo Comunicação de Marketing Ltda.
Recomwrjação de Mfdiá - Banco Central do Brasil.

FOllll~to Sla ...d~'.l: 6 x 27 em P&B
rorm~·. "'~l!:f de: 5 x 22 em P&B

'- =.
PAA(AI I 1 J ~ S , 7 I , 11 1111 lJ I~ IS ., 17 11 "li ZlU II 14 II l' 17 li ~, 11 ro' CUST9 ceSTO
VElcCLO T Q Q 5 5 D I T Q Q 5 5 D 5 T Q Q s S D S T Q Q 5 5 b 5 T QIN tlNIT.-

!!.iu!11n!l!!r2
o Globo I I I

I
') li 752.00 95256.00

Ir doO,o,;1 I 1 1
,

~ 2768ÜlQ 13052.lX
, Ilio 1 1 I

:
~. J Ii 176,41) 54529.20

!

~ "

..'\lad. sr I 1 1 3 46118.00 14H·S4.oo
IoE5l dtS~. I I I 3 45.846.00 137531,00
iurl3 MrJ'cJJlliJ I I I ) 41.145.00 123 4~~.00

Orl. lIorÍlUIt
lo ESl de Mious I I I ~ '6.52",00 4'?S72.0<

P":!oAkCn
7.••011... I 1 I J 4,654,10 13-962.31

Cpriliba
Gaz••a do Po,o I I 1 3 4.714,21) 14 142,60

FlDrilnáDolis

lli (1larintnSe I I 1 ) 4.322.t f) 12 966,48

TOTAL GERAL (RSI CONTINUA
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Denison Rio Comunicação de Marketillg Ltda.
Recomendação de Mídia - Banco Central do Brasil

formato Standard: 6 x 27 em P&:O
Formnlo Tabloldr: 5 x 12 e~' P&:B

Sábado 30 51603

PRAÇA I I 1 J • 5 , 7 I , Ii 11 IJ Il •• '5 " 17 .1 I' li 11 li lJ 11 15 U 11 li n lO 10 n;sro CUSTO
vEICULO T Q Q S 5 D S T Q Q S S D S T Q O S S D S T Q Q 5 S D 5 T Q I~s UI'llT. TOTAL

I!r.!!ilia
47385.OCCorreio Drasiliense I 1 1 3 15795.00

lornal de Brasília I I 1 3 11981.00 3S.96too

'"hóri:,
\ O.. de Vilori. I 1 1 3 2373.30 7119.90

S.h'.do.
~ Tarde I 1 I 3 13,170,00 41310,00
Tribuna da Bahia 1 1 1 3 11.664,00 )4 992,00
('orreio da Bahia 1 1 I 3 10.530,00 3U90.OO

!ill!f!
Oi de Pernambuco I 1 I 3 1I.S02,oo H 506,00

Fartai..,
Di. do Nordesle I 1 1 3 9112,00 29646,00
t) 1-0....0 I I 1 ) 15414.30 46242.90

Oelim
O Liberal 1 I t 3 14 147,46 4244238

TOTAL GERAL (R$) 45 1.07'-114.76

Denison Rio Comunicação de l\Iarketing Ltda
Plano de Mídia - Banco Central do Brasil

REVISTA

TiTULO fOR!\IATO TOT. OUT NO\" CUSTO Cl'STO

INS. 1 234 1 2 3 4 UNIT. TOTAL

VEJA 1 PÁG. DUPLA 4 C 3 ABC 109.500,00 328.500,00
ISTO É I PÁG. DUPLA 4 C 3 ABC 59.342,00 178.026,00
CONJ ECONÔMICA 1 PÁG. DUPLA 4 C I A 17.000,00 17.000,00
EXAME I PÃo. DUPLA 4 C '3 A B C 59.400,00 178.200,00

TOTAL GERAL (RS) 10 701.726,00

A - "Se Não Fosse O PROER, Milhões..,"
B - "PROER. Este Remédio Evitou..."
C - "Dona Márcia E "Seu" Pedro..."
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Denison Rio Comunicação de Marketing Ltda.
Quadro de Custos - Banco Central do Brasil

I\IEIO CUSTO PARTICIPAÇÃO
(RS) (% )

JORNAL 1.076.114,76 61

REVISTA 701.726,00 39

TOTAL GERAL 1.771.840,76 100

~
Custos de tabela referentes 10 mas de Julho 196. sem Mgociaçlo

CUSTOS DE PRODUÇÃO

Outubro de 1999

Denison Rio Comunicação de Marketing Ltda

CUSTOS DE PRODUÇÃO
CAMPANHA PROER

I • Aluguel de Cromo
Anilncio' "Se Não Fosse O PROER..... - 1.6·H.50 .....

2 - Produção de fotos
Anuncios: "PROER. Esle Remédio.....

"Dona Márcia..... _ 15.410,00 ~

3 - Anuncias: "Dona Márcia....
"Se Não fosse O PROER....
"PROER Este Remédio....

- 40.794,00-00!f9J.'~Fotolitos Jornais.
fotolitos Revistas: - 53.337,00--

rorAL DE PRODUÇAO (RS): 111.185,50

fiI.
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DENISON RIO COMUNICAÇÃO DE MARKETING i-YOA

TOTAL GERAL

Tolal Midia : 1.777.840,76
rrOlal Produção: 111.185,50
~otB1 da Campanha: RS 1.889.026,26

Veiculo 1N0 Ins1 CUS.IO. lab:laI.....C~~ .-h~~~a1
NegOCIado de Desconte

Veja 3 1 328.500.001 312.075.001 5%
Isto E 3 , 178.026.001 151.322.1 OJ 15%
Exame 3 I 178.200.001 169.290.001 5%
Con.Económlca I 1 17.000.001 15.300.001 IO'A,

Denison
Brasília, 14 de outubro de 1996.

limo. Sr.
Dr. Antenor Robeno silva de Moraes
Secretaria de Relações Institucionais
SECRElSUREL
Banco Central do Brasil
Nesta

Prezado Dr. Antenor,

Total de Ins........ 10
Total Custo de Tabela RS 701.726,00
Total Custo Negociado RS 647.987,10
Total da Diferença RS 53.138,90

RESUMO GERAL

Tolal Custo TOlal Custo ITOlal da
Tabela Negociado Diferença
RS 1.806,261.92 1.612.973,331 193.288.59

Temos a satisfação de infonnar a V.S.a que conseguimos para
o Banco Central uma economia de RS 193.288,59, na veiculação da
campanha do PROER.

Pelos preços de tabela o custo'total seria de RS 1.806.261,92,
enquanto que o negociado atingiu RS 1.612.973,33. ;

Estamos anexando planilhas co.m os descontos con!oegui&s
veiculo por veiculo.

Atenciosamente,

ProtocaIo:

Total: RI 1.724.158,83

Mldia:
RS 1.612.973,33

Fax: 414-1.89l!

.aANCO dlNTRAt.IDO IÍllASIt.

If'O!tarlein"7, de 21 .. julho d. 1992)

lllIcIim1n8ç6o do Valor da Mfdla RCl' Veiculo:
VIde an8llIlS

~FDl1'I8C8dOr:

DIreIa Rl '1'.11l5.!íOl

~~.~s:
~ CanforJne enlIndImentol com o Sr. RIcIordo Biltencourt...ta planilha 1látItUI,
• pera lOdoe os eNItos, a de li" O . 195, de 2e.9.ge.·eprovada em 27.9.se. -

ClMde (UF): ContalOI: Id8ndtlcaçto e UlInatura do
GrouMaIériatAntenor IOlIcitllnt.:

,1IIMitla (DF)

Veiculo IN" Ins CUSIO Tabela Custo Percentual
Negociado Concedido

O Globo 3 95.256.00 85.730,40 10%
J. do Brasil 3 83.592,00 71.053,20 15%oDia 3 54.432.00 46.267,20 15%
Folha de SP 3 140.454,00 126.408,60 IO'A,
Estado de SI' 3 137.538,00 119.658.06 13%
az. Mercantil 3 121.500,00 103.275,00 15%
Est. Minas 3 49.572,00 44.614,80 IO'A,
ZeroHom 3 14.800,50 13.320,45 10%
Correio do Povo 3 17.579,10 14.942,23 15%
Oz. do Povo 3 12.315,24 11.083,71 10%
D. Catarinense 3 11.198,88 10.078,99 10%
1\-. Braziliense 3 47.385,00 42.646,50 10%
J. de Brasilia 3 34.506,00 29.330,10 15%
A Gz. Vitória 3 8.189,10 6.960,73 15%
A Tarde 3 29.889,00 25.405,65 15%

rib. Bahia 3 34.992,00 29.743,20 15%
. Bahia 3 31.590,00 28.431,00 10'A,

). Pernambuco 3 34.506,00 31.055,40 10%
. do Comércio 3 32.649,48 27.264,60 15%

D. Nordeste 3 29.646,00 25.199,10 15%
O Povo 3 50.869,62 44.765,26 12%
O Liberal 3 32.649,48 27.752,05 15%

Total de Ins........ 66
Total do CUSIO de Tabela. RS 1.105.109,40
Total do Custo Negociado RS 964.986,23
Total da difcrcnça. RS 140.1~~.!7

~~te~c{Lavo-
Denison Rio Comunicação
de Marketing Ltda

Denlscn Rkl Com!rIlcIl;io de Marla:tlng lida.

BANCO CENTRAL
CA:\1PANHA PROER

NEGOCIAÇÓES COM VEíClILOS
JORNAL
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DoIin>. _...-.do.L WS. P:II'ÍIf1ÍÕ trllico. do RICD
o donrquiv_ da> '.guilllO' propoaiçllOlõ: PI'C'.'
66197,70197,73197, 1l'97. 11m. Pabli.....

BANCO CENTRAL DO BIlASIL

CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O PROER

BRIEFING
(pROJETO BÁSICO)

I.HISTÓRICO

O Programa de Estabilização Econômica trouxe para o Sistema
Financeiro Nacional uma 110YlI realidade: fim da ciranda financeira, n-made de
adaptação a novas práticas bancárias, comerciais etc.

2. Com isso, as instituições financeiras vinIm-se na comingência de optar
por adminisuaçõcs mais zelosas e produtivas, uma vez que a brotai Rduçio dos ganhos
obtidos com a espiral inflacionária apontou para o surgimento de mn mercado muito
mais enxuto e, por isso mesmo, mais competitivo, onde, por.fa1ta de espaço, 56 os
concorrentes mais capacitados sobreviveriam.

3. No entanto, a faI!ncia de a1lJ1111l1S instituições, como por exemplo
grandes bancos comerciais, geraria fonlssimos impactcs no sistema como IUD todo,
causando desconiiança generalizada nos correntistas, que, em cooseqllbçia, acabIriam
acorrendo em massa aos bancos para retirada do dinheiro depositado ou aplicado, o
que poderia acarretar uma grave crise sistmuca.

4. Para prevenir tal situação, o Governo Federal criou o Prosrama de
Estlmulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
PROER, que, em sintese, utiliza recursos dos depósitos compulsórios dos próprios
bancos para financiamento de instituições em dificuldades, previsto o retemo dos
recursos com juros e garantias adequadas. Integra também o PROER o Fundo
Garantidor de Créditos - FOC, que asseaura aos depositantes saques de até RS
20.000,00 (vinte mil reais), nos casos em que o banco onde possuam conta sofra
intervenção ou liquidação extra-judicial do Banco Central.

11- FATO GERADOR DA CAMPANHA

5. Ocorre que a implaDtação do PROER se deu simultaneamente à
ocorrência de intervenção no Banco Nacional, sem que se tivess: esclarecido
adequadamente à sociedade, o que despertou, entre outros, a suspeIta de.que ?S
recursos utilizados estariam sendo desviados de programas governamentats maIS
prioritárias, como saúde, educação e moradias populares, para socorrer os donos dos

bancos.

111_ OBJETIVOS DA CAMPANHA

6. Esclarecer que, com o PROER, foram instituidos procedimentos e
mecanismos que tomaram o Sistema Financeiro Nacional muito mais estável, seguro

ecanfiáveJ.

7. Infonnar que os recursos utilizados pelo PROER não são oriundos do
orçamento da União.

8. Enfatizar a rapidez com que o Governo Federal diagnosticou a
iminência da crise, indicando a melhor solução, o PROER.

9. Masttar que, entre os beneficios proporcionados pelo PROER, ~stà a
eriação do FOC _ Fundo Garantidor de Crédito.s, que, em~a situação ~~ cnse no
banco, pennite saques de até RS 20 mil, garantmdo, com ISSO, a tranqüilidade dos
depositantes.

IV. PÚBLICO ALVO

10. A campanha deverá atingir a classe média brasileira formanora de
opinião. de foona que o larger seja infunnado sobre o PROER e cooscientizado sobre
os beneficios por ele trazidos. Inclusive, para a população de renda mais baixa.

EXCELENTISSlMO SENHOR DEPUTADO MICHEL TEMER.

PRESIDENTE DA cI>MARA DOS DEPUTADOS.

Nela~ do Pa-jgfIb Onico do AIt. ~ 105 do

Regimento Interno da CAm8ra 00. Deputadoa. l*lueIro a VoIu ElalIncla o

clMatquivamento das uguinIM PropoItM de f"~izaçioe Controle de minhe

autoria:

DelW7
073197
Da11ll7

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONfROLE

Parecer a requerimento do Deputado Cunha Bueno - Proposta de Fiscalizaçio
e Controle nO 70197

I - Relatório

Foi desarquivada nesta Comissio de Fiscalizaçio FÍllaDcCira e Coatrole a
Proposta de Fiscalização e Controle n° 70, de 1997, do Deputado Cunha
Bueno, onde se propõe:

''Nos termos regimentais, solicito a Vassa Excel~cia encaminhar a
documentação anexa - referentes lOIl Requerimentos de Informaçio n° IS66 e
1887, que solicitam informações aos Ministros da Fazenda e da Cua Civil da
Presidência da República sobre campanha publicitária enaltecendo oPROER
- à Comissio de Fiscalizaçio Financeira e Controle, com vistas a que sejlDl
aprofundados os levantamentos e exames relativos a essa questlo".

Os referidos requerimentos de infO!lJlllÇio, de nOs 1886196 e 1317196 foram
respondidos por meio dos Avisos nOs 1.0871MF. de 12112196. do' Senhor
Ministro Pedro Malan, e I.64S-SUPARlC. CIVIL, do Ministro-Cbcfc da Casa
Civil Clóvis de Bmos Carvalho.

Temos a observar, de um lado, que as respostas dos Senhores Ministros
fomecem, com detalbcs, as informações objeto de requerimento do Deputado
Cunha BueIIO, esclarcccndo a respeito doa valores dcspendidoa com a
campanha publicitária referente 10 PROER, sobre a exist6pcia de licitaçlo
pn!via e o nome da empresa scJecionada, OI nomes dos 22 jornais e 3 revistas
onde foram veiculadas as informações sobre o programa. entre outral.

De outro lado, o Regimento Intemo da Cimara dos Deputados estabelece no
anigo 61, inciso I, que a proposta de fiIca1izaçio e controle scri apresentada
"com especifica indicação do ato e fimdamentaçio da provicMncia objctivada".
Ora, o pedido à ComíssIo, pDI' pllte do Deputado Cunha Bueno, apellll
solicita que sejam aprofundadol os levantamentos e ClWIICS relativos •
questio, não atendendo ao requisito do artigo 61. r, do Regimento Interno.
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Uma vez que os requerimentos de informação foram plenameate~
pelas autoridades. o procedimento a ser seguido deve ser o de lIIIiIiIe das
rapoIIIS por pIIte do requeretUe, ptn. pcIIlcrionnnIe. • ~
filDdanlentaçlo, enquadnt a qucstIo referida em uma JII'lIIlOItA de fiIcIIiaçio
e CIlIlISOIe.

ui. PARECER DA COIIIIPO
A Comilldo de FisealiaçiO Fin8nceira • Controle. -.ri r-ulo

relliUda dia 11 de .110 de 1999. REJEITOU, unanimemenle. a. PropotIa de
Fiacalizaçto e Controla n.· 70197, nos termoa do R.1Il6rio Privio do rtlMor.
Deputado Joio Magalhies.

Eltiverem pc","", os semaru DeclulIdoI: DeIIim. NeIlo.
Preaidenle; Márcio ReinlIldo Moreira e SimiO ~. V~;
Valdemar COIII Nelo. Hilio CoIIJ. Antonio CarloI Ilitcaia. GílIMr MachIIdo.
Olvaldo Reil. Joio Leio, Joio MagalllAe.. AtIonao C_go. Joio Coter,
-'\birk:o Filho. Paudemey ~velino. Seralim V.~. ~ C......... Ayrton
x-z. Joio -'\rneida. Jaime Martins. Rommel Feij6. EIlon Ro/Nll. ltIlbInI Fwlan
• M6rio Nagron\OII!e.

S.I. da Comilldo. 11 de agosto de 1999.

o \

~~Ot'puI.~re'idente

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 103, DE 1999

(Do Sr. Celao GI&lIo e outro&)

D6 nova l'IdIIçio _ H l' e Z' do arL 100 da Constituiçio Federal.• a •~ o
13"· •

lAPENSE-sE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇJ.O NO 5211. DE 1.7)

AI Mau daa-. dos Deput.oos e do SenIdo Federal pnlIIIlIIpa, _
tamoI do II1iCO 60 da Conatituiçio Federal a SCJUÍIIII E...ta
CculitucÍOlla1 :

Art. 1° • OI \Wipal'os I' e 2" do artiBO 100 da ClIIIIlituiçio FedInI
....a Yipar COIIIa sepúIte redaçio :

" 100: .

11° :. É obriptória a inc11111o, no~ das eatidIdn de diNiIo
pibIico, de docIçto .-síria ao pqIIIICIIlO de ... dMIiIoI~ de
pl'ICá\rioI judiciíriol, apraeatIl10I à entidade dewcIoII lIi 1" de ,iuIIIo.
... lIlI que tado alUI1it.Idoc OI seus vaIoru, fueDdo.Io o pqIIlIIIM lIi
o ftIII do exerciolo HPiate. mpeitado o liaIite de 5% .. ,...
l'IIlIIlaIlIes de ÜIqIoIlos, COllIIJNIIldida a~ de ...........

I r :. As dotações orçamentirias e os créditos abertos stdo
CCIIIipados 10 Poder Judiciário. reeolhendo-se u imponAnciu respectivas
à repIItiçIo competem•• cabendo ao Presidente do Tribunal qlle proferir •
ateIlÇI exeqoenda :

I - detemúnar o papmetlto seIUftdo u pouibitidldea do
dep6&ito;

11- autorizaroseqOestro:

a) a reqlllfimeuto do credor e exclusivamente para o caso de preterimento
de _ direito de prec:edêJlcia, até a quantia necessária à satisfação do
cWbito;

b) do aaIdo dai imponillcias Dio recolhidas até o final do exercicio."

AI't. r :. Ac:rac:entHe um pari(llafo que será o 3·, com a redação que
SCIIlIII. -.cIo-se os seguintes :

.. I 3" : • Os lIIdoa de débitos COIISlIDtes de precatórios judiciários
... .....-o limite a QIIe se refere o parágrafo l° • bem como as
....,iuçCIeo da valores, serIo inc:luídos DO orçamento dos exercícios
subIeqiIeatea, até SlIIlotalliquidlçio. respeitada a ordem cronológica de
l(lIIMIIlIÇIo do débito orilÍJlário : ..

Art. 3":. Eala EIMIIda enua em vigor na data de sua publicação.

romFlcATlVA

A situaçIo fillanuÍJa dos Estados e Municípios é
de .... pavidade, DI medida em que u receitas arrecadadas são
m.ficÍl... pila saldar u despesas de custeio. necessárias para a
i •••111;10 doi seMços eueociaís nas áreaS da educação. saúde •
~ ..1.,ma"O biIico. se8Uflll9& e, principalmente, para adimplir
OI~ salariais e reapectí_ euc:argos dos servidores públicos.

Além disso. a conjuntura econômica nacional vem
causando ret1exos diretos nas receitas tributárias da União. dos Estados e
doi MllllÍCípias, gerando inadimplcncia jamais observada e. via de
CCIIIeQiiênc:ia, acemuada e cOll5lante queda de arrecadação.

Mas, se nio bastasse. é preciso lembrar que, ao
Ioqo dnces liIlimos cinco anos, as receitas das transfen!ncias
CClMlÍIUCÍDIlIis, perte1ICeDte& llOS Estados e Municipios, vem sendo
seesivehDeDte reduzidas em fuoçio de artificios criados pelo Governo
FedInI. seja .... do FIIDlIo de Estabilização Fiscal - FEF • seja pelos
dIitOI perwqos da Lei Kaadir e. ainda, as vinculações compulsórias de
r-x. de illpOllOS e traIISferCncías, a favor do Fundo de
DeaenwIYiIllClWO e MIIIuteDçio do Ensino Fundamental - FUNDEF ,
1IlI\'IIldo. solIretn-n, aliquidez finam:eira dos Estados e Municípios.

Noate passo. vale notar que entre os exercícios de
1997 e 1991. a I*licíplçio da Unilo no total das receitas tributárias
~ de 57. 5 " pila 59,1 %, enquamo que, no mesmo período. a
PIftÍC~dlII Estados e Municípios baixou de 42, 5 % para40, 9".4.

No lado dai despesas. DO mesmo penado, os
Mwlicípiol, em especial, assumiram encargos cada vez maiores,
priacípIhneate 11II ireu de educaçio. saúde e saneamento básico,
cIiipoIiibt1izaado, CIIIa vc mais, pma maior de serviços essenciais á
~icIade.

PeIIs rulleI ícima, inúmeros Estados e centenas
de t tIalclpiol vi..... sob c:alIIlaDte ameIÇ& de íntervelJçio, em IaZio do
llID JIIIIIIIIMo de pqcaCórioI judiciírios e, de outro lado. nIo tem
~ ck hoInr ......divida, beraDça de administrações pusadas, a
IID _ nduIàldo 0ll1lllllllO... paIiIIlIdo IIiYidades essenciais ( saúde,
edIcIçIo. coIIla de Iillo, abMtaciDlOlllO de áaua. segurança, etc. ),
11. ir '1IlIo dnItil:... o nÓIMIO iIe seus servidores. gerando
-"'10 t cllMeIa. cotnc:ando em lérios riscos a qualidade de vida,
......... di da tocIoI OI cidadloa btuiteiros.

Portanto. a presente proposta de Emenda
ClIIIIl\l1ICiclIIat é mClllida que se illl'pÕe asseeurar. de um lado. aos devedores
wa cllllinbo viável. sem comprometimento excessivo e insuportável de
_ resfltCti\'U ..-itu e alUtando • de vez, o fantasma da intervenção,
anvés de l'IICIIiallIo constitucional de seqüestro automático e, para os
CNdons, a tepIIJlÇa de satisfaçlo de seus créditos, em funçlo das



51608 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Outubro de 1999

CÂMARA DOS DEPlJTADOS

dbponibilidadp fulanceiras das entidades de direito pliblico~ de
precatórios judiciários,

SGM. SECAP (7503) C••f.rhcia de Ar.........
27_12:29:23 ""'001

Sala das Scssiles, lZo.soato de 1999.

~ t..J /;./t~ ./
Dépulado CE=qí:íõ'
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PFL
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PFL
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PSDlI
P
PFl
PSDB
PMDD
PSDlI
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l'lIT
PSDlI
PPl
P7lI
PT
PT
PL..
PMDII........
P11I
PFL
PMIlD
P11IPT...
PSDlI
PSDlI
PPI
P11I

PSDlI.....
PMIlIPSDlI
l'lIT,..
PMIlD
PSDlI
PPB
I'I'L
PPl
PT
PMIlI
PnT

47 EOMAR MOREIRA
48 EDUAROO BARIlOSA
411 EDUARDOCAMPOS
!lO EUSEU MOURA
SI EUSEU RESEHOE
li2 EMERSON KN'1iZ.
!l3 ENI\IH.DO RIIlE1RO
54 EUJActo SlMO!S
SIl EV1lAs1O FARIAS
DI FÊIJX MENOOlIÇA
57 fETrERJúNIoR
DI GA8T1.0 VlElAA
DI GEflALDO SlMOES
\lO G!IlMAHO RlGOTTO
81 GIltSON PERES
llZ GERVÀSIO SILVA
13 GIlBERTO KASSM
84 GI\IH.DO CA-...o
as HAROLDO UMA

• HIlI.ENIl.DO RIlIEIRO
87 H!IlC~ ANGllINETT1

• HiRMES PMCWlS.I.O
• HUGO BlEHl.
70 ll.OEFONÇOCORllEIRO
71 INÁCIOARRUOA
72 INALOO LElT1.O
73 IVAN PAIXÃO
74 JAIME IWlTtNS
7S JAIR BOI.SOIWIO
711 JANOIRA FEGHAU
77 J01.O CAI.OAS
7' J01.O COSEft
7V J01.O HEHRlQUE
\lO J01.O MAGALHAEs
81 J01.O MAGNO
IZ J01.O MEHIlES
13 J01.O PIZZOLATTI
14 J01.O TOTA
as JOEL DE HOLLANIlA
• JONIVAIoLUCASJUNIOR
87 JORGE KHOURY
11 JORGE PINIliIRO
llt JOSE CARLOS ALELUIA
!lO Jose CARLOS ELIAS
81 JOSECARLOSVIEIIIA
!l2 JOse CHAVES
83 JOSE DlRCl!U
114 JOSE MlUT1.O
llI5 JOSE PRIAHTE
!li Jose THOMAZ NOHó
87 JUQUINHA
81 JURAIlOlL JUAREZ
111 JUTAHY JLlNIOR
100 LAIRE ROSADO
101 LllllAQUINAN
102 UHCOl.N PORTEI.A
103 UNO ROSSI
104WI8_
1011 WlZANTOHIOFLEURY
101 LUlZMAlNMllI
107 MÁRCIOMATOS
101 MARCOS ClNTRA101 __

I lO MATTOS NA!lClM!IlTO
I II MAX ROSENMANN
112 ....TONMONTI
113 MUftlLO DOMIIlGOS
114 MUllSA OI!lolEll
l1S N!LO ROOOLFO
111 NELSON WRQlIFZFI I I

117 NEL80Il MEURER
11' NEl.lION PELLEGRINO
11' NICIASRlIlEIRO
120 NILOCOELHO
121 NILlION Í'INTO
122 NILTON BAIANO
123 NILTON CAPIlCAIlA

124 ODILIO BAL8lNOTTI
123 OUVElRA FILHO
121 OSVH.DO BIOLCHI
127 OSVH.DO REIS
121 PASTORAMARlLOO
121 PALILO FEUó
130 PALILO JOSE GOIMA
131 PALILO KOMYASHI
132 PALILO LIMA
133 PIORO CANEDO
1M PEDRO EUG!MO
1M PEDRO FEIINANllU
1:11 PIDftO PEIlROSSWl
137 PIDftO W1I.SON
131 PHILEMON RODIIIGUU
1:11 POMPEqDEMATTOS

Pft
MO
RI
I'R
Alo
DI'
M
RIS
SP
U
se
MO

'"TO
SP
CI!
lIA
SE
RIS
PI
lU

'"RJ
SP
MO...
lU

SP"
RIS
Pft
RJ
Mo\
SP
MO
PI
TO
SP
PA
Pft
RJ
PI
SP
SP
lU

•se

PFl
PSDlI
POT
PPl
P11I
l'IoIlI
PMIlD
POT
PCdalI
PSDlI
PPl
PMDII...
P11I
PPI..
PPl...
PPI
PT
PSDlI
PSDlI
PL
PL
PL
PMDII
PT

-pnr----

PMIlD
PSDlI,...
I'I'L
PPI,...
l'IoIlI
PPl
l'lIT
I'I'L
PPI,...
l'IoIlI
I'OT
P11I
POT..........

TIpe da Proplliçlo: PEC

A_r da Propoolçh: CELSO GIGUO E OUTROS

))&ta ... A,.-taçIo: 15109199

E_Ia: PIopaoladc ....... à COIIIliIuiçio qIII dà 110ft..... IM fi
I' c r doIlLIOOc••_f 3".

, r-I Alllaataru SlIl1dnfCI: SIM

Tetalldc~: ~""""~~---""IIO=
_~ 0071

..- 0001

.-- 02Z
lIoIIVIiI 0001

AIIluturu co.nnudu
1 AIIELAROO LlJI'lON
2 ADEMIR LUCAS
3 AIRTON DlPP
4 AIRTON ROVEDA
S AL!ERIco CORDEIRO
• ALIERTOFRAGA
7 ALCESTE ALME1llA
8 ALCeu COl.lARES
• H.DO REBELO
10 AIoolzlo SANTOS
11 ANTONIO CARLOS KONDER Rl!lS
12 ANTONIO 00 VALLE
13 ANTOHIO I'EIJAO
I" ANTONIO JORGE
15 ARHALDO FAIlIA lluA
18 ARHOH IIEZERRA
17 AROLDOCElRliZ.
II AUGUSTO FIWlCO
18 AUGUSTO NARDES
'20 AIIIlN%ClAA ARRUOA
21 AYRTON XI!RfZ
22 BAIlIJ PlCANÇO
23 BIlII'O RODRIGUElI
24 BIlII'O WANDe'NAIo
2S CAlIO JúLIO
21 CARLOS DLINGA
27 CARLOS llNITANA
2Il::emGlGuO
21 CEZAR SCHIRMER
30 CHICO DA PIIlNCESA
31 CORONELGARCIA
32 COSTA FElIIlElRA
33 CUNHA BUENO
M CUS'TODIO MATTOS
as 1lAM'1.O I'IIJCIANO
:11 DARCI COELHO
37 DE Vi1AICO
31 llEIJSlle1ll PANTOJA
:11 IlILCI!U SPiIW'lCO
40 DlNO l'!IlNAHIlU
41 llOMIClAHOc-.
42 OR.HfUO
43 D1J1UO P1lINlIDCHI
44 I!IIERSILVA
48 EIltNItOAAAúJO
40 EIltNItO lU
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140 RAIMUNDO GOMES De MATOS
141 REGIS CAVALCANTE
142 RICARDO BARROS
143 RICARDo MARANHÃO
144 RICARDO NORONHA
145 RICARDO RIQUE
146 RDBERlo ARAUJO
141 ROBERTO BRANT
148 ROBERTO JEFFERSON
14; ROBERTO PESSOA
150 ROBERTO ROCHA
151 RODRIGO MAlA
1S2 ROlAND LAVIGNE
153 ROMEL ANIZIO
154 ROMEU QUEIROZ
1515 RUBENS FURLAN
1M SALATlEL CARVALHO
151 SARAIVA FELIPE
1M SAULO PECROSA
1&1 SERGIO BARCELLOS
150 SERGIO BARROS
161 SERGIO CARVALHO
162 SERGIO GUERRA
183 SERGIO NOVAIS
1!l4 SERGIO REIS
165 SILAS BRASILEIRO
166 SILVIO TORRES
161 SIMÃO SESSIM
166 THEMISToCLES sAMPAIO
169 URSlClNo oUEIROZ
110 VMJAIJ GOMES
111 VALDECIOLIVEIRA
17i-VICENTEARRUDA
113 WALDIR SCHMIDT
114 WALDoMIRO FIORAVANTE
175 WALFRIDD MARES GUIA
116 WERNER WANDERER
171 XICo GRAZIANO
118 YVONILToN GONÇALVES
179 LAlRE REZENDE
180 zelNClO

pSOB
PPS
ppB
'PSB
pMDB
pMDB
PL
pFL
PTB
pFL
pSOB
PTe
pFL
PPB
pSOB
S.pART.
Pt.IOB
Pt.IOB
pSDB
pFL
pSOB
pSDB
pSOB
PSS
pSOS
pMOB
pSOB
PPB
pMOB
pFL
PPB
PT

--PSOB
pMOB
PT
PTe
pFt
pSOB
PPB
f'MOB
PMOB

CE
AL
pR
RJ
DF
pB
RR
MG
RJ
CE
MA
RJ
BA
MG
MG
SI'
PE
MG
BA
AP
AC
Ro
pE
CE
SE
MG
SI'
RJ
1'1
BA
SP
RS
CE
RS
RS
MG
PR
81'
BA
MG
81'

do art. 100 e a ele acrescenta § 3D ''t contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

180 assinaturas validas:
007 assinaturas que não conferem:
022 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

a!2a~~
CLAUDI{I~~~ C. DE S

Chefe _

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geml da Mesa
NESTA

CONSTITUIÇÃO
. DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULo IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPITULo I
DO PODER LEGISLATIVO

Assinaturas que Nio CoJlfeRm
1 DELFIM NETTO PPB SP
2 EUNic/o OLIVEIRA PAlOB ce
3 NELSON MARCHEZAN PeOB R8
4 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
5 PAES LANDIM PFL 1'1
6 REMI TRINTA PST MA
7 ze GOMES DA ROCHA PMOB Go

Assinaturas Repetidas
1 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
2 ALolZlo SANTOS PSDa ES
3 ARNALDO FARIA DE SÁ pPB SI'
4 BADU plCANÇo PSDa AP
5 COSTA FERREIRA PFt MA
6 CUNHA BUENO pPa SP
7 cAMIÃO FELICIANO PMOB Pa
8 DAMIÃO FELlCIANo PMDB l'a
9 DR.HELlo POT SI'
10 ESERSlLVA POT RJ
11 ENIVALDo RIBEIRO PPB Pa
12 EUNlclo OLIVEIRA PMDB CE
13 FELIx MENDDNÇA PTB BA
14 INALCo LEITÃO Pt.IOa PB
15 JORGE KHoURY PFL BA
16 JOSE CARLOS ELIAS PTB ES
17 PAES LANDIM PFL 1'1
18 PASTOR AMAR/LCo PPB TO
19 REGIS CAVALCANTE PPS AL
20 RUBENS FURLAN S.PART. SP
21 SARAIVA FELIPE PMOB MG
22 URSICINo QUEIROZ PFL BA

SECRETARIA-GERAI. DA MESA
•Seção de Registro e Controle e de Análise de ProposiçAo

Ollc\o n°~LI99

Bmsllia, 27 de setembro de 1999

Senhor Secretário-G&ml.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Ermmda à
Constiluiçllo do Senhor Celso GIgIIo e outros. que "Dj nova redaçio aoa H 1· • 2"

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

Seçio VIII
Do Protesso Legislativo

SubseÇio II
Da Emenda â Constituição

AI!. 60. A Constituição poderá ser emendada medi.nte proposta:
I . de um terço, no mínimo, dos membros da Câmard dos Deputados

ou do Senado Federal;
11 • do Presidente da República;
m-de mais da metade das Assembléias Legislativas das UlÚdades

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relsúva de seus
membros. -

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na VÍgSncia de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e volllda em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
trb quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda á ConstibJição será promulgada pelas Mesas da
CImara dos DeputadQ! e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Nilo será objeto de deliberação a proposta de emenda tendeme
a abolir: .

1· a fonna federativa de Estlldo;
n. o voto direto. secreto, universal e periódico:
III • a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessllo
legislativa.
............................................................................................................................

CAPÍTULo 111
DO PODER JUDICIÁRIO

Seçio I
Dlsposiçiies Gerais
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Art. \00. À exceção dos créditos de rwureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou MWlicipal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-iio exclusivamente ~ ordem
cronológica de apteSeIItaÇão dos precatórios e à COIlta dos créditoI
respectivos, proibida a designaçlio de casos ou de pessoas nas dotações
Olçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fun.

§ \0 É obrigatória a inclusão. no orçamento das entidades de direito
público. de verba necessária ao pagamento de seus débitos COIISlIIItes de
precatórios judiciários, apresentados até 1° de julho. dita em que terIo
ll1Ua1izados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exen:lcio
seguinte.

§ 2° As dotações orçamentàrias e os crédiloc abertos scriIo
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as import!nciu respec:tivas à
repartiçlio competente, cabendo ao Presidente do Tn1luna1 quc proferir a
decisão exeqüenda detenninar o pagamento, segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do credor e exclllliVllllCllte J*a o caIO

de preterimento de seu direito de preced!ncia, o seq1Iestro da quantia
necessária à sa!Í5fação do débito.

§ 3° O disposto no "caput" deste artigo, relalivlrllCDte à expediçIo
de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei
como de pequeno valor que a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal deva
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

• § 3'acTlscldo pela Emenda COIU/l/llClOno/ n' 20. de 15.'12'1998.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 104, DE 1999

(Do Sr. Geraldo MageJa e outros)

Acrescenta panigrafo ao art. 37 e dá nova redaçáo ao InCiSO XJW. do att. 84 da
ConstItuIÇão Federal. dlspcndo sobre eleição para cargos da adminIStração pública.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. no. tenno. do Art. 60 da
Constituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional.

Art, I", Acrescente·se ao anigo 37. da Constituição Federal o seguinte p....!!'afo:

.. Art.J7~

§ 11. O disposto no UlCISO 11 . em re1açio a h\Te no~ do5 c:lfI:OS em conalllo. Ido sai
aphc:ada quando 11 Unmo. Estado. Di5tnlo Federal ou MumclP*O. l1lCIdaIa4c lei. lnaulf deiçio pila
OI Ieswntes <;>rp de dueç;Io da admuuslJ"lÇio publiea :
I - raIOf de UCllverstdldc:
li-diretor der_,
III - du'etor de escola;
IV - dU'dor de empresa publte3 ou soc:~ de ccononUlI mlSll.•

Art. 2-. O inciso XXV. do an 84. passa a vigorar com a seguinte redaçio.

- Art. .. - ..

XXV _ provere extmpr os wqof PUbUCOl fQIcrais. DI fonM di lei. oNmado o ........
....37. § 11.'

ArI. 3'. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÁO

A pre.ente proposta de alteração da ConstitUlçào Federal decorre da necessidade de
respaldar constitucionalmente 05 procedimentos eleitorais instítuldo5 nu diversas esf«as
dI. RepubliC3. IIlclusíve por intermedio de Lei. que estio sendo interrompidos em virtude de
decisões judiciais no imbito do Supremo Tribunal Federal.

o STF. em diversas açães. objetivando a declaraçio de inconstitucionalidade de leis
que instituem eleições para cargo. de direção da administraçio publica, ali,
reiteradamente. julgando procedente com o entendimento de que estas normas subt.... ao
Chefe do Poder Executivo a competencia constitUCional de prover 05 mencionados c.p (
Artigos 37.n e 84.XXV da Constituição Federan

Com as alterações previstls nesta PEC manteremos as prClT'Optivls do Chefe cio
Poder Executivo. ressalvando o. casos em que poder. ser esubelecido o requisilo da
eleiçio. no âmbito da Uniio. Estados. Distrito Federal e Municipios.

Cabc rauIIar. que a ooçio de pajo democtalica j. eSl& cOlllqt&da !'" 
COUlilucioul. ponicularnselltl ... relação ao enSÍIIO publico. COIlIO podemos venllcar 10

Art. ~06. IL que auiJII estabelece:- __O Ie_~

VI-..... ....,..._..Loi.·

.-\1IÍ1Il1Olldo. o díIpoIitivo que pn1Imdemo. inserir respla o dispostO no Art. 206
_illdo. SUl aplicabilidlde (ace aos demais puce1tos COlIIliluciolui•.

_c];..il.i;.R:Ç:6~o:s DEPrT_~:.DOS
------ --- -----.

SGM- SECAP (7!lO3) Conferência de ASlIJJa'.ras
211Ot199 16:33:27------_._-_._. ---'------'
TIpe ~a PnpeolcIe, PEC

A..... da ' .......~io: GERALDO MAGEL.~ E OUTROS

DatadtAaw-~: 15109/99

E_ta: Acraemta plriarofo ao .niso 37 • di nova redac;io ao inciso
XXV. do an.84. da COll.tltuíçio Federal. diopondo sob", eleíçio
pIl'lI carlOS da administr.IÇio pública.

Poaal Asaloll".'" S.IIcIta..., SIM

T_deAaaill...,..: ~---m

NIo Conlo<oin' -_.' 000

L~ -000
Rapolld.. . 'óõi
~. ._~

Assinaturas Confirmailas
1 NJI,Q PReTTO PT Ra
2 ADalIR LUCAS PSOB MO
3 ADOLFO '-WlINHO PSDlI Cl!
4 AFFONSO CAMARGO PFL PR
s _DO MUNIZ POT RO
6 AGNELO OUEIROZ PCdoB DF
7 A1RTONDIPP POT RI
8 AlaERICO CORDEIRO PT8 Alo
9 AUERTO ldlllJAAo PMDII SI'
10 ALCESTE AUlEIllA l'Mllll RIl
11 ALllIR CA8llAl PFL RJ
12 AIoOlZlO lIERCADANTE PT SI'
'3 AHGElA GUADAGNIN PT SI'
'4 ANleAI. GOMl!S l'Mllll CE
15 ANTONIO CAMBRAIA l'Mllll CE
18 ANTONIO CARlOS BISCAIA PT RJ
17 ANTONIO GERAlDO PFL PE
18 ANTONIO PAl.OCCI PT SI'
ti ARliNDO CHlNAGl.1A PT SI'
20 ARUANDOAllILIO PMllIl PII
21 ARNON BEZERIlA PSOB Cf!
22 ARYKARA PPB SP
23 ATILALlNS PFL NA
24 AUGUSTO NAROES PP1l RS
::5 ;'VENZOAR ARRUOA PT PB
26 B.SA PSOB P1
27 BAIlA PT PA
28 BEN-HUR FERREIRA PT MS
29 BISPO ROO{lIGUES PL RJ
30 BISPO WAl/OERVAI. PL SI'
31 CAllOJÚLIO PL MO
32 CAIO RlELA PTB Ra
33 CARlITO MERSS PT se
34 CARlOS BATATA PSDB PE
35 CARlOS DUNGA PMllIl fia
31 CELSO JACOlI PDT RJ
37 CLEMENTINO COELHO PPS PE
3lI CLEUBER CARNEIRO PFL MO
38 CUSTODlO MATTOS PSDB MO
40 DAMIÃOFELlCIAHO PMOll PI., DE VELASCO PST SI'
42 DEUSOETH PAHTOJA PFL PA
43 DlLCEU SPERAfICO PPI PR
44 DINO FERNANOES PSDB RJ
45 DJALMAPAES PSl\ PE.. DR.HELIo POT SI'
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Atenciosamente,

Brasília, 27 de setembro de 1999

Senhor Secretario.Geral,

LEGISLAÇÃO ClTAOA ANEXADA PELA
CDORDENAÇ"'O DE ESTUDOS LEGISLATlVOS ' C,DI

SC
DF
PE
MA
GO
CE
RS
SP
MG
SC
SP
RJ
RR
GO
MG
SP
~E

BA
SC
AC
MG
CE
SE
RS
RS
SP
PA
MG
RJ

BA
PI
RS
MG
GO

PFL
PT
PPB
PFL
PT
PMOB
POT
PT
PSOB
PMOB
PT
PSB
PL
PPB
PFL
S.PART.
PMOB
PSOB
POT
PSOB
PCdoB
PSB
PSOB
PMOB
OT
OL
OT
PT
OOT

PT
PT
PSOB
PMOB
PMOB

,., PEDRO BITTENCOURT
1.2 PEDRO CELSO'.3 PEDRO CORREA
,.. PEDRO FERNANDES
'.5 PEDRO WILSON
1<111 PINHEIRO LANDIM
1.7 POMPEO DE MATTOS
1<111 PROFESSOR lUIZINHO,.9 RAFAEL GUERRA
150 RENATO VIANNA
151 RICARDO BERZOINI
152 RICARDO MARANHÃO
'53 ROBERIO ARAUJO1" ROBERTO BAlESTRA
155 RONALOO VASCONCELLOS
'56 RUBENS FURLAN
'57 SALATIELCARVALHO
'56 SAULO PEOROSA
'59 SERAFIM VENZON
lllO SERGIO BARROS
16' SERGIO MIRANDA
162 SERGIO NOVAIS
163 SERGIO REIS
lU. SYNVAL GUAZZELLI
165 VALOECIOLlVElRA
166 VALOEMAR COSTA NETO
167 VAlDIR GANZER
168 VIRGILIO GUIMARÃES
169 VIVAlDO BARBOSA
170 WAlTERPINHEIRO
171 WELLlNCTON DIAS
172 VEDA CRUSIUS
173 ZAIRE REZENDE'7. ZE GOMES DA ROCHA

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZARTVIANNA DE PAIVA
SllCl8llItrlo-Geral da Mesa
NESTA

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO E5TADO

.. ;/ ~'/// :f'
I ~L' ,~ rc.fft:ci/
~ éLAUOIA N ES C. DE SOO'

Chefe ,/

174 assinaturas validas;
004 assinaturas repetidas.

Assinaturas Repetidas
ALOIZIO MERCADANTE PT SP
ORo ROSINHA PT PR
FERNANDO CORUJA PDT SC
IARA BERNARDI PT SP

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Registro e Controle e de Análise de PropOSição

Oficio n' 201 199

Comunico a Vos.a Senhoria que a Proposta de Emenda a
COlIstiIulçio do Senhor Geraldo Magela e outros, que "Acrescanta parágrafo ao
artigo 37 e cUl nova redação ao inciso XXV , do art. 84, da Constituição Fadsral,
dispondo sobre aleiçao para cargos da administração pública", contém número
suficiente de signatários, constando a referida propoSição de:

PT PR
POT flJ
PMOB BC
PSOB Ma
PSB PE
PTD flJ
PM08 PA
PP8 PB
PL lIA
PMOB CE
POT RO
PSB AP
PSB SP
PFL RO
POT BC
PT PE
PV flJ
PT RS
PS08 ES
PFl RR
PM08 TO
PMIlII MA
PT DF
oT BA
PFL SP
PT MC
PSB Al

PSII PE
PCcIoll lIA
PSOB Al
PMOB PR
PT SP
PMOIl flJ
PMllII TO
PSOlI PI
PFl Ma
PPI flJ
PT lIA
PL AI.
PT ES
PT Ma
PT MS
PMOB PI
PPS SP
PT Ma
PT SP
PFL PE
PMOI! PA
PSOB SP
PT SP
PT SP
PT SP
PSOlI MG
PT cE
POT SP
PSOB SE
PSOlI GO
PPI RS
PFl RJ..- MT
PT se
PPI AS
S.PART. flJ
PTD SP
PMOB GO
PP8 IW
PSDe PE
POT RJ
PT RJ
PSII SP
PTD ES
PT SE
PT PR
PT AC
°L SP
PMOB MIl
PSOB DF
PT MIl
PFL SP
PMOB AS
PT RJ
PMIlII PIl
PS08 MIl
PTD SP
PT DA
PFl SP
PT MIl
PT N;

POT MIl
PMOB RS
PT PR
PSOB RJ
PSOB SP
PT RS

.7 DIl ROSINHA
•• E81!RSIlVA
•• EDISON ANDRINO
!lO EDUAIIOO!AIlBOSA
51 EDUARDO CAMPOS
52 EDUARDO PAES
53 ELClONE BARIlAl.HO
~ ENlVAlDO RI8EIRO
55 EUJACIO SIMOES
51 EUNlCIO OlIVEIRA
57 EURlPEOES M_DA
51 EVANllRO MIlHOMEN
51 EVlLASIO FARIAS
!lO EXPEOtTO JUNIOR
61 FEIlIlANOO CORUJA
62 FEllNANDO FERRO
63 FERNANDO CABEIRA
U. FERNANDO MARRONl
65 FEUROSA
61 FRANClSCO ROOI\IGUES
67 FREIRE JUNIOR
61 GASTÁOVIEIRA
69 GERAlDO MAGELA
70 GERAlDO SIMOES
71 t3ILBERTO KASSAlI
72 GILMAR MACHADO
73 GIVAlDO CARIMBÁO

7. GONZAGA PATRIOTA
75 HAROLDO LIMA
76 HELENILOO RIBEIRO
77 HERMES PARClANELLO
76 IARA BERNARDI
71 IEOIO ROSA
10 IGOR AVELlNO
., INAlOO LEITÁO
82 JAIME MARTINS
1\3 JAlft BOlSONARO
14 JAQUES WAGNER
85 JOÁO CAlDAS
81 JOÁO COSER
87 JOAo FASSAAELLA
as JOÁO GRANDÁO
81 JOÁO HENRIQUE
90 JOÁO HERRMANN NETO
1\ JOAo MAGNO
i2 JOAo PAUlO
93 JOEL DE HOLLANOA
i4 JOIlGECOSTA
95 JOSE DE ABREU
III JOSE DIRCEU
97 JOSE GENO!NO
!li JOSE MACHADO
91 JOSE MlLlTÁO
100 JO~PIMENTEL
101 JO~ ROBERTO BATOCHIO
102 JOSE TELES
103 JOVAlRARANTES
la. JIlLIO REDECKER
106 LAURA CARNEIRO
101 L1NO ROSSI
107 LUCICHOINACKI
101 LUIS CARlOS HEINZE
101 LUIS EDUARDO
110 LUIZ ANTOMO FLEUIIY
111 LUIZ BITTENCOURT
112 LUIZ FERNANDO
113 LUIZ PIAUHYlINO
11. LUIZ SAlOMÁO
115 LUIZ SERGIO
1'6 LUIZA ERUNOINA
117 MAGNOMAlTA
lI' MARCELO DEDA
119 MARCIO MATOS
120 MARCOS AFONSO
121 MARCOS CINTRA
122 MARCOS LIMA
123 MARIAABAOIA
12. MARIA 00 CARMO LARA
125 MEDEIROS
125 MENDES RIllEIRO FILHO
127 MILTON TEMER
121 MOACIR MICHELETTO
121 NARCIO ROORIGUES
130 NelSON MAROUEZELLI
131 NelSON PEllEGRINO
132 NEUTON LIMA
133 NIlMAAIO MIRANDA
la. NR.SON MOURÃO
135 OLlMPIO PIRES
131 OSVAlDO BIOlCHI
'37 PADRE ROQUE
138 PAUlO FEIJO
130 PAUlO KOBAYASHl
1~ PAUlO PAIM .
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CAPiTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I
Disposições Gerais

An. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União. dos Estados. do Distnto Federal e dos Municipios
obedecem aos principias de legalidade. impessoalidade. moralidade.
publicidade e eficiência e. também. ao seguinte:

• ArllRo, "L'upur ll ,:um redação dada pela Emenda C·on.'ilrtuc:wnaf nO 19. de
(14 06 199/1.

11 - a investidura em cargo ou emprego publico depende de
aprovação previa em concurso publico de provas ou de provas e titulas. de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. na fonna
prevista em lei. ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração:

• Incl.'if) /I com ret.ÚJçiio duda pela Emenda (·on.'ilIlUCwnu/ nU 19. de
04;06199/1.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação. as obras.
servIços. cumpras c alienações serão contratados mediante processo de
licitação publica que assegure igualdade de condições a lodos OS

concorrentes. com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento.

mantidas as condições efetivas da proposta. nos tennos da lei. o qual somente
pennitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

• lnC:l:mrf!}!ulumemado[1f!/u 1.1!1 n"R.661'i. Je 21 fJ{i 1993.
§ I° A publicidade dos atos. programas. obras. serviços e

campanhas dos órgãos publicos deverá ter caráter educativo. infonnativo ou
de orientação social. dela não podendo constar nomes. simbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores publicos.

§ 2° A não-observância do disposto nos incisos 11 e 1II implicam a
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. nos termos da lei.

§ 3° A lei disciplinará as fonnas de participação do usuário na
administração publica direta e indireta. regulandCloCspecialmente:

.~. 3"c.'om redaçüo dada pela Emt!nda C·on.'llllucwna/ nO 19. de 0-4 06 199ft
I - as reclamações relativas á prestação dos serviços publicos em

geral. asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a
avaliação periódica. externa e mtema. da qualidade dos serviços:

*!ncl.'W I acre.'icu}tJ pela Emenda (·'Jn.'i/llucumal nU 19. dI! IJ.l 06 199R.
11 - O acesso dos usuários a registros administrativos e a

informações sobre atos de governo. observado o disposto no Art. 5, X e
XXXIII:

*lncl3o /l tJcrtMcuJo [MIa Emenda Corutllucwnul n ll 19. ck 0-1·06 1998.
JIl • a disciplina da representação contra o exercicio negligente ou

abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

'" Inct.I;o 111 acrt!.w..:ldo pela Emenda ("rmsUluclOnal nU 19. de 0-1 06 1998
§ 4° Os atos de Improbidade administratIva importarão a suspensão

dos direitos politicos. a perda da função publica. a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao eràrio. na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuizo da ação penal cabivel.

§ 5° A lei estabelecem os prazos de prescrição para ilicitos
pralicados por qualquer. agente. servidor ou não. que causem prejuizo~ ao
erário. ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas juridicas de direito público e as de direilo privado
prestadoras de serviços publicos responderão pelos danos que seus agentes.
nessa qualidade. causarem a terceiros. assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7" A lei dispom sobre os requisitos e as resrriçõcs ao ocupante de
cargo ou emprego da admmistração direta e indireta que possibilile o acesso
a informações privilegiadas.

'" § i" tJcre.~cldopela Emenda ("rJrL"Itllucwnal nU I9. dI! 0-1 06 199H.

§ 8° A autonomia gerencial. orçamentaria e !inanceira dos órgãos e·
entidades da administração direta e indirela podem ser ampliada mediante
contrato. a ~er lirmado entre seus administradores e o poder publico. que
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.
cabendo à lei dispor sobre:

'" § NU ucre.,·cldu pela Emenda ('ummtucumul "'I 11). de 0-1 06 199R ,
I - O prazo de duração do contrato:
'" ItlCIsi) I acre.~cldo pela Emenda ("olL'ltllUCUJIlal nU 19. ele (J.I 06 199H.
11 - os controles e critérios de avaliação de desempenho. direitos.

obrigações e responsabilidade dos dirigenles:
'" InCl:W /I acre,I;cldo pela Emenda ( 'on:mlucwnal,l" 19, dI! 0-1 06 /998.
1II - a remuneração do pessoal.

• lnCl,'iO III acreSCIda pela EmC'ndu Cnn:mtuc:wnal n" 19. de (J.J 06 199R.
§ 9" O disposto no inciso Xl aplica-se ás empresas publica:; e ás

sociedades de economia mista. e suas subsidiárias. que receberem recursos
da União. dos Estados. do Distrito Federal ou dos Municipios para
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

,. ~. 1)" tlcrlt.\"·IJIJ f'l!ia EmemJu (·un.vlJlucwJUJi J1" 19. Jt.·IJJ /)(, I')I)X.

§ lO. E vedada a percepção SImultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do Art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou fimção publica. ressalvados os cargos
acumuláveis na fonna desta Constituição. os cargos eletivos e os cargos em
comIssão declarados em lei de livre nomeação c exoneração.

'" § lOucrc.vcldo pala Emenda ('rm,"I/ltucumal n" ~O. dI! 15 12 /99H.

Art. 38. Ao servidor público da administraçào direta. autárquica e
fundacional. no exercicio de mandato eletivo. aplicam-se as seguintes
dispOSIções:

'" ArtlJ{o. "cupu,", I..'JM redação Juliu pela Hmendu t ·'Jn.nilucumul n"19. de
/14 1If> 199/1.

I - tratando-se de mandato eletivo lederal. estadual ou disrrital.
Iicara afastado de seu cargo. emprego ou função:

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPiTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção nll
Do Processo legislati\'(I

Subseçiio 11
Da Emenda iA Constituição

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

I - de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal:

" - do Presldeme da República:
1II - de mais da metade das Asscmbléias LegIslativas das unidades

da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela mmona relativa de seus
membros.
. . § 1° A Constituição não poderá ser emendada na VIgência de
intervenção federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta sem discutida e votada em cada Casa do Congresso
~acional. em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos.
Irês qUlmos dos \"0I0S dos respeclivos membros.

§ 3° A emenda à ConstituIção sera promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. com u respectivo nilmero de
urdem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a propOSta de emenda lendente
a abolir'

I . a forma federativa de Estado:
." - (I VOIO direto. secreto. universal e periódico:
1Il • a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias indivldualS

~ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
leglslativ~.

CAPITULO \I
DO PODER EXECI'TlV( I

Seção 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compele privativamente ao Presidenle da Republica:

XXV - prover e extinguir os cargos públicos lederais. na fonna da
lei:
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lÍTULOVIIl
DA ORDEM SOCIAL

..... ASIlIIltam S.tlclnld: SIM

T......ASIlII..am: ~... 183.
"'_~COl;:::::::"..:::.'=m-----:;022.;

~ DOI'

CAPÍTULO 111
DA EDUCAÇÃO. DA CULTURA E DO DESPORTO

AnI.atllras Coafirmadas
I AtIELAROOLUPKlN PFl
2 ADAUTO PEREIRA PF\.

AIlI!MIR LUCAS PSDIl
AGIlELO OUEIROZ PCdoB

PR
PB
MO
DF

PU
BA
RJ
SP
BA
BA
PE
MO
PI
BA
Ac

RS
AL
OF
CE
SP
RN
$F
CE
CE
se
TO
PB
$F
CE
RJ
BA
AM
RS
RJ
PI
PA
AP
RJ
MG
MG
RS
SC
PB
MT
PI
BA
PE
RO
BA
MA
SP
IIIG
MO
TO
SP
PA
PR
SP
RJ
MO
PE
SP
P8

RS
PB
RO
SP
SC
MO
RJ
SP
RS
PR
MS
AM
RR
BA
BA
BA
SC
AL
RS
PI
RN
TO
AC

POT
PTB
PMOB
PI.
PT
PMOB
PT
PIAOB
PMOIl
PFl
Pl!I
PMOIl
PP8PPFL
PF\.
PFL
PP1l
PSOB
PSOB
PT
PSOB
PL
PSOB
PI.
PTB
PT
PMOB
PFL
PF\.
PF\.
PPS
PMOIl
S.PART.
PF\.
PP1l
PSDII
PSOB
PFl
PST
PF\.
PPII
PTB
POT
PSOB
PSB
PT
PFL

POT
PPB
POT
?SB
POT
PMOII
Pl!I
POT
PPB
PSDII
PMOII
PF\.
PFl
PNOll
PT
PFl
PFL
PSB
PT
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMllII
PFL
?PB
PT
PT
PSOB
PM08
PT
PMDB
PIDlI
PPB

5 AIRTON DIPP
5 ALBERICO CORDEIRO
7 ALBERTO FRAGA
a ALIoI&1llADEJESUS
• ALOlZIO MERCADANTE
10 NlACAT_
11 AHClEI.A GlIIoIlAGNIN
12 ANiIIALGOMES
13 ANTONIO CAMIIWA
14 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
15 ANTOtIIO JORGE
I' ARMANOOABiuO
17 ARNALDo FARIA DE SA
I' AIIItON BEZE/IIlA
" AROLDE DE OLIVEIRA
20 AIlOLIlO CEDRAZ
21 ÀTIlAUNS
22 AUGUSTO NARDES
23 AYRTON XERU
24 B.SA
25 BAIA
2e BADU PICANÇO
27 BISPO RODRIGUES

21 BONtFAcIO DE ANDRADA
21 CAIO JUt.lO
30 CAIO RIELA
31 CAIlLITO MERSS
32 CARl.OS DUNGA
33 CELCITA PINHEIRO
34 CIRO tlOGllElRA
35 CLAIJOIOCAJAIlO
311 CLE/dENTINO COELHO
37 CONFliClO MOURA
31 CORIOLANO SALES3' COSTA FERIlEJRA
40 CUNHA BUENO
41 CUSTOOlO WlTTOS
42 OANILO DE CASTRO
43 DARCI COELHO
44 DEVELASCO
45 DEUSDETH PANTOJA
41 DILCEU SPERAFICO
47 DUJLIO PlSANESCHI
41 EBERSlI.VA
4' EDUARDO BARBOSA
50 EDIIAAOO CAMPOS
51 EDIIAROOJORGE
52 EFRA'" MORAIS

53 ENIO IlACCI
54 ENIVALDO RIBEIRO
55 EURIPEOES MIRANOA
55 EV1lAslo FARIAS
57 FERNANDO CORWA
SI fEIIIWlOO DlN1Z
55 FERNANDO GONÇAlVES
·10 fEIIIWlOO ZUPPO
'1 FmER JUNIOR
t2 fl.ÁVIO ARHS
83 fl.ÁVIO DERZI
54 FIWlCISCO GARCIA
H FRANCISCO RODRIGUES
M FRANCISTONIO PINTO
57 GERALDO SIMOEs
M GERSON GABRIELLl
55 GEftVÂSIO SILVA
70 GIVALDO CARIMIlAO
7\ HfNRIOUE FONTANA
72 HERÁCLITO FORTES
73 181M FERRElAA
74 IGORAVELINO
75 Il.llEFONÇO CORDEIRO

" IHALDO LEh'Xó
n JAIME FERNANDES
71 JAIR 8OLSONARO
TI JAIR MENEGUELLI
80 JAQUES WAGNER
51 .0Ao ALMEIOA
52 JOAO COLAÇO
83 JOAo FASBARELLA
14 .JOAO HENRIQUE
81 JOAoLEAo
li JOAoTOTA

OMANTO

Num lXQCftSO cIemoc:râticlo o refe<idO~ peIQe sua dcicla. uma
vez que tlflUIICia-H no eapuI do artigo em epígrafe o HgUÍn1e 1eXIo: ·A loIlIr8nilI
popular será eJ<WCIdII pelo sufrágIO unoversat e pelo volO dIIwIo e MClelO. s.
I!I/pr Igual J!IA 1Ipdpf. e. nos tennas da lei·.

O~ .,. da arlIgo 14 aXl!la Impedimento á eIeiçio ele c6I1UlIe ou
...... de rnendaIjrjos exeeutivos. Norma antiga. sua enaçio foi~ em
wgurnanto peta dafua da moralidade da elaíl;õaI. iml*llndo O USO do EII8do
em favor de~ farmli8Rllenle IIgQll ao Chefe do Executivo.

S. um ItIuIar de mandato ela1ivo. quer ..,. PMIdanla da RapüllIic:e.
ao-nador de estado ou Terntório. do DisIrilo fedaral ou Pr8fwIto laIlI o dirailo de

.. reMi1O. como ""l*Iir que .... c6njuge ou llB*I1es leIAm alagivais. a nIo
-",mente pwa .... mnmo cargo. desde que brIIIliairOIa com OI cliNiloa
que lha sio usaguradas confOrma a COllltllUlçio Federal. tieandO facultado 10
aIallor a eacoIIIa do seu~. um a vez que joi .. li UI8\lUrado laI
diNiIo. ccnfonTIe o eapuI do artigo 14 da CCIIIIituiçio FadnI.

Canlamo& 'com 05 nobres pares dllla Casa para a apnMlÇlo~
propoIlÇio.

Sala da Sassl5eI.em~ n de , ...

/~

Stçio J
Da Educaçio

--__._~'\\J.~~P~{~Rg.s _!:E;~~-:.I::~,~Q~; \
SGM· SECAr (7503) Conferêllcla de Anlaal1lns

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N~ 106, DE 1999

(Do Sr. Leur Lomanto e outros'

JUSTIFICATIVA

T'" 4. Proposlçlo: PEC

A..... da Propo.jdo: I.EL"R LO~IA:-lTO E OI:TROS

DaIa.Ap......UlÇh: Ij/09199

E..ca: Proposta de emend:l â ConsUIulÇio que supnmc o g.,. do aR. .01
da ConstIlUiçio Federal.

As mesas aa Clmara dos Deputados e do Senado FedItaI. nOl
_ do ar1igo 50 da Constrtuiçio federal. promulgam a segUlntll emenda ao
texto COl1st11uClOl1al:

VI • gCslio democrãtica do ensino püblico. na forma da lei:

AItigo únic:o: É suprimido o parágrafO .,. constante no artigo 14 da
~FedIral.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

Supnme o § 7". do an. '4 da Constrtuiç;\o Federal.

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

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

An. 206. O ensino serà ministrado com base nos sell\lÍllles
principios:

I· igualdade de condições lIara o acesso e permanência na escola:
11 • liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e diwlp o

pensamento. a ane e o saber:
................................: .
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87 JONIVAL llJCAS JUNIOR PPIJ BA Aulaa..ns qMe Nlo Conferetll
88 JORGE KHOURY PI'l. BA 1 ALOIZlo SANTOS PSOIl ES
89 JOSÉ ANTONiO _ PIIll MA 2 ANTONIo GERALDO PFl. PE
90 JOSÉ CARlOS AlELUIA PFl BA 3 DELFIM NETTO PPB SI'
91 JOSÉ UNHARES PPB CE ~ Dft. BENEDITO DIAS PI'L ,.,.
92 JOSE LOURENÇO PFL BA 5 F@LIXMENDONÇA PTB BA
93 JOSE ROCHA Pl'L BA 8 GlYCON TERRA PINTO PMOB MG
9~ JOSÉ RONALDO PFL BA 7 JoAoCALDAS PL AI.
95 JOSÉ TELES PSOB SE 8 JOEL DE HOtLANDA PFL PE
96 JÚLIO REDECKER PPB RI 9 JOSUÉ BENGTSON' PTB PA
97 LAlRE ROSADO PMOB RH lO LINCOLN PClIITElA PST MG
98 LAVOISIER MAIA PFL RH 11 MARCIO FORTES P!Oll RJ
99 LEUR LOMANTO PFL BA 12 MCMCIR MIC/lELE7TO pMoe PR
100 UNO ROSSI PSDB MT 13 NEIVA MOREIRA PDT MA101 LUCIANO P!2ZATTO PFL PR

1~ 0llMÃN1O PEREIRA PMDll MG
102 LUIS BARBOSA PFL RR 15 PAESI.NlDIM PFL PI
103 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

" PAULO PAIM PT RI
1~ LUIZ FERNANDO PPB NA 17 PEDRO FERNANDeS PI'l. MA
105 LUIZ MAINARDI PT RI 18 RAlMUNDO SANTOS PFL PA
1011 MALULY NE7TO PPL SI' 19 REGINAl.DO GERMANO Pl'L BA
107 MANOEL CASTRO PI'L lIA 20 ROBSON TUMA PFL SP
1011 MARCIOMATOS PT "" 2' RVEIlINO CAVALCANTI PPIJ PE
109 MARCONDES GADELHA PFL PB 22 U GOM!iS DA ROCHA - GO
110 MARCOS CINTRA PL ..
11' MARIAA8AIlIA PBDB DI' AulaatMras de Depatados{as) L1cncladat(u)
112 MARIA ELVIRA PMDIl MG 1 CAlU.OS CURY PPIJ RO
113 MARIO DE OLIVEIRA PMOB MG

Assinaturas Repeildas114 MARIO NEGROMONTE P!Oll lIA
115 MEDEIROS PI'L .. 1 ALBERICO CORDEIRO PTB AI.
116 MUSSADEMES PFL Pt 2 Al.MEIOA DE JESUS PL cE
117 NELSON MARCHEZAN PSll!I !li 3 ANTÓNIO JORGE PTB TO
11 6 NELSON OTOCH PSD8 CE ~ ARMANDO ABILIO PMDB PB
119 NELSON TRAD PTB MS 5 ARHON BEZERRA PSDII CE
120 NILO COELHO PSOB BA 6 B.SÁ PSOB PI
12' NILSON MOURÃO PT AC 7 BONIFÁCIO DE AHllAAOA PSD8 MG
122 NILSON PINTO PSOS PA 8 CAIORlELA PTB RI
123 NILTON BAIANO PPB ES 9 CARl.ITO MERsS PT SC
124 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO 10 0NlIL0 DE CASTRO PSOB MG
125 OLlMPIO PIRES POT MG 11 DARCI COELHO PFL TO
126 OSMAR SERRAGLlO PMDB Pft 12 DEUSOETH PANTOJA PFL PA
127 OSVAlDO BIQLCHI PMllll RI '3 ESERSlLVA POT RJ
128 OSVALDO REIS PMOB TO I~ EDUAROO CAMPOS PSB PE
129 PADRE ROQUE PT PR 15 EHIVALDO RIllEIRO PPIJ PB
130 PASTORAMARILDO PPB TO 18 EIlIVALOO RIBEIRO PPIJ ...
131 PAULO BAlTA2AR PSB RJ 17 FlWiCISCO RODRIGUES PFL RI!
132 PAULO BRAGA PFl. BA '8 GERVAslO SILVA PFL SC
133 PAULO FEIJÓ PSD8 lU

" GIVALDO CI.RlM8ÃO PSB AI.
134 PAULO KO!lAYASHI ?SOB S!' 20 GlVALDO CARIMBA0 PSB AI.
135 PAULO LIMA PMOB SP 21 INAUlOLEITAo PMDll PB
136 PAULO MAGALHAES PFL BA 22 JAIMI! FERNANDES PFL BA
137 PAULO ROCHA PT PA 23 JOÃO CALOAS PL AI.
138 PEDRO BITTENCQURT PFL SC 24 JOÃOCOLAÇO PMOII PE
139 PEDRO CANEDO PSOB GO 25 JOSÉ UNHARES PPB Cl!
140 PEDRO CELSO PT DF 28 JOSi; LOURENÇO PFL BA
141 PEDRO CHAVES PMDI\ GO 27 LAlRE ROSADO PMOII RN
I<20PEDRO CORRÉA PPB PE 28 L1NOROSSI PSOB MT
143 PEDRO IRUJO PMDlI BA 29 LUCIANO PIZZATTO PFL PII
1~ PEDRO WILSON PT GO 30 LUIS BARBOSA PFL Rft
145 PHILEMON RODRIGUES PMllB MG 3' LUIS CARLOS HEIHZE PPB RS
146 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PS09 ce 32 LUIS CARLOS Hl!1NZE PPIJ !li
1~7 RENATO VIANNA PMllB se 33 MARIA ELVIRA PMDB MG
148 RENILDO lEAL PTB PA 34 MAAlo DE OLIVEIRA - MG
149 RICARDO IZAR ?MOS SP 35 MUSSAOEMES PFL Pt
150 RICARDO NORONHA PMDS DF 31 NasoN MARCHEZAN PB08 !li
151 RICARDO RIOUE PSOB PB 37 Na.TON BAW«l PPa 11
162 ROBÉRfO ARAUJO PL Rft 31 PADREROOUE PT PR
153 ROBERTO BRANT PFL MG 3t PADRE ROQUE PT "", 54 ROBERTQ JEFFERSON PTB RJ ~ PASTOR AMARlLOO PPa TO
'85 ROBERTO PESSOA PFL Cl! ~, PAULO FEIJó P!Oll RJ
'56 ROBERTO ROCHA PSDB MA 42 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
157 ROOR1GO MAIA PTB lU ~3 ROORIGO MAlA PT8 RJ
156 ROLAND LAVIGNE PPL lIA ~ RUBENS FUIILAN S.PART. S!'
159 RONALDO CAIADO PFL GO 45 SAULO PEDROSA PSDB BA
180 RUBEM MEDINA PFL RJ 4S SAULO PEDROSA PSD8 BA
161 RUBENS FURLAN S.PART. S!' 47 SÉRGIO CARVALHO PSD8 RO
182 SALATIEL CARVALHO PMDIl PE 48 SERGIO REIS PSOB SE
163 SARAIVA FELIPE PMOB MG 49 SILAS BRASILEIRO PMOB MG
164 SAULO PEDROSA PSDS BA 50 SiMÃO SESSIM PPB RJ
'65 SEBASTIÃO MADEIRA ?SDlI MA 51 SYNVAL GlJA2ZELl.1 PMDB RS
166 SE""FIM VENZON POT se 52 WALDIR SCHMlDT PMOB RS
167 SERGIO BARCELLOS PFL AP 53 WAlDIR SCHMIDT PMDB RS
168 SERGIO CARVALHO PSOB RO 54 WALFRlOO MARES GUIA PTB MG
189 SERGIO REIS PSDB SE 85 WII.SON BRAGA PFL PB
170 SILAS BRASILEIRO ?MOB MG
171 SIMÃO SESSIM PPB RJ SECRETARIM3ERAL DA MESA
172 SYNVAl. GUAZZELLl PMOS RS SoçIo da R89íS\IO e Contraia e de Análise de PrcposlÇOlo
173 URS1CINO OUEIROZ PFl BA
174 VILMAR ROCHA PFL GO

0fId0~175 VITTOR10 MEDlOLl PSOB MG
178 VIVALDO BARBOSA Por RJ Brasllia. 28 da -..bn> da 1llllQ
177 WALDIR SCHMIDT PMOB AS
'78 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
179 WAlFRIDO MARES GUIA PTB MG Sonhar Secretario-Geral.
180 WELLINGTON DIAS PT PI
181 WILSON BRAGA PFL ...
182 YVONILTON GONÇAlVES PPB BA Comuntco • Vossa Senha". quo a Proposta de Emanda •
183 ZILA BEZERRA PFL AC ContlIuiçao do Senhor Leur Lomanlo e outros. que ·Suprlma o 5 7" do art. 14 da
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redação:

Conslltuiçio Federal", contém número suficiente de signatários. constando a refenda
proposiçAo de:

183 assinaturas válidas:
022 assinaturas que não conferem:
001 assinatura de Deputados licenciado e
055 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.

ASua Sanhorta o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário·Geral da Mesa
NESTA

LEGlSLACÃo crrAOA ANEXADA PELA
COOIIDENACÃO DE ESTIJ1lOS LEGISLATIVOS _ C.OI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TiTIJLOlI
Dos Direitos e Garantias Fundamenlais

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

CAPíTIJLO IV
Dos Direitos Politicos

An. 14. A soberania popular sem exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos. e, nos termos da lei. mediante:

§ 7" Sio inelegiveis. no terrilÔrio de jurisdição do titular. o cônjuge e os
pmntes consangüíneos ou afms. até o segundo grau ou por adoção. do Presidente
da República. 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 á reeleição.

§ SO O militar alistável é elegivel. atendidas as seguíntes condições:

TiTIJLO IV
Da Orgamzação dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

ScçioVIU
Do Processo Lezislativo

S.bHção 11
Da Eme.da à Cnllslituição

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

I • de um terço. no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou'ttb;,
. Scnadn Federal:

11 • do Presidente da Repüblica:

1II • de mais da metade das Assembléias Le2islativas das unidades da
Fcdcraçio. manifestando-se. cada uma delas, pela maiori; relativa de seus mcrnbros.

§ I" A Constituição não poderil ser emendada na vigência de intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
NlI:iona\. em dois turnos. considcrando-se aprovada se obtiver. em ambos. três
quintos dos votos dos respectivos membros.

§ :;" A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo nÜInero de ordem.

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

I . a fonoa federativa de Estado:

II - o voto direto, secrelO, universal e periódico:

1II - a separação dos Poderes:

IV - os direitos e garantias individuais.

. . § 5" A matéria co?"tante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
. .
.......................................................................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 110, DE 1999

(Do Sr. Luiz Biltencourt e outros)

Altera os arts. 167 e 182 da Constituição Federal. para orever a des~nação de recursos
orçamentârios mimmos para a construção ele casas populares.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nas termas da art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

An. 1· O inciso IV do llrt. 167 passa a vigorar com a seguinte

"Ar!. 167 .

IV - a vinculação de receita de
impostos a órgão. fundo ou despesa.
ressalvadas a repamção do produto da
arrecadação dos ID1postOS a que se referem
os artS. 1S8 e 159, a destinação de recursos
para manutenção e desenvolvimento do
ensino e para construção de casas populares.
como determinado. respectivamente. pelos
ans. 212 e 182. § 5". e a prestação de
garannas ás operações de crédito por
antecipação de receita previstaS no ar!. 165.

§ 8.". bem assim o disposro no § 4." deste
artigo:"

An. 2· O llrt. 182 passa a vigorar acrescido do seguinte § S":

"Ar!. 182 .

§ 5' A Cnião. os Estados. o Disuito
Federal e os ~unicipios aplicarão.
anualmente. nunca menos de um por cento
da recena resultante de impostos.
compreendida a proveniente de
transferências. em programas destinados a
construção de casas populares."

JUSTIFICAÇÃO

O objeuvo que pretendemos atingll com a apresentação desta
Proposta de Emenda a Constituição é dar uma solução defmitiva e permanente
ao problema crâmco do déficit habitaCIOnal brasileiro. Em termos concretos,
estamos propondo que todos os entes da Federação destinem. a cada ano, nunca
menos de um por centO de suas receitas para programas governamentais de
fmanclamento da construção de casas populares. Não e mais possivel deixar a
esmagadora maioria da população brasileira ao sabor das conveniências de
mercado para ver atendida uma das mais básicas aspirações de um ser humano:
a segurança de um teto para morar.

Para os trabalhadores de baixa renda. não possuir casa própria é
sinônimo de extrema msegurança e de grande per.ia de renda mensal. já que.
diferentemente dos setores médios. o aluguel não é para eles mais uma opção
habitacional. mas o ültimo limite nu a fronteira da desagregação social. Além
disso. para os setores de menor renda. o aluguel. longe de ser regido por leis e
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.amentos gerais. baseia-se em relações infol1l1315 exttemamenre perversas
pila os inquilinos. que normalmente resultam em despejos imediatos. violmcia.
etc.

Diante do que foi exposto ê que esperamos Contar com o apoio dos
nobres Colegas ['ara Vet aprovada a ptesente Proposta de Emenda à
COll5l1ruição.
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23 ÀTILALlNS
24 AUGUSTO FRANCO
25 AUGUSTO NARDES

26 6. SA
27 BETINHO ROSADO
28 BISPO WANDERVAL
29 BONIFACIO DE ANDRADA
30 CABO JULIO
31 CAIORIELA
32 CARLlTO MERSS
33 CELCITA PINHEIRO
34 CELSO JACOB
35 CEZAR SCHIRMER
38 CLEUBER CARNEIRO
37 CONFUCIO MOURA
38 CORAUCI SOBRINHO
39 CUNHA BUENO
40 DARCI COELHO
41 DEVELASCO
42 DELFIM NETIo
43 DILCEU SPERAFICO
.. DINO FERNANDES
45 DJALMA PAES
46 DOMICIANO CABRAL
47 DR. HELIO
48 OR. RDSINHA
49 EBER SILVA
50 EOINHO BEZ
51 EDISON ANDRINQ
52 EDUARDO BARBOSA
53 EDUARDO PAES
5-4 ELCIONE BARBALHO
55 EVILAsIO FARIAS
58 EXPEDITO JÚNIOR
57 FEUX MENDONCA
58 FERNANDO DINiz
511 FEUROSA
lID FLAVIO DERZI
61 FREIRE JUNIOR
62 GILBERTO KASSAB
63 GIVALDO CARIM8ÃO
64 GONZAGA PATRIOTA
65 HELIO COSTA

66 HERMES PARCIANELLO
67 HUGO BIEHl
IjB ISERE FERREIRA
69 IGOR AVELlNO
70 INAlDO LEITÃO

71 IRIS SIMÓES

72 IVAN PAIXÃO
73 lVANIO GUERRA

"74"- JAIR BOLSONARQ
75 JAIROA,Z1

76 JOÃO HENRIQUE
77 JOÃO MAGALHÃES
78 JOÃO MATOS
79 JOÃO MENDES
lID JOÃO PAULO
81 JOEL DE HOLLANDA
82 JORGE ALBERTO
83 JORGE KHOURY
84 JORGE PINHEIRO
85 JOSE BORBA

86 JOSE CARLOS ELIAS
87 JOSE DE ABREU
88 JDSE MACHADO
89 JOSE MELO
90 JOSE THOMAZ NONÓ
91 JOSUE BENGTSON
92 JÚLIO REDECKER
93 JUQUINHA

94 LAURA CARNEIRO
95 L1DIA QUINAN
96 L1NO ROSSI
97 LUCIANO CASTRO
96 LUIS BARBOSA
99 lUIS CARLOS HEINZE

100 Luis EDUARQO
101 LUIZ ANTONIO FLEURY
102 LUIZ BtTIENCOURT
103 LUIZ FERNANDO
104 LUIZ PIAUHYLlNO
105 MANOEL SAtVIANO
1011 MARCELO BARBIERI
107 MARCELO TEIXEIRA
108 MÃRCIO MATOS
109 MARCONDES GADELHA
110 MARCOS AFONSO
111 MARCOS CINTRA
112 MARCOS LIMA
113 MARCUS VICENTE
114 MAX ROSENMANN
115 MEDEIROS

'16 MENDES RIBEIRO FILHO
'17 MOACIR MICHELETIO
118 NEIVA MOREIRA
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Conferência de Assinaturas

P;iJua:OOI

Assinaruras Confirmadas
1 ADÃOPRETIO
2 ADEMIR LUCAS
3 ADOLFO MARINHO
4 AFFONSO CAMARGO
5 AGNALDO MUNIZ
8 AIRTON DIPP
7 ALBERICO COROEIRO
8 ALBERiCO FILHO
9 ALBERTO FRAGA
10 AUlERTO MOURÃO
" ALCIONEATHAYDE
12 ALDIRCABRAL
13 ALMEIDA DE JESUS
14 ANGELA GUADAGNIN
lS ANTONIO CAMBRAIA
16 ANTONIO CARLOS BISCAIA
17 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
18 ANTONIO GERALDO
19 ANTONIO JORGE
:0 ARNON BEZERRA
21 AROLDO CEDRAZ
22 ARYKARA

Sala das Sessões. em

SGM - SECAP (7503)
29109/99 18:22:35

o deficit habitacional que experimentamos e um dos reflexos mais
ctuéis da concentracão de tenda existente no Pais e. nesse particular, o Brastl
apresenta telatívam~nte maior desigualdade social que países como o México.

Colômbia. Peru. Guatemala. Malásia. Tailãndia. Filipinas. PaquIStão. Indonêsia
e Bangladesh.

Some-se a rudo isso o fato de que os levantamentos sobre deficit
habitacIOnal nem sempre compartilham a mesma metodologia de càlculo e.
mwtas vezes. excluem carencias que são óbvias e não podem ser esquecidas.
Metece citação. por exemplo. o caso das habitações madequadas. que são as
moradias urbanas que aptesentam deficiências graves de infta-eSltUtura básica.
adensamento excessIvo ou onde os moradores mais pobres comprometem
grande parte de sua renda com o aluguel. Embora coostiruam obviamente mais
uma necessidade habitaCIOnal. essa componente raramente e incluida nos dados
eswisticos dispontveis.

Não se pode deixar de mencionar. tambem que uma sil!llificativa
parcela do déficit habitacional requer o incremento do estoque de moradias para
atendet a soma d3s chamad3s ··fanúlias conviventes secundárias", ou seja,
farndias que tesidem num mesmo domicilio com outra familia. considerada
principal. O esfotço para atender todas essas necessidades. no entanto. exige,
antes de mais nada. uma fonte de recursos públicos permanente e é justamente
isso que queremos garantir nesta 0pDrrumàade.

Tipo d. Propo.!çio: PEC

Auror d. Prop..içio: LLll B1TTENCOf.,"RT E OL"TROS

Dita de ApreHDtaçio: 11.'09/99

[menta: Altero os arts. 167 e 18:! da Constltulcào federal. par.J. prever a
destinação de recursos orçamentario mimmos para a l:onsuuçio
de casas populares.

Possui Assinaturas Suficieotes: SIM

TotaiJ de ASlioaturas: ConfirmlO8lS 171
N~-0õ7

LlCencllQos 000
Reptlloas 002
Uegtvels ~
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BrasiHa. 29 de setembro de 1999

Oficio n' 212199

. SECRETARIA-GERAL DA MESA

Seção de Registro e Controle e de Analise de Proposição

§ 4' Não seri objeto de deliberação a proposta de emenda tendente'

Subseção n
Oa Emenda à Constituição

171 assinaturas válidas:
007 assinaturas que não conferem:
002 assinaturas repelidas.

Atenciosamente.

;~ fÍ /,., ,
/ ;·~/i,.'.V~/?
- CLAUDIA NE;.,{;;";;. DE SOU;,(

Chefe /

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Seção VIU
Do Processo Legislativo

TiTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPíTULO!
DO PODER LEGISLATIVO

"LEGISLAÇ..\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

ASua Senho"a o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

AI!. 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 Ler!Íslativas das unidades

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela Ii;aioria relativa de seus
membros.

§ I' A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 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 membros,

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

. mínimos para a construção de casas populares" t contém número suficiente de
signatários. constando a referida proposição de:
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119 NELSON MAROUEZELLI
120 NELSON MEURER
, 21 NELSON OTOCH

'22 NÊUTON LIMA
'23 NII.MARIO MIRANDA
124 NILSON PINTO
125 NILTON CAPIXABA

'26 NORBERTO TEIXEIRA
127 OSMÁNIO PEREIRA
128 OSVALDO BIOLCHI
129 OSVALDO REIS
130 PAULO BALTAZAR

131 PAULO BRAGA
132 PAULODEALMEIDA
133 PAULO FEIJD
134 PAULO KOBAYASHI
135 PAULO LIMA

136 PAULO OCTAVIO
137 PEDRO BITTENCOURT
138 PEDRO CHAVES

'39 PHILEMON RODRIGUES
140 POMPEO DE MATTOS
141 RAFAEL GUERRA
142 REGIS CAVALCANTE
143 RENATO VIANNA
144 RICARDO BARROS
145 RICARDO FIUZA
146 RICARDO NORONHA

\,,/147 ROBERTO BALESTRA
148 ROBERTO PESSOA
149 RONALDO VASCONCELLOS
150 RUBEM MEDINA
151 RUBENS FURLAN
152 SALATIEL CARVALHO

'53 SANTOS FILHO
154 SAULO PEOROSA
155 SÉRGIO BARCELLOS
156 SÉRGIO BARROS
157 SÉRGIO GUERRA

156 SERGIO MIRANDA
159 SERGIO NOVAIS

'60 SIMÃO SESSIM
151 SYNVAL GUA2ZELLt

'52 VALDECIOLlVEIRA
153 VALDEMAR COSTA NETO

'64 VITTORIO MEDIOLl
165 WAGNER SALUSTIANO
166 WALDIR SCHMIDT

167 WELINTON FAGUNDES
168 WELLINGTON DIAS
169 WILSON SANTOS

170 YEOA CRUSIUS

'71 ZAIRE REZENDE

Assinaturas que Não Conferem
OARclSIO PERONOI rMoa
DR. BENEDITO DIAS PFL
FERNANDO CORUJA rOT
FERNANoo FERRO rT
JAIME MARTINS rFL
JORGE COSTA rMoa
JOSÉ INalO rMoa

Assiuaturas Repetidas
rAULO FEIJÓ rSOB
rAULO KOaAYASHI rsoa

a abolir:

Senhor Secretário-Geral.

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda ã
Constituição do Senhor Luiz Bitlencourt e outro6. que "Altera os arts. 167 e 182, da
Constituição Federa', para prever a deltinaçào de recursos orçamentários

I - a fonna federativa de Estado:
II - o voto direto, secreto, universal e periódico:
!lI - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5' A matéria constante de proposta de emenda tejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislallva.
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TÍ1ULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍruLOI
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

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

Seçio \'1
Da Repartição das Receitas Tributárias

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

Art. 158. Pertencem aos Municipios:
I - o produto da arrecadação do imPOSto da União sobte renda e

proventos de qualquer natureza. incidente na fonte. sobre rendimentos pagos,
a qualquer titulo. por eles. suas autarquias e pelas fundações que instituirem e
mantiverem:

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles
situados;

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veiculas automotores licenciados em seus
territórios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto
do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
ptestações de serviços de transpone interestadual e intennunicipal e de
comunicação.

Parâgrafo iJníco. As parcelas de receita penencentes aos
Municípios. mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:

[ - três quanos. no minimo. na proporção do valor adicionado naS\
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços.
realizadas em seus territórios:

II - até um quano. de acordo com o que dispuser lei estadual ou. no
caso dos Temtónos. lei federal.

An. [59. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostoS sobre renda e provemos

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. quarenta e sete por
cento na seguinte fonna:

a) vinte e um mteiros e cmco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Fedetal:

b) vinte e doís inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Panicipação dos Municinios:

c1 três por cento. para aplicação em programas de fmanciamento ao
setor produtivo das Regiões None, Nordeste e Centro-Oeste. através de suas
;nstilUtções financeiras de caráter regional. de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento. ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste
a metade dos recursos destinados li Região. na forma que a lei estabelecer:

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal.
proporcionalmente ao valor das respectivas exponações de produtos
industrializados.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com
o previsto no inciso 1. excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de
tenda e proventos de qualquer natureza ponencente aos Estados. ao Distrito
Federal e aos Municipios. nos termos do disposto nos an.157. l. e 158. I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela
superior a vinte por cento do montante a que se tefere o inciso lI. devendo o
eventual excedente ser distribuído entre os demais panicipantes. mantido, em
relação a esses. o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Municipios vinte e cinco
por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso n. observados os
critérios estabelecidos no art.158, parágrafo único. I e lI.

CAPÍTULon
DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção II
Dos Orçamentos

Ar!. 165. Leis de iniciativa do Poder E.xecutivo estabelecerão:

§ 8° A lei orçamentana anual não comerá dispositivo estranho à
preVIsão da receIta e à fIXação da despesa. não se mcluindo na ptoibição a
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de
operações de crédito. ainda que por anteCIpação de receita. nos termos da lei.

Seção 11
Dos Orçamentos

Ar!. 167 - São vedados:

IV • a vinculação de receita de iffipostos a órgão, fundo ou despesa.
tessalvadas a tepartição do produto da arrecadação dos impostos a que se
refetem os artigos 158 e 159. a destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art.212. e a prestação de
garanúas às operaçães de crédito por antecipação de receita, previstas no
an.[65. § 8°. bem assim o disposto no § 4° deste anigo.

• IncISO IV com redação dada pela Emenda lOmlltUCIOnal nO 3. de
17'03 1993.

..........................................., , ', , : ..

§ 4° É permiúda a vinculaçãO de receiras própnas geradas pelos
impostos a que se refetem os anigos 155 e 156. e dos recursos de que~
os artigos 157. 158 e 159. l. "au e "b". e Il. para a prestação de garantia ou
contragaranúa à União e para pagamento de débitos para com esta.

• § ~flacresc'ntado p«la EIMnda Corumuclonal nO 3. de 17'03 1993.
............................................. , .

TÍ1ULOVlI
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

. , .

CAP1TIJLOIl
DA POLiTICA URBANA

An. 182. A política de desenvolvimento urbano. executada pelo
Poder Público municipal. conforme diretrizes gerais fixadas em lei. tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da CIdade e
garantIr o bem-estar de seus habitantes.

§ 4° E facultado ao Poder Público municipal. mediante lei
especifica para area incluida no plano diretor. exigir. nos termos da lei
fedetal. do propnerano do solo urbano não edificado. subutilizado ou não

uúlizado. que promova seu adequado aproveitamento. sob pena.
sucessivamente. de:

1- parcelamento ou edificação compulsórios:
II - imposto sobte a propriedade prellial e territorial urbana

progressivo no tempo:
III - desapropriação com pagamemo mediante titulos da divida

pública de emissão previameme aprovada pelo Senado Federal. com prazo de
resgate de até dez anos, em parcelas anuais. iguais e sucessivas. assegurados
o valor real da indenização e os juros legais.

An. [83. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos
e cinqüenta melrOS quadrados. por cinco anos. ininte~Ptam"?te e s~
oposição. utilizando-a para sua moradia ou de sua famíha. adqulflf-lhe-a o
domínio. desde que não seja proprietário de outrO imóvel urbano ou rural.

llruLOVII1
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍruLO III
DA EDUCAÇÃO. DA CULTURA E DO DESPORTO

Seçaõ I
Da Educação

An. 112. A L;nião aplicara. anualmente. nunca menos de dezoito. e'
os Estados. o Distrito Fedetal e os Municipios vinte e cmco por cento. no
mínimo. da receita resultante de impostos. compreendida a proveniente de
transferências. na manutenção e desenvolvimento do ensmo.

§ )0 A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União
aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municipios. ou pelos Estados aos
respectivos MunlCiplos. não é considerada. para eleito do cálculo previsto
neste anlgo. recena do governo que a transferir.

§ 2° Para deito do cumprimento do disposto no "caput" deste
anigo. serão conSiderados os sistemas de ensino federal. estadual e munIcipal
e os recursos aplicados na tormado an.213.

§ 3' A dismbuição dos recursos públicos assegurará pnoridade ao
atendimento das neceSSidades do ensmo obngatono. nos termos do plano
nacional de educação.
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Possui Assinaturas Suficientes: SI:"l

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 3. DE 1999 )

RO

DF
MA

SP

RR
RJ

RJ

RJ

CE

CE

MG
PE

TO
PB
PE

eE
SP

AM

RS

PI
RN

RJ
'SP'
MG

RS
MT

RJ

SE

MG

SP

RO

BA

MA
PB

TO

RS

SP

PR

RJ
PB

RJ

se
se
PE

RJ

PB

PA

MA

PB

RO

SP

RO

AP

BA
MG

ES

PR
MS

TO

MA

GO

BA

PA

SP

AL
BA
PR

SC
SP
MG

TO

PB

PR

PR

MG

RJ

AL

PI

SP

BA

MG
SC

TO

AC

PE

SE
PR

POT

PCdnB

PMOB

PMDB

PMOB
PPB

PFL

PSOB

PL

PMDB
PMOB

PFL

PTB

PMDB

PMOB
PSOB

PPB

PFL

PPB

PSDB

PFL

PL
PL
PSDB

PTB
PFL

POT

PPB

PFL

PSOB

PMDB

S. PART

PFL

PMDB

PFL
PMDB

PST

PPB

PSOB

PMDB

PDT

PMDB

PMDB

PSB
PTB
PFL

PMOB
PPB

PPB

POT

?SB

PFL

PSDB

PTB
PMOB

PSDB

PSOB

PMDB

PMDB

PMDB

PMOB
PFL

PPB

PFL

PSB
PCdoB
PMDB

PPB

PT
PPB

PMDB

PSDB
PTB

PFL

PFL
PPB

PL

PMDB
PPS
PSDB

PMOB
PPB

PFL

PPB

PFL

PMDB

PMDB

AGNALDO MUNIZ

AGNELO QUEIROZ
ALBERICO FILHO

6 ALBERTO MouRAo

7 ALCESTE ALMEIDA
8 ALCIONE ATHAYDE
9 ALDIR CABRAL

10 ALEXANDRE SANTOS

~ 1 ALMEIDA DE JESUS
12 ANIBAL GOMES

13 ANTÓNIO DO VALLE

14 ANTÓNIO GERALDO

15 ANTÓNIO JORGE

16 ARMANDOABíLlO

17 ARMANDO MONTEIRO
18 ARNON BEZERRA
19 ARYKARA

20 ÂTlLALlNS

21 AUGUSTO NARDES
22 B SA

23 BETINHO ROSADO

24 BISPO RODRIGUES
25 BISpâWANDERvAL

26 BONIFÂCIO DE ANDRADA

27 CAIO RIELA

28 CELCITA PINHEIRO

29 CELSO JACOB

30 CLEONÂNCIO FONSECA

31 CLEUBER CARNEIRO
32 CLOVIS VOLPI

33 CONFUCIO MOURA

34 CORIOLANO SALES

35 COSTA FERREIRA
36 DAMIÃO FELICIANO

37 DARCI COELHO

38 DARCISIO PERONDI

39 DE VELASCO

40 DILCEU SPERAFICO

41 DINO FERNANDES

42 DOMICIANO CABRAL
43 EBER SILVA

44 EDINHO BEZ

45 EDISON ANDRINO

46 EDUARDO CAMPOS

47 EDUARDO PAES

48 EFRAIM MORAIS

49 ELCIONE BARBALHO

50 ELlSEU MOURA

51 ENIVALDO RIBEIRO

52 EURIPEDES MIRANDA

53 E'IILASIO FARIAS

54 EXPEDITO JUNIOR
55 FATIMA PELAES

56 FELIX MENDONÇA

57 FERNANDO DINIZ

58 FEU ROSA

59 FLÁVIO ARNS

60 FLÁVIO DERZI

61 FREIRE JUNIOR

62 GASTÃO VIEIRA

63 GEOVAN FREITAS

64 GERSON GABRIELLI

65 GERSON PERES

66 GILBERTO KASSAB

67 GIVALDO CARIMBÃO
68 HAROLDO LIMA

69 HERMES PARCIANELLO

70 HUGO BIEHL
71 IARA BERNARDI

72 IBRAHIM ABI-ACKEL

13 IGOR AVELlNO
74 IrJALDO LEITÂO

75 .RIS SIMOES

76 P/ANIO GUERRA

77 JAIME MARTINS

78 JAIR BOLSONARO

79 JOAO CALDAS

80 JOÃO HENRIOUE

81 JOÃO HERRMANN NETO

82 JOÃO LEÁO

83 JOÃO MAGALHÃES
84 JOÃO PIZZOLATIl
85 JOÃO RIBEIRO

86 JOÃOTOTA

87 JOEL DE HOLLANDA

88 JORGE ALBERTO

89 JOSE BORBA

P:igma: tl()!

Conl'erência de Assinaturas

,:onhrmaaas i8Q
Não-Cõnferem - Õ'O"1
LlcenClaaos . - .• 002'

Repetldas _.- 025

1I~!~e~ .•__~O

--------- ------- _._---

Totais de .\ssinalUr3!t:

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposicão: E);!YALDO RIBEIRO E Ol'TROS

Data de Apresentncão: ~3 '()<) 99

Ementa: Proposta Je ~mendJ J Consmulc:io que acrescenta ao Ato das
DlSposlcóes COnStituCIOnaiS Transltonas amgo pre\"endo
alteracâo do mandato de Prefeuos c Vereadores elellos em 1000.
para a comcldêncla tlnal das d~lcües,

§ 4° Os programas suplementares de alimentação e assistência à
saúde previstos no an.20S. VIL serão fmanciados com recursos provenientes
de contrlbuições sociaIS e outros recursos orçarnentarios.

§ 5° O ensino fundamental público lerá como fonte adicional de
fmanclamento a contribUIção social do salário-educação. recolhida pelas
empresas. na forma da lei.

... § 5°cam redação dada pela Emenda ConsllluclOnaJ nO 1-1. de 12'091 /996

JUSTIFiCAÇÃO

Parágrafo único. O mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores eleitos para os mandatos subseqüentes terá a duraçãn de quatro
aaos.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 114, DE 1999

(Do Sr. Enivaldo Ribeiro e outros)

"An. ~::. O mandato dos Prefeitos. "ice-Prefeitos e Vereadores
eleitos em 1· de Outubro de 2000 terá a duração de seis anos. encerrando-se
em 31 de dezembro àe 2006.

Artigo ("nico. Acrescente-se ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o seguinte anigo ;5:

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:

Assinaturas Confirmadas
ADAUTO PEREIRA PFL PB

ADEMIR LUCAS PSDB MG

SGl\l - SECAP (7503)

E pater:te ~ neces:;làade :ie se unificJr as eleições ;-ederaIs. estaduais
e murucipals...; dara t:ruca para eleições geraIs sera responsavel pela dimmwção
dos gastos publicos. ': em como os àos c:mdidalOs. iirnmumdo asSIfi a força do
poder econórnlco.

Acrescenta ao Ato das DisDoslções Constitucionais Transltórras artigo prevendo alteração
do mandato de Prefeitos e Vereaoores eleitos em 2.000. para a cOIncidênCia total das
elelcões
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçáo de Registro e Controle e de Analise de Proposlçáo

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda á
Constltuicão do Senhor Enivaldo Ribeiro e outros. que "Acrescenta ao Ato das
DisposiçÕes Constitucionais Transitórias artigo prevendo alteração do mandato
de Prefeitos e Vereadores eleitos em 2000, para a coincidência total das
eleições", contém número suficiente de signatários. constando a referida proposição
de:

180 assinaturas validas;
001 assinatura que não confere;

Assinaturas que :"Ião Conferem
1 JOse INDIO PMDB SP

RJ
RS
PA

PDT
PSDB
PSDB

Brasllia. 05 de outubro de 1999.

Assinaturas Repetida~

1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
3 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
4 ARY KARA PPB SP
5 BISPO RODRIGUES PL RJ
6 IRIS SIMOES PTB PR
7 JAIR BOLSONARO PPB RJ
8 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
9 JOSa CARLOS COUTINHO PFL RJ
10 JOsa CARLOS COUTINHO PFL RJ
II LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
12 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
13 MARCOS DE JESUS PST PE
14 MARCOS DE JESUS PST PE
15 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
16 PAES LANDIM PFL PI
17 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
18 PEDRO NOVAiS PMDB MA
19 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
20 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
21 ROMEU OUEIROZ PSDB MG
22 SYNVAL GUAZZELLI PMDB RS
23 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
24 WANDERLEY MARTINS PDT RJ
25 YEDA CRUSIUS PSDB RS

178 WANDERLEY MARTINS
179 YEDA CRUSIUS
180 ZENALDO COUTINHO

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
PAULO DE ALMEIDA PPB RJ
VALDOMIRO MEGER PFL PR

Senhor Secretário-Geral.

Oficio n~:ç 199

RJ
PR
AM
AL
PA
GO
RS
RN
RN
GO
GO
RR
PR
RR
RS
RJ
SP
GO
AM
PE
CE
AC
RJ
PR
PB
SP
PE
MG
ES
DF
PR
SP
SP
PR
MA
SP
PR
CE
SP
MA
RO
GO
MG
PR
RS
TO
PI
TO
RJ
MA
RS
GO
DF
GO
PE
MA
MG
CE
RS
MG

CE
PA
SC
PR
ES
PE
DF
PB
GO
CE
BA
MG
MG
SP
PE
PR
MG
BA
;'P
AC
PE
SE
RJ
RS
RS
SP
MG
RS

PFL
PPB
PFL
PFL
PTB
PSDB
PPB'

PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
5. PART.
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PPS
PSDB
PT
PFL
PL
PST
PMOB
PSOB
PSDB
4'SDB
PFL
PMDB
PMDB
PDT
PTB
PPB
PSDB
PFL
PFL
PTB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PT
PSDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PSDB

PSDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.PART
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PPB
PL
PSDB
PMDB

90 JOSa CARLOS COUTINHO
91 JOSa JANENE
92 JOSaMELO
93 JOSa fHOMAZ NONO
94 JOSUa BENGTSON
95 JOVAIR ARANTES
96 JULIO REDECKER
97 LAIRE ROSADO
98 LAVOISIER MAIA
99 L1DIA QUINAN
100 LUCIA VÂNIA
101 LUCIANO CASTRO
102 LUCIANO PIZZATTO
103 LUIS BARBOSA
104 LUIS CARLOS HEINZE
105 Luis EDUARDO
106 LUIZ ANTONIO FLEURY
107 LUIZ BITTENCOURT
106 LUIZ FERNANDO
109 LUIZ PIAUHYLINO
lIa MARCELO TEIXEIRA
111 MÃRCIOBITTAR
112 MARCIOFORTES
113 MÂRCIO MATOS
114 MARCONDES GADELHA
I I 5 MARCOS CINTRA
116 MARCOS DE JESUS
117 MARCOS LIMA
118 MARCUS VICENTE
119 MARIA ABADIA
120 MAX ROSENMANN
121 MEDEIROS
122 MILTON MONTI
123 MOACIR MICHELETTO
124 NEIVA MOREIRA
125 NELSON MAROUEZELLI
126 NELSON MEURER
127 NELSON OTOCH
128 NEUTON LIMA
129 NICE LOSÃO
130 NILTON CAPIXABA
131 NORBERTO TEIXEIRA
132 OSMÃNIO PEREIRA
133 OSMAR SERRAGLIO
134 OSVALDO BIOLCHI
135 OSVALDO REIS
136 PAES LANDIM
137 PASTOR AMARILDO
138 PAULO FEIJO
139 PAULO MARINHO
140 PAULO PAIM
141 PEDRO CANEDO
142 PEDRO CELSO
143 PEDRO CHAVES
144 PEDRO CORRaA
145 PEDRO NOVAIS
146 PHILEMON RODRIGUES
147 PINHEIRO LANDIM
148 PlJMPEO DE MATTOS
149 RAFAEL GUERRA

ISO RAIMUNDO GOMES DE MATOS
151 RAIMUNDO SANTOS
152 RENATO VIANNA
153 RICARDO BARROS
154 RICARDO FERRAÇO
155 RICARDO FIUZA
156 RICARDO NORONHA
157 RICARDO RIQUE
156 ROBERTO BALESTRA
159 ROBERTO PESSOA
160 ROLAND LAVIGNE
181 ROMEU QUEIROZ
182 RONALDO VASCONCELLOS
163 RUBENS FURLAN
164 SALATIEL CARVALHO
165 SANTOS FILHO
166 SARAIVA FELIPE
167 SAULO PEDROSA
168 SERGIO BARCELLOS
169 SERGIO BARROS
170 SERGIO GUERRA
171 SERGIO REIS
172 SIMAO SESSIM
173 SYNVAL GUAZZELLI
174 TELMO KIRST
175 VALDEMAR COSTA NETO
176 VITTORIO MEDIOLl
177 WALDIR SCHMIDT
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Sala das Sessões. em de

025 assinaturas repetidas e
OOZ assinaturas de deputados licenciados.

Atenciosamente,

,/0~··~--~/}~ /-- .. ' (7, ..; - , ../ / ~ ,,~ ,~ .' ....._"-- /._ ~.,.;:te'- .
CLÁUDIA N ES C. DES~~

Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretilrio-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO <:tTAOA A:->EXAOA PELA
COORDEXAÇÃO DE ESTL'DOS LEGlSLATI\'OS - C,DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
DA ORGAl\IZAÇÃO DOS PODERES

CAPíTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SeçáoYUI
Do Processo Legislativo

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal:
II - do Presidente da Republica:
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da Federação. manlfeslando-se. cada uma ddas. pda I;aiona relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
:-JaclOnal. em dois turnos. constderando-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 Senado Federal. com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:

\ - a fonna federativa de Estado:
II - o voto direto. secreto. universal e periodico:
1II - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias mdividuais.
§ 5° A materia co;stante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CO~STITrCIOXAIS TR.\~SITÓRIAS

..:ut. 75. É prorro;;aJa. por trinta e seis meses. a cobrança da
contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de
creJitos ~ direitos de natureza fmanceira de que trjlta o art. 74. instituida pela
Let n" 9.~11. de 24 de outubro de 1996. modificada pela Lei nO 9.539. de 12
de dezembro de 1997. cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo.
. *' ..1rllgo. "r..'apuJ", tJcre~cldo pela Emenda \vnstJIllcmnui nO ~J. de I~ 03 1999.

§ 10 Observado o disposto no § 6° do art. 195 da Constituição
Federal. a alíquota da contribuição será de trinta e oito centésimos por cento.
nos primeiros doze meses. e de trinta centésimos. nos meses subseqüentes.
facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente. nos limites
aqui defmidos.

• § /Oacrcscldv palu Emenda (~()n.mtucumalll(J ~J. dI! 18 031999.
§ 20 O resultado do aumento da arrecadação. decorrente da

alteração da a1iquota. nos exercicios tinanceiros de 1999. 2000 e 2001. será
destinado ao custeio da previdêncIa social.

* $ 2" tlCrc.\C1Jo ,flela F:menda (~(mstllucumalll" ~ /. do! I·~ {)3 /(1)9.*3° E a União autorizada a emitir titulos da divida publica interna.
cujos recursQS serão destinados ao custeio da saude e da previdência social.
em mon!ante equivalente ao produto da arrecadação da contnbuição. prevista
e não realizada em 1999.

* § 3" uc.:rl!.'iC1Jo rela Emf!ndu (·()n.'i/~lUcltmulll'l::1.•Ir! I\{ 03 /999.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2115, DE 1999

(Do Sr. Murilo Domingos e outros)

Dá nova redação ao § 6' do art. 14 da Cons~tUlção Federal.

(APENSE.,6EÃ PROPOSTA DE EMENDAÃ CONSTITUiÇÃO N' 44 DE 1999)

As Mesas da Cfunara dos Deputados c do S~naào F~deral. nos
termos do an 60 da ConsntUlção Federal. promulgam a segwnte emenda ao texto
consnruclonaL

Artigo umco. O paragrato 6" do ano 14 da COnstltwçào Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14

§ 6" Para concorrerem a cargos eletivos. o Presidente da

Republica. os Govem>dorcs de Estado e do Distrito

Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respccnvos
mandatos ate quatro meses antes do pleito," (NR)

.JUSTIFlCAÇÃO

A presente proposta de emenda li Consunnção vIsa a apnrnoIV o

processo eletivo. espeCialmente no que dJz respeito a POSSibilidade dI! reeletção dos
ncupantes de cargos escolhidos pelo Sistema maJonWlo. 0$ quaiS. atualmente. estio

"tlesobrigados de renunciarem a seus mandatos para disputarem p~ItO que os reconduza as
me!.mas funções.

E ínconteste que a pcrmancncla do Presidente da ReplibliCL dos
Governadores de Estado. do Governador do Disttlto Federal e dos Prefeitos nos cargos à

cuja recondução se candidataram gera polcrnícas de todaor~ principalmente em tazão

do uso da maqwDB publica em beneficio proprio ou de seus corrtigionários.

Ademaís. tal tratamento resulta em privilégio que conflita com a

isonomia de direitos e deveres a que devem se sUJcit.ar todos os que almejam exercer esses

"munus" público. desigualando. via de conseqUência. os seus eleitores., tudo isso em
detrimento do Estado Democr.itico de Direito. no qual pretendemos Viver.

de 1999.

#ftl()f!~f
~V,
Deputado Mutilo Dommgos J1'.., lo ~/Oq.'

d-"J'IU I 7 )
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MG

MS
PI
SP
MG
RJ
SP

SE
DF
MA
PR

SC
SP
SP

BA
SP
AM
PE
CE
AL
PA

RS
RJ
BA
MG

MT
RJ

SP
GO
PR

RJ
SP
PB
SP
!lA
ES
SP
SP
MT
PI
RS

SP
!lA
SP
GO
MG
PR
MG
RS

TO
PR
TO
RJ
RJ

SP
SP
RS
GO
DF

MA
MS
GO
MG
RS
PA

SC
SP
SP
RJ

DF
PB
RR
RS
GO
RJ
RJ
MG
SP
PE
PR
!lA
SC,...
AC
RO

CE
SE
MG
RS
MT
SP
SP
AM
GO
MG
RJ
SP

PT

PT

°MDB
PPS
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSB

PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PFl
PT
PFl
PFL
PT

PFL
PTS

PPB
PFL
PFL
PST
PSDB

S.PART.

PTB
PMDB
PSDB

PT
PSB
PFL
PL
PSOB
PTB
PFl
PMDB
PTB
PFl
PSDB

PTB
PT
PFL
PMDB

PDT
PPB
PMDB
PMOB
PMDB
PT
PPB
PSB
PSDB
PSDB
PMDB
PT
PSDB
PT
PFl
PFl

PT
PMDB
PDT
PFL

PMDB
PT
PMDB

PSB

PMDB
PSDB
PL
PHDBS
PPB
PTS
PTS
PFL
PPS
PMDB
PFL
PSDB
PDT
PFl
PSDB
PSDB

PSB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB

PPB
PL
pedoS
PFL
PT
PDT
PPB

75 JOÃO FASSARELlA

76 JOÃO GRANDÃO
77 .;OÀO HENRIQL'E
78 JOÃO HERRMANN NETO
79 JOÃO MAGNO
80 JOÃO MENDES
81 JOÃO PAULO
82 JORGE ALBERTO
83 JORGE PINHEIRO
84 JOSE ANTONIO
85 JOSE BORBA
88 JOSE CARLOS VIEIRA
87 JOSÉ DE ABREU
88 JOSE INDIO
89 JOSÉ LOURENÇO
90 Jose MACHADO

91 JOSE MELO
92 JOSE MUCIO MONTEIRO
93 JOse PIMENTEL
94 ..OSE THOMAZ NONO

95 JOSUE BENGTSON

00 JÚLIO REDECKER
97 LAURA CARNEIRO
98 LEUR lOMANTQ
99 lINCOLN PORTELA
100 lINO ROSSI
101 LUis EDUARDO

102 LUIZ ANTONIO FlEURY
103 LUIZBITTENCOURT
104 LUIZ CARLOS HAULY
105 LUIZ SERGIO

106 LUIZA ERUNDlNA
107 MARCONDES GADELHA
108 MARCOS CINTRA

109 MÃRIO NEGROMONTE
110 MAxMAURO
111 MEDEIROS

112 MILTON MONTI
113 MURlLO DOMINGOS
114 MUSSA DEMES

115 NELSON MARCHEZAN
116 NelSON MARQUEZElll
117 NelSON PEllEGRINO
118 NEUTON LiMA

119 NORBERTO TEIXEIRA
120 OllMPIO PIRES
121 OLIVEIRA FILHO
122 OSMÂNIO PEREIRA
123 OSVALDO BIOLCHI
124 OSVALDO RE1S

125 PADRE ROQUE

126 PASTOR AMARILDO
127 PAULO BAlTAZAR
128 PAULO FEIJO

129 PAULO KOBAYASHI
130 PAULO LIMA
131 PAULO PAIM

132 PEDRO CANEDO
133 PEDRO CELSO
134 PEDRO FERNANDES
135 PEDRO PEDROSSIAN
136 PEDRO WILSON

137 PHILEMON RODRIGUES
138 POMPEO DE MAnos
139 RAIMUNDO SANTOS

140 RENATO VIANNA
141 RICARDO BERZD1NI
142 RICARDO IZAR
143 RICARDO MARANHÃO

144 RICARDO NORONHA
145 RICARDO RIQUE
146 ROBERID ARAUJO
147 ROBERTO ARGENTA
148 ROBERTO BAlESTRA
149 ROBERTO JEFFERSON
150 RODRIGO MAIA

151 RONALDO VASCONCELLOS
152 RUBENS FURLAN

153 SAlATIEL CARVALHO
154 SANTOSl'ILHO
155 SAULO PEDROSA
156 SERAFIM VENZON

157 SERGIO BARCELLOS
158 SERGIO BARROS
159 SERGIO CARVALHO
160 SERGIO NOVAIS
161 SeRGIO REIS
162 SILAS BRASILEIRO
163 SYNVAL GUAZZELLI
164 rmBEZERRA
165 VAMo GOMES

166 VALDEMAR COSTA NETO
167 VANESSA GRAZZIOTIN
168 VILMAR ROCHA
169 VIRGllIO GUIMARAES
170 VIVALDO BARBOSA

171 WAGNER SALUSTIANO

MG

=E
PR
DF
RS
DF
SP
RS
RJ
SP
SP
CE
MG,...
PE
TO
PB

CE
AM
PI
RS
RJ
PI
RN
RJ
MG
MG

~

SC
RO
MT

RJ
RS

PR
PI
MG

BA
MG
MG

TO
SP
PA
RJ
AP
SC

MG
RJ
RS
PB
RO,...
SP
RO,...
BA
PE
RJ
RJ
RR
TO
DF
SP
/>l..
PE

BA
Al
PR
SP
TO
CE
MG
RJ
BA
ES

PSDB
psoe

PFl

PCdoB
POT
PMIlB
PMIl8
POT
PI'B
PCdoB
PT
PMIlB
PMOB
P5De
PFl
PTB
PMOI:

PSOB
PFL

PS08
PPB
PPS
PSDB
PFl
PL
PSDB
PL

~

PT

PPB
PFL

PoT
PMDB
PSDB
PFl
PFl
PMIlB
PSOB
PSOB

PFl
PST
PFL
PSDB
PFl
PMoB
PSDB
PTB
PDT
PPB
PDT
PSB

PSB
PFL
PSOB
PTB
PT
PV

PTB
PFL
PMDB
PT
PFl
PSB
PSB
PCdD!l
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PCdoB

P"L
PPB
PT
PT

Anlnaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS

2 ADOlFO MARINHO
3 AFFONSO CAMARGO
4 AGNELO QUEIR02
5 AlR'TllH DIPP
e AUlERTO FRAGA
7 AUlERTO MOuRAo
e />l..CEU COllARES
i ALCIONE ATliAYDE
10 ALDO REBELO
11 ANGElA GUADAGNIN
12 ANIBAl. GOMES
13 ANTONIO DO VALLE
14 ANTONIO FEIJAo
15 ANTONIO GER/>l..DO
15 ANTONIO JORGE
17 _DOABILIO

11 ARNON BEZeRRA
li AnLALINS
20 ATILALIRA
21 AUGUSTD NARDES
22 AYRTON XERI!Z
23 B.SÃ
24 BETINHO ROSADO
25 81SPO RODRIGUES
25 BONIFACIO OE ANDRAllA
27 CAIO JUliO
28 CAiO RiELA
29 CARLITO MERsS
30 CARLOS CURY
31 CELCITA PINHEIRO

32 CElSO JACOB
33 CEZAR SCHIRMER
34 CHICO DA PRINCESA
35 CIRO NOGUEIRA
3e CLEUBER CARNEIRO
37 COftIOlAHO SAlES
31 CUSTODIOMATTOS
39 DANILO DE CASTRO

40 DARCI COElHO
41 DEVElASCO
42 DEUSOETIH PANTOJA
43 DINO FERNANDES
.. DR. BENEDITO DIAS
"5 EDISON ANORINO
46 EDUARDO BARBOSA
47 EDUARDO PAES
4' ENIO BACCI
4g ENIVALDO RIBEIRO
SO EURlpEOES MIRANDA

51 EVANDRO MILHOMEN
52 EVllASlO FARIAS
M EXPEDITO JÚNIOR
54 FATIMA PElAES
55 FELIX MENDDNÇA
se FERNANDO FERRO
57 FERNANDO GAllEIRA
se FERNANDO GONÇAlVES
51 FIlANCISCO RODRIGUES
6Q FREIRE JUNIOR

61 GERALDO MAGELA
152 GILBERTO KASSAll
63 GIV/>l..DO CARIMIlAO
84 GONZAGA PATRIOTA
65 HAROLDO LIMA
66 HELENII.DO RIBEIRO
67 HERMES PARCIANELLO

66 IARA BERNARDI
lllI IGQlIAVELINO
70 INACIO ARRUDA
71 JAIME MARTINS
72 JAIR BOt.SONARD

73 JACUES WAGNER
74 JOÃO COSER

05110/99 18:26:21

TIpo da Propo.içlo: PEC

AalGl' da .roposiçlo: ~fURJLODOMINGOS E OUTROS

DlIIIl de Ap.....~Io: 23/09/99

E...ta: Dá no\'aredaçào ao parágrafo 6' do an. 14 da Constituição
Federal.

....ui Asslu.aru 8uflelea...: SIM

Tetais de AniallUfa: ConfirmaCIas 178
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112 WAUlUUCHMlOT PMDIl
173 WANDERLEY r.1ARTINS POT
174 WELlNTON FAGUNOES PSDe
175 WElLINGTON DlAS PT
178 WILSON SANTOS PMDII
171 ZAIRE RUEIlOE PMDII
178 ZILA BEZ!IlRA PI'I.

AIII.lcanl "a. Na.co.r.....
1 ~PAETTO PT
2 AIRTON CASCAVEL PPS
3 _DOFARI40EsA PI'lI
4 OAMIAo FELICIANO PMDIl
5 ORo HEUO POT
6 JoAO CALCAS PL

LAlRE ROSAI)O P-
6 LUIZ RIIIEIRO PSDe
9 NIl.TON BAIANO PPII
\Q PAES LANDIM PFL
11 S~C~ Pro

RI
RJ
t.IT
PI
t.IT
MO
M;

RI
M
SI'
PS
SI'
No.
RN
RJ
ES
PI

A"

178 IllinllUrH validas;
011 lnalUm quI nAo conferem:
OelS lnllUm rapatldal e
001 '11InIIUtI d. O,putlldo /lcencJado

ASUl Senhoril o SentlOr
Or, MOZART VIANNA DE PAIVA
Secte\ãrto-G81al da Meia
NESTA

AIIllIlCanl ele nep.lalIoI(..) Llctllchtlpt(.)
1 PAULO DE ALMI!tOA PI'lI RJ

.\IIlucafll Ri;etlclu

s.tlhor SecretáIio-GerI,

Comunico I Voua SenhaIIlI que I PropoalI de EI!lIlldI •
ConItiIuiçlo do Senhor MuTilo Domingos e DUIfllI. qui "O. 1IlI'I. radItlo 110 , " do
art. 14-, contlim número sutlcienCll clt I/gnlfilliol. COIIIIMClo • ,.,.. pt'llpClI4çto de:

, • o'. ',,'''', ," •

8rMlUa,OSdeOlllUbrodelll9l.

§ 6' Pn c:onc:onercm a outros cargos, o Presidente da República.
OI Govellllldom de EIlIdo e do Distrito Federal e os Prefeitos devem
_i.101 rnpcctivOl RIIIIdIlOl até seis meses antes do pleito.

LEGISUC;ÁOcrrAOA ANEXAllAPELA •
COORDENAC;ÃO DE ESTL'DOS LEGISLATlVOS • C.OI

TITULOU
DOS DIREITOS E GARANTIAS FU!'.'DAMENTAIS

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

AI:t. 60. AConstituiçlo poderá ser emendada mediante proposta:
1- de um terço, no mínimo, dos membros da Cllrnara dos Depullldos

ou do Senado Federal;
11 • do Presidente da República:
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da Federaçio, manifeslllldo-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A COllSlllUi~ nJo podera ser emendada na vigência de
intervcnçIo fcdetaL. de eslldo de defesa ou de estado de sitio.

§ 2" A proposta seri discutida e votada em cada Casa do Congresso
NlICiatIII, em dois turnos, COIIIklerando-5e aprovada se obtiver. em ambos.
1ltI quintos dos VOIOI dos respeaivos membros.

§ 3° A emenda à ConstilUição será promulgada pelas Mesas da
CDIra dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de
ordem.

Sllbaeçlo 11
DI Emenda à Conllituiçlo

TíTULO IV
DA OROANl2AÇÂO DOS PODERES

CAPíTIJLOI
DO PODER LEGISLATIVO

Stçio VIU
Do Procelso Legislltivo

CAPíTIJLO IV
DOS DIREITOS POLiTICOS

An. 14. A sobel1lllia popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. e, nos termos da lei,
medilnle:

I • plebiscito;
·/IlC.... / rep/llIftfftlado ptla L.I ft" 9. 709, úe /8 / / 1998.
n•referendo:
'II/CUO /I r'Plam'II/aIi" f'Illa Lei"" 9. "09. de 18 11 19911.
lU· inicilliva popular.
./11I:....11I rop/alMllladoptla L.I ft'9.709. ú.18;/1 1998.

............................................................................................H •••••••••••• ••••••••••••••••••

RJ
RJ
MG
MO

PE....
M;

AO
llll
llll
AS
MT
PI

MO
Pft
AS
TO
PIl
lU
se
t.IT
MO
PIl
PIl
TO
SI'
lU
N'
foi'
MO
PIl
AO
AO
Nl
SI'
TO
lU
Ma
lIA
SI'

.CE
No.
No.
PA
AN
lU
SP
ao
TO
Pft
TO
lU
AS
ao
lIA
RJ

PSDII
l'I't.
l'llT
PTS
PMIicI
PI'lI
PT
PI'I.
PSDII
PMDI
PMDI
PI'L
I'ITPl't'I.
l't'I.
PSDB
PI'lI
POT
PI'I.
PI'L
PT'
PMDI
PI'lI
PT
PIa
PT
PT
PI'L
fllII.
PTS
PMDI
PT
PMDI
PMDI
PMDI
PT
m
PI'lI
PT
PSDB
PFl
PSB

Pai
PTS
PI'\.
l't'I.

PMDII
PSDe
PSDII
PSDII
PMDIl
PMDIl
PMDI
PIIllI
PT

44 RlCAflllO l.lARAHttAo
45 RODRlGO!lAIA
.s ROIW.OO VASCONCELLOS
47 RONALDO VASCONCELLOS

41 SAi:AiiELCAAvN.HO
49 SAIlLO PEDROSA
50 sÉRGIO BAIlAOS
51 SERGIO CARvN.HO
52 SILAS BRAl\ILElRO
53 S~ BRAl\ILEIRO
54 SYNV.ALGUA22I!W
55 WEUNTON FAGUNOES
51 WELUNGTON DIAS

I ADEMIR LUCAS
2 ""ON5O CAMNIGO
3 AlRTONlllPl'
4 ANTONIO JOIlGE
5 AIIIoIANOO A8ILIo
5 AYRTONXERR
7 CAlIl.ITO MERSS
5 CELelTA PlffHElftO
9 cUSTODIO MATTOS
la DAMlAo FELICIANll
II llAMlAo FEUCIANO
12 DNlCl COELHO
13 DI! VEl.AlICO
14 DINO FERNANDES
IS DR.lIENEDtTO DlAS
15 OR.RNEOlTOOIAII
17 EOUMOO_
lB ElIIVN.110 RIBEIRO
19 EURIPEDES M1IlNlllA
20 EXI'EllfTO JUNIOII
21 l'lWlC1SCO ROllIllGuES
22 IARA BERNARDI
23 IGORAVEl.IIiO
24 JAlIlIlOUlOllAftO
25 JOAC GRANOk)
21 JOBE ANTONIO
27 Jose MACHADO
21 JOSCPIMENTEL
21 Jost: THOMAZ IICHO
30 JOSE THOMAZ NONO
31 JOSUE IlENGTSON
32 LAIN! ROUllO
33 LUIZ llIIIGIO
34 MILTON MOIm
35 NOIlIEIITO TI1XIIftA
35 OSVALDO REIS
37 PHIl!EROQUC
31 PASTORAAIARILOO
39 Po\lJLO DE ALMEIDA
40 PAULO PAIM
41 PEDRO CANEDO
42 PECA0 FERNANDES
43 RICARDO MARANHÁCl

SECRETARIM3ERAI. O" MESA
SeçIo d. Regialro e Controle • di AnilIM ele PropoaiçIo
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§ 4· Nio será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente

a abolir:
I . a forma federativa de Estado:

11- o voto direto. secreto. universal e periódico:

11I. aseparaçio dos Poderes:
IV •os direitos e garantias mdividuais.
§ S· A matéria constame de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada nio pode ser objeto de nova proposta na mesma scssio
legislativa.

CoIoeaDdo esta dcc:isio nas mios do povo bruileiro,
estatcIIIos praticando a pIcna democracia e fazendo jlllliça • sua intcligCncia.

Sala de sessõcs..J6 I ~/1999.

SGM • SECAP (7503)

05110/99 16:53"9
.Conferência de Asslnal1lru

Pâlllla:OOI

A COMISSÃO [jE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO',

Altera o InCISO XXVII do an 22 da ConStltulçào Feaeral e aà outras orovtdf:ncras.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 117, DE 1999

(Do Sr. Enio Racci c outros)

As mesas da Climar::. dos Dtputados e do Stnado
federAl. nos termos do anigo óO da Constituição Federal.
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

.4rti,o Único: altera o inciso .YxV11 do artigo 21
dIl Constituiçdo Federal, que /NUSfI " tu a
seguint/! redflçdo:

Tlpe d. Pnopos~la: PEC
A.tord. p...,..içto: ENlOBACCI
Data d. Ap......~: 28109199

E...Ia: AIIm o illCllO XXVII do art . 22 ela COnslituiç:lo Federal e dá
outr:s proVidênc:lõl5 •

.....1A.........S._ta: SIM

TOl'. de Assio......, Conlilm.... 178
NIo Conferem 02t
L.<:onc:>oocs 000
Repe1M:laS 022
11egi~- ___ 000

Aulnaturas Confirmada.
1 AON:J PREITO PT RS
2 ADEMIR LUCAS PlIOII MG
3 AGNALOO MUNIZ PDT RO• AlIITON 0l?P PDT AS
5 AlIITON ROVEDA PI'L PR
S AUlERTo GOLOMAN PmlB SP
7 Al.CESTE ALMeiDA PMOB RR
a ALCEU COUAAES POT RS
9 ALOOREBELO PCdoII SP
10 ALMEIlINOA DE CARVAlHO PI'L RJ
II ALOIZlO MEIlC.WAHTE PT SP
12 ANGELA GUAOAGNIN PT SP
13 ANTONIO CAI*IAIA PMDB CE
I' ANTONIO CARLOS KONDER REIS Pl'L se
15 ANTONIO DO VALLE PtdDB MO
15 ANTONIO JORGE ?TIl TO
17 ANTONIO PALOCCI PT SP
la ARLINDO CHINAGLIA PT SP
19 1>If'fKARA PPe SP
20 ÀTIlALlNS P~L Ali
21 ÀTIlALlRA PSOB P1
22 AVEN20AR ARRUDA PT P!
~3 AVRTON XERez PSDB RJ
2. BONIFACIO DE ANDRADA PSOB MG
~5 CA80JULIO Pl MO

25 CAIORIELA PTB RS
27 CAR\.ITO MERSS PT SC
2a CARLOSCURV PPB 1'10
29 CARLOS DUNGA PAIOS PIl
30 CELCITA PINHEIRO PPl MT
31 CELSOJACOB POT RJ
32 CELSO RUSSOMANNO ?PS SP
33 CEZAR SCHIRMER PMOS RS
3< CORONEL GARCIA PSDB RJ
35 COSTA FERREIRA PI'!. MA
3S CUSTODIO MATTOS PSOB MO
37 DANILO DE CASTRO ?SOB Ma
3S DARCI COELHO PFL TO
31 DELFIM NETTO ?PS SP
40 DILCI;U SPERAFICO PPB PR
41 DR, HELIO POT SP
42 OR.ROSINHA PT PR
43 EBERSILVA PDT RJ.... EDUARDO BARBOSA PSDB MG
45 EDUARDO CAMPOS PSB PE
46 EDUARDO JORGE PT SP
'7 EDUARDO PAES PT1l RJ
45 ELISEU RESENDE P~L MO
49 ENIOBACCI POT RS
50 ENIVALDO RIBEIRO PPB ?li
SI EULER MORAIs PM08 GO
52 EURICO MIRANDA PPB RJ
53 EVILASIO ~ARIAS PSB SP
54 FERNANDO CORUJA PDT SC
55 FERNANDO FERRO PT PEse FERNANOO GABEIRA PV -RJ
57 ~ERNANOO GONÇALVES PT1l RJse FERNANDO MARRONI PT RS
Sll FERNANDo 2UPPO POT SP
50 ~ETTER JUNIOR PPS AS
SI GEOVAN FREITAS PMDII GO

I .
11 •••••••....•.•......•...•.•..•..•....••..•.••.•••
III .
IV .
V .
VI ..
VII .

An.22 - Compete privativamente à Uniio legisllr

XXVII - normas gerais de Iicilação e contraraçio,
em todas as modalidades. para a administraçllo pública. direta e
indireta. incluidas as fundações instituidas e mantidas pelo poder
público. nas diversas esferas de governo;

JUSTI FICA TI VA:
Esta proposta de emenda constitucional. é conseqüência de

pcllsamento a respeito da decisio de privatizar ou nio nossas empresas
estalais.

Entendo que a decisio inicial de privatizar penencc aos
governos, mas contando sempre com o respaldo da popu\açio brasileira.

O inciso XXVII do anigo 22 da Consrinúçio FcdmI, dá
poderes irrestritos aos governos. quanto a prtVlllizaçio. que pode ser
indiscriminada e nem mesmo COlltar com a participação do povo brasüeiro. que
assiste impassivel, sem ÍDStrumenlOS de patticipação efetiva.

A presente modificação. por coerência. busca um equilibrio
de forças entre as decisões de governos e o pensamento do seu povo.

É imperiosamente nccessãrio limitar tais poderes, pois o

patrimônio público não pode ser submetido as instabilidades emocionais e
filosóficas de sovemos temporários.

Diante da moda privatizadom, é nceessirio frear este impelo
e fazer justiça para com os verdadeiros dÓl10s do patrllllÕlliO público. o seu
po\'O.

Retirando menos de uma linha do inciso XXVII do litigo 22
da COIIStinúçãO Federal. reparamos um erro e passamos a democratizac
também decisõcs que podem ser precipitadas e impopularcs. que a história
pode demonstrar ttatar-sc de erros crassos e sem retomo.

Esta propo5ll se completa com a alteração da lei n' 9.491,
de 09109197. que também aprcsênto nesta Casa, possibilitando a reaJizaçio de
plebiscito pua decidir sobrt qualquer privarizaçio.

sobre:
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GERALDO MAGELA PT OF 15 SAULOPEllROSA P!Oll BA62
GERALDO SIMOES PT BA l!lO SERAFIM VENZON POT se63

RS 161 SÉRGIO BARCELLOS PFL ,.,.
GERMANO RIGOTTO PMDB64 sc 162 SÉRGIO CARVALHO PSOB ROGERVASIO SILVA PFL65

PA 163 SILAS BRASILEIRO PMOB MOGIOVANNIOUEIROZ PDT66
PE 1~ SILASCÃMARA P'l1l AMGONZAGA FATRIOTA PSB67
BA 165 SYNVALGUAZZELLI PMDB RSHAROLDO LIMA PC_68
AL 166 TELMA DE SOUZA PT SP69 HELEN1LDO RIBEIRO PSDB

HENRIOUE FONTANA PT RS 167 THEMISTOCLES SAMPAIO PMDB PI70
PI 168 VALDIR GANZER PT PA" HERACLlTO FORTES ?FL

IARA BERNARDI =T SP 169 VANESSAGRAZZIOTIN PCdoB AM,
MG73 lBRAHIM. ABI·ACKEL =PB 170 VICENTE ARRUDA PSDB CE

7' INACID ARRUDA ?Cd08 CE 171 VIRGILIO GUIMARÃES PT MO
75 INALDO LEITÃO PSOB P8

172 VIVALDO BARBDSA PDT RJ
76 JAIME MARTINS PFL MG 173 WALDIR PIRES PT BA
77 JAIR BOLSONARD PPB RJ 174 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
78 JAlROAZI PFL !lA 175 WAl.FRIDOMARESGUIA PTB MO
79 JAOUES WAGNER PT !lA 178 WERNER WANDERER PFL PR
80 JOÃOCOLAÇO PMQB PE 177 ZAIRE REZENDE PMDB MG
81 JoÃO GRANDÃO PT MS 178 ZILABEZERRA PFL AO
82 JOÃO HENRIQUE PMllB PI
83 JOÃO PIZZOLATII PPB se
84 JOSE1Il.CKSANDRO PFL AO
85 JOSE BORBA PMDB PR
88 JOSE CARLOS ELIAS P'l1l ES ASllaacuras que Nla Conferem
87 JOSE DE ABREU PSDB SI' 1 ALOIZIO SANTOS PBOB ES
88 JOSE DiRCEU PT SI' 2 ARMANDO ABILlO PMOB PI
89 JOSE GENOINO PT SP 3 ARNALDQ FARIA DE SA PPB SI'
9D JOSE L1NHARES PPB cE 4 BABA PT PA
91 JOSEMILlTÃO PSDB MO 5 BISPO RODRIGUES PL RJ
92 JOSE PIMENTEL PT CE 6 CARLOS SANTANA PT RJ
93 JOSE PRIANTE PMDB PA 7 CESAR BANDEIRA PFL MA
94 JOSE ROBERTO BATOCHIO POT SP 8 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
95 JÚLIO REDECKER PPB RS 9 DR. HELENO PSOB RJ
96 JUQU1NHA PSDB GO 10 FÉLIX MENDONÇA PTB !lA
97 LAEL VARELLA PFL MG 11 GIVALDO CARIMBA0 PSB AL
98 LAURA CARNEIRO PFL RJ

'2 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AO
99 LINCOLN PORTELA PST MG 13 Jok>COSER PT EB
100 LUCI CHOINACKI PT se 14 JOÃO MAGNO PT MO
101 LUCIANO PIZZATTO PFL PR 15 JORGE KHOURY PFL BA
102 LUIZ ANTONIO FLEURY PT8 SP 18 JOSE RONALDO PFL BA
103 LUIZ FERNANDO PPB AM 17 LUIS BARBOSA PFL R"
'04 LUIZ MAINARDI PT RS 18 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
105 LUIZ SALOMÃO POT RJ 19 LUIZ SERGIO . PT RJ
106 LUIZA ERUNDlNA PSB SI' 20 NILTON CAPIXABA PTB RO
107 MANOEL SALVIANO PSOB CE 21 OLIVEIRA FILHO l'PlI ~
108 MARÇAL FILHO PMDB MS 22 REGIS CAVALCANTE PIIB JL
109 MARCELO DEDA PT SE 23 RICARDO MARANHk> PSB RJ
110 MARCIO FORTES PBOB RJ 24 ROBERTO ROCHA PSOB MA
111 MARCIO MATOS PT PR 25 RDBSONTUMA PFL SP
112 MARCOS ROLIM PT RS 28 SIMÃO SESSIM PPll RJ
113 MARIA DO CARMO LARA PT MO 27 VALOECIOLlVEIRA PT RS
114 MEDEIROS PI'L SP 28 WELLINGTON DIAS PT PI
115 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS 29 ZEZE PERRELLA PFL MG
115 M1RIAM REID POT RJ
111 MORONI TORGAN PFL cE
118 MURILO DOMINGOS PTB MT
': 19 MUSSA DEMES pFL "' ASllaalaras RepelldlS
120 NAIR XAVIER LOBO PMOB GO

POT MA ALOIZIO SANTOS "SOB ES'21 NEIVA MOREIRA
ANTONIO DO VALLE PMDB MG

122 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
~:'RLlTO MERSS "T SC

123 NELSON MEURER. PPB PR

" CELSOJACOB PoT RJ
124 NELSON PELLEGRINO PT BA 5 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
125 NELSON TRAD "Te MS 6 DARCI COELHO PFL TO
126 NEUTON LIMA "FL SP 7 EDUAROO BARBOSA PBO! MO
127 NEY LOPES 'PFL RN B EDUARDO JORGE PT SP
128 NILSON MOURÃO PT AC 9 EDUARDO JORGE PT SP
129 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO 10 FERNANDO CORUUA POT se
130 ODILlO BALBINOTTl PSOB PR 11 GERALDO MAGELA PT DF
131 OLAVO CALHEIROS PMOIl AL 12 GERALDO MAGELA PT DF
132 OLIMPIO PIRES POT MG 13 LUIZ FERNANDO PPB AI!
133 OSMÃNIO PEREIRA PMOIl MG 14 LUIZ SALOMk> POT RJ
134 OSMAR SERRAGLlO PM08 PR

'5 MUSSAOEMEll PFL PI
135 PAES LANDIM PFL PI 18 NEIVA MOREIRA PDT MA
136 PASTOR AMARILDO PPB TO 17 OOILIO BALBINOTTl PSOB PR
137 PAULO FEIJO PSDB RJ 18 PASTOR AMARILOO PPB TO
138 PAULO JOSE GOWÉA PST RS 19 PEDRO FERNANDES PFL MA
139 PAULO LIMA PMOB SP

20 RAIMUNDO GOMES OE MATOS PSOB CE
140 PAULO PAIM PT RS 21 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
141 PAULO ROCHA PT PA 22 THEMISTOCLES SAMPAIO PMOB PI
142 PEDRO CHAVES PMDB GO
143 PEDRO EUGÉNIO PfS PE
144 PEDRO FERNANDES PFL MA
145 PEDRO WILSON PT 00
146 PHILEMON RODRIGUES PMOB MO
147 PINHEIRO LANDIM PM08 CE SECRETARIA,GERAL DA MESA
148 POMPEO DE MATTOS POT RS seçio da RegIStro e CDntrola e da AnáU.a da Propo51çAo
149 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
150 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDS CE

0IIci0 n' 218/99 Brullla. 05 de outubro de 1999.
151 RAIMUNDO SANTOS pFL PA
152 RENATO VIANNA PMOS SC

Senhor SeeretiriO-Geral.153 RICARDO NORONHA PM08 DF
154 RITA CAMATA PMllB ES

Comunico a VOS" sentIoriI que a Proplllta de EmendI •155 ROBERIO ARAUJO PL RR
Consliluic;io do Senhor enio Bacci e ouUOS. que "Altera Inciso XXVII do1M._22 tia156 ROSERTOARGENTA PHOBS RS

1ST ROBERTO PESSOA PFL CE e-\I1oII<;1o F-.lera' • d' outras PfCI'Ild'nclH". con1ém número lU1lclenle de
156 ROMEL ANIZIO PPB MO slgllal8rio8. constandD a refarida propollÇAo de:



51626 Sáblido30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

1711 aPinalu_ villdas:
02lI UIil\AIr&S que nlo canf8fem;
022 anln&\IIr&S repelidas.

A Sua 5e_o senhor
Or. MOlART VINfNA DE PAIVA
Secrelário-Gerll da Mesa
NESTA

-u:GISLACÃO CITADA A1CEXADA PELA.
COOIUll:I<ACÀO DE E5TIJII05 UGIllLAnvos -CIDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1!J1l1

TITULo III
Da Orpnizaçlo do Estado

CAPiTuLo 11
Da Unilo

AR. 22. Compete privativamente à União lcgislar sobre:

XXVD • IIOIIIIU lICIIÍS dc liçitaÇio c cOlllrlltaçio. em lodas as modalidades,
\lira as adminislrllÇlies públic:as dil'elllS. aWrquicas e fundaciooais da UniIo, EsIIdos.
Disu:ilo Fcdel'll ~ Municípios. obelk:cido o disposto no ano 37. XXI. e \111& as
empresas pliblical c sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1",10;

" lt/CuoXXl'lI ""'" rnillçdo JaJafKla Em<1fáa C<HUlil/lCt<JNM n'/9•..OMJ6'1994

TITULo IV
Da Orpnizaçio dos Poderes

CAPÍ11JlOI
Do Poder Lepativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constiruiçio

AR. CiO. A COIIS1iNiç1o poderá ser emendada rnediImc proposl&:
I • de um tClÇO, no miIlimo, dos membros da CImIra dos Dcpullldos ou do

SIIIIdo FedcraI:

11· do Presidente da República: .
111 - de mais da meudc das Assembléias Legislativas das WIicIIdes da

Fedcraçio. manifeslll1do-se. cada wna delas• ..ela maioria relaliva de seus membros.
§ 1° A COlISIilUiçlo nio poderá ~ emendada na vigCnçia de inlcrvcnçlo

federal. de csllldo de defesa 011 de eslado de silio.
~ 2" A proposta ma discutida e vOlada em cada C_ do CoolfCS!O

~ em dois IUI'IIOS. considerando-se lIprOvada se obliver. em ambos. u& qllÍlllOS
dos VOlO5 dos respeclivos membros.

§ 3° A emenda • COlISIilUição serã promulgada pela Mesas da Cimn dos
Deputados c do SclIado FcdcI'II. com o respectivo número de ordem.

§ .." NIo seri objeto de deliberação a proposta de emenda lendente a abolir:
I • a forma fcdcrllíva de Estado:
11- o VOlO direto. seereto. wúversal e periódico:
1Il. a separação dos Poderes:
IV • os din:ilOll c !Irfllrjas indivjduais.

§ S· A matéria conslll1te de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada nIo pode ser objeto de nova proposta na mesma sessIo Jciislativa.

LEI N" 9.491. DE 09 DE SETEMBRO DE 1997.

ALTERA PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATlZAÇÃO.
REVOGA A LEI N° 8.031. DE 12 DE ABRIL DE 1990.
EDA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

An. 10 O Programa Nacional de Oesestalizaçlo • PND tem como objClivos
fundamentaIS:

1 • rcordenar a posiçio estralegica do Estado na ~onomia. IrllDsICrindo a
iniciativa privada allvidadcs indevidamente exploradas pelo selor público:

11 • cOlllribuir pn a rceslrUtUrllçio econômica do SCIOI' público.
especialmente auav~ da melhoria do perfil e da reduç60 da divida pública llquià;

111 • permitir a relOllllda de ínvestimenlOS na empresa e atividades que
vierem a ser II'IIISferidas • ínicÍlliVa privada:

IV • COIIIribuir pn a rccstrulUI'llÇI econ6mica do SCIOI' privado,
espccialmenrc \111& a modcmizaçio da ínfta-esltul1lra e do pIRIIIC índuIIrial do PlIis,
ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial IlOl di_
SCIOreS da eçonomia, inclusive auavés da conccssIo de Crédito:

V • permitir que a AdmínislnlÇio PilbJica concentre SCIIS esforços l1li

llividades em que a presença do Esllldo seja fundamental pn a cOllHCUÇlo dai
prioridades nacionais;

VI • COIIIribuir PIO o forralccimemo do mercado de cipilais, limá do
aerésdmo da aferia de valores mobiliãrios e da dqnocralizaçlo da pfOIlriedadc do
capital das empresas que irKqrIrem o ProIlf&lD&.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 118, DE 1999

(Do Sr. Luciano Plzzatto c outros)

Dá nova redaçIo ao ! .."do an. 22S da COIlIIituiçIo FecleraI.

(Á COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da C:lmara doa Deputados e do 8enIIdo
Federal. noa lermos do art. 6D da COIlIliluiçio Federal. promulgam • MgUinee
emenda ao lelC!O conllilucional:

Artigo único. D6-se ao § 4" do art. 225 da ConstIIuiçIo
Federal a seguinte redaç:lo:

"Art. 225 .

! 4" A Floresta AmazõniCa brasileira. a MaUl AIIInlica••
Floresta de Araucària. a serra do Mar. o Pantanal Mmo-Groaena • a Z
CoIleira aio pe\rimónio 1llICiOnal. e sua utiIizaçio far..... na forma da lei.
dentro de condiç6es que assegurem a preHlVIIÇio do meio arntJ*1le. incluIive
QllIIllO ao lIIO dos~ naturaiI".

JUSTIFICAÇÃO

A Floresta de Araucária deve sua denominaçIo •
PlWHf1Ça conspícua do pinheiro braIileiro Araucaria angulltilblil. que H

destaca no 8IlraIo superior das matas higró1llaa. IUbltopicaiI. que .. estendem
por ccn::a de 4DO mil quilômetros quadrados. ocupendo os pIana4Ios e ......
diINcadalI na PllIÇJo onenlIII dabtlcia do rio P-W, COII! -'IilUdeI vnndo



AS florestas pnrnanas densas de araucarlSS foram

drasucamenle redUZidas. Para se ter uma Id~a. em 1982 eXistIam nos Estados

(1Q Parana e Santa Catarina. apenas 2S9 mil Ilectares e, no Estado dO Rio

Grande co SUl 136.6 mil hectares

A Floresta de Araueana ehoje um doS maIs ameaçadOs

ecossistemas trDtJetrcs. Sua ,mponjooa hlStónca. cultur.al. ecol6g-ea e

_nómlCZ r""omendO I adoçio de lMdid.. "'!lInt.. e elítaz.. paro. SUl
f~perBçiO e COMeNaç,io, Estamos convel1Cldos de Que. na esfera
1ll<jl.lItlVa. a pnlMl<a mOdida é _ o boomI a c:ondlÇ4o de PI

naoonal. 4!q,Utp.trarm.o 3 outros aSSIm con'tderados ~ C~

Fedl<al. como a Amazór111 e a MIto AtlinltCl. Esta. portanto. a razio 
nossa oroposta de emenda constftuQQnal

entre 300 metros e 1 800 metros. A F&oresta de Afaucãria. em sua flSlOOOm1a

densa. ocorre nos Estados do Rio Grande do Sul. Santa Catanna e Parana.
eXlstlOdo tambêm encraves descontínuos e esparsos li partir do sul do Estado
06 Sio Pauto ate o ~ul de Minu Geral$, na ~rra da MJntil1UJ!!lT:l. e no R~ de

Jan8tro. na serra dos Órgãos. sempre em SltUaç6eS elevadas e ",3ts

temperadal. Em dtreçiO ao lut ap6& a travessia do no Jacui. tambêm palia a
'bcorriIlClI d..... lormaç6n I SllI diSjuml • rlr_. O im<!tl _" di
Floresta de Araucana e representado por uma pequena fanta n"arglnat no

extremo nordeste âa Argentina.
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PFL BA

PPB SP
PFL AI.!
PSDB SE
PPB RS

PT PB
PSOB PI
PT PA
PFL RN
PL RJ
PL 5P
PSOB MO
PL MO
1'18 RS
PFL MO
PT RJ
PFL 'AT
PDT RJ
PSDB PR
PP5 PE
PFL MO
PPB 51'
PFL TO
PST SP
PPB PR
PSDB RJ
PT PR
POT RJ
PIAOB se
PMOB se
PPB MO
PSDB MO
PSI PE
PTB RJ
POT RS
PDT RO
PSB AP
PSB SP
PFL RO
PSDB IJS'
PTB BA
PSDB ES
PSOB PR
PMDB MS
PMOB TO

I'T Df
PFL SP
P5B AL
PSB PE
PMDB PR

PMDB MG

PMOB Pl\
PPll se
PPB RN
PSDB PB
PTB PR
PFL 1'11
PPB RJ
PT BA
PL Al
1'1 E5
PT MG
PT MS
PIMlB PI
PPS SI'
PSDB BA
PIMlS RJ
PI'B AC
PMOB SE
PSB MA
PMOB PII
PP8 1'11
PT 5P
PFL PE
PFL AL
PTB PA
PP8 Ra
PSOB GO
PMOll RN
PFL r".J
PI1D/l n"
I'SOll ""1
PI1D/l '.~O

PFL HlI
PFL 1'11
PfL Rlt
PP8 1I!l
S.PART. RJ
PTB 5P
PI.IDIl GO
PSDB PII

Pl'II ~

23 AROLDO CEDRAZ
24 ARYKARA
25 ÀTILAlINS
26 AUGUSTO FRANCO
27 AUGUSTO NARDES

28 AVENZOAR ARRUDA
2g B.SÁ
30 BABÁ
31 BETINHo ROSADO
32 BISI'O RODRIGUES
33 BISI'O WANDERVAl
34 BONIFAcIO DE ANORAOA
35 CABO JÚliO
3e CAIO RIELA
37 CARLOS MELLES
3e CARLOS SANTANA
39 CELCITA PINHEIRO
40 CELSO JACOB
41 CHICO DA PRINCESA
42 CLEMENTINO COELHO
43 CLEUBER CARNEIRO
44 cunHA BUENO
45 DARCI COELHO
.6. DE VELASCO
47 DILCEU SPERAFICO
48 OINO FERNANDES
49 DR. ROSINHA
50 EBER SILVA
51 EDINHO BEZ
52 EDISON ANDRINO
53 EDMAR MOREIRA
54 EDUARDO BARBOSA
55 EDUARDO CAMPOS
58 EDUARDO PAES
57 ENIO BACCI
58 EURIPEDES MIRANDA
59 EVANDRO MILHOMEN
60 EVILÀSIO FARIAS
61 EXPEDITO JUNIOR
62 FÁTIW< PELAES
63 FELll( MENDONÇA
64 FEUROSA
65 FLÁVIO ARNS
66 FLAVIO DERZI
67 FREIRE JUNIOR
68 GERALDO MAGELA
69 GILBERTO KASSAB
70 GIVALDO CARIMBÃO
71 GONZAGA PATRIOTA
72 GUSTAVO FRUET
73 HELIO COSTA
74 HERMES PARCIANELLO
75 HUGO BIEHL
76 IBEM FERREIRA
77 INAlDO LEITÃO
78 IRIS SIMOES
79 IVANIO GUERRA
60 JAIR BOLSONARO
61 JAQUES WAGNER
82 JOÃO CAlDAS
63 JOl\o COSER
64 JOl\o FASSARELLA
85 JOÃO GRANDÃO
86 JOÃO HENRIOUE
81 JO"O HERRMANN NETO
88 JOÃO LEÃO
89 JOÃO MENDES
90 JOÂOTOTA
91 JORGE ALBERTO
92 JOSE ANTONIO
93 JOSE BORBA
94 JOSE JANENE
95 JOSÉ MACHADO
96 JOSE MOCIO MONTEIRO
97 JOSE THOMAZ NONO
98 JOSUE BENGTSON
99 JÚLIO REDECKER
tOO JUQUINHA
101 LAlRE ROSADO
102 LAURA CARNEIRO
103 UOIAOUINAN
164 UNO ROSSI
105 LUCIA vÃHIA
'06 LUCIANO CASTRO
101 lUCIANO PIZZATTO
106 LUlS BARBOSA
10i LUIS CARLOS HE1NZE
"0 LUIS EDUARDO
111 lUIZ ANTONIO FlEURY
112 LUIZ BITTENCOURT
113 LUIZCARLOSHAULY
114 LUIZ FERNANDO

del!jg

It/oqjr
:~'-;/;,'.........
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019
000

Conferêneia de Aniaatoras
Pacma:t>Ol

liagiVt15_

Sa'-d..s..~.em de

Allinaturas Confirmadas
I ADEMIR LUCAS PSDe MG
2 AGNl!LO OUEIROZ PCd08 DF
3 AlRTOND/1'P POT RS
4 Al.BtlRICO CORDEIRO PTB Al
5 AUlERlco FILHO PMDB MA
6 Al.IIllIlTO GOLDW<N PSDB SI'
7 Al.IlEIlTO MOURÃO PUOB SP
8 Al.CESTJ: ALMEIOA PMOll RR
9 Al.CIONEATHAYDE PP8 RJ
lO Al.DIR CABRAL PFL RJ
1\ ALMEIDA DE JESUS Pl. ce
12 ALMIIlSÁ PP8 RR
13 AHGI!l.A GUAOAGNlN PT 51'
14 ANiBAt. GOMES PMOB CE
15 ANTONIO CAMBRAIA PSOB ce
\I ANTOIiIO CARLOS BISCAIA PT RJ
17 ANTÔNIO DO VALLE PM!l8 MG
18 ANTOOIO GERALDo PFL PE
19 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PP8 MA
20 ANTOOIO JORGE P18 TO
21 ARW<NDO MONTEIRO PMDB PE
22 ARNON BEZERRA PSDB CE

A Floresta de Araucina sustentou la lndustna madewew.
bl'llslletnil dutante aproxImadamente 150 anos. ate 1960. quandO começou o
deelil1ió pela escassez da mattína-pnma. A intensa e descontrolada exploraçio
de madelr. aue se InICIOU no planatlo das AratJCãrlll com li colonizaçãoa~

e ~Js.ana. deu lug-r. gf6d~v.mttnte. lt uma Cf9CeI7f~ "x~nsAo da~...
O -J:lInhen'o brasdlm) era usadO desde a construção de casas ate a confeeçfto
de móveiS. abastecendO um merc:.ado Interno em expansio. Com o avanço da
COlonlzaç.ào e da agtlCtlltura. gigantescos pinheiros foram de1'Noadcs e

QuelrT!aaOS para car lugar a terras de CUltivo oe ml1ho. \090 e vldelfa. MaiS tarde
o comerCIo do PinhO atll'lglu o mercado eXl.&ffiO. havendO uma lJerdat$etra

'comda de e)(Dloraçáo', Que atingiu teu apogeu entre 1920 e 1960 nos tre'
e!1aoos. 00 SUl Que ftnaJmen,e cond.UZIU .ao esgotamento do recurso

SGM - SECAP (7503)
0711019917,25,12

TIpo di ........lçla: PEC

"U'" d. PropoolçiQ: LUCIANO PIZZAlTO E OUTROS

Data de " .......taç...: 28109199

E_Ia: l'rop<nI.t de Emenda â Cons!ilUição que rJ;l nova red2ção 10 § 4·
do art. 225.

"-ai AJsioI ru S.lIclalts' SIM

Tollla de Assl ' ""eon=_==.----:I"'92"",
NIo COnfefem 01\
licenelaoos. 002.

• Outubro de 1999
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Assinatural I/Ul! Ni/II Cllllferem

Atenciosamente.

LEGISLAC.:;"O C~ADA ASEX..\DA PELA
COORDJ,;:" ..\C.\O DE ESnDOS LEGISl.\fIYO~- ('eDl

Brasilia. 07 de outubro de 1999.

SennorSecrelário-GeraJ.

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
IVAN PAIXÃO PPS SE
OSVALDO SOBRINHO PT8 MT

TiTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPiTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

192 assinaturas válidas;
011 assinaturas que não conferem:
019 asslOaluras repetidas;
002 assinaturas de deputados licenciados.

Assinaturas Repetidas
ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
"RV KARA PPB SP

3 BETINHO ROSADO PFL RN
• BONIFÀCIO DE ANDRADA PSDB MG
S DARCislO PERONDI PMDB R5
6 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
7 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
8 GUSTAVO FRUET PMDB PR
9 JOSÉ JANENE PPB PR
lO LUIZ ANTONIO FlEURV PTB SP
1I LUIZ FERNANDO PPB AM
12 MARCIO BITTAR PPS AC
13 MARCIO FORTEs P5DB RJI. NELSON MEURER PPB PR
15 PAES LANDIM Pi'L PI
16 PAES LANDIM Pi'L PI
17 POMPEO DE MATTOs POT RS
15 PROFESSOR LUlllNHO PT SI'
19 VICENTE CAROPREsO PSDB SC

-"'SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Analise de Proposição

OfIcio nO 222 199

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Cons,"uição do Senhor Luciano Pizzalto e outros. que "Dá nova redação ao § 4' do
art. 225", contém numero suficiente de Signatários. constando a referida proposIção
de:

A Sua SenhOria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrelàrio·Geral da Mesa
NESTA

PB
RS
AP
SP
PB
5C
PE
PA
RS
PB
GO

PE
RJ
SI'
BA
CE
AC
RJ
PR
PB

PE
MG
RS
OI'
ES
SI'
RJ
RJ
PR
MT
SP
PR
CE
MS
SP
MA
AC
RO
GO
AL
PR
MG
RS
1'1
RJ
RJ
Rs
SI'
MA
DF
RS
sc
DF
GO
SE
CE
RS
SI'
MG
MA
SC
PA
DF
GO
CE

M"
BA
CE

MO
SI'
PE
SI'
PR
MO
BA
MA
AO
MO
CE
R8
RS
SP
SC
Ma
SI'
RS
PR
RS
MO

PMDB
PMCB
PPB
por
PPB
POT
P~

PMDB
?SOB
PFL
PMDa

?SOB
PDT
PFL
PFL
PSDB
PPS
PSOB
PT
PFL

PsT
PMOB
PT
PSDB
PTB
PFL
PT
POT
PMQB
PTB
PTB
PPB
PSDB
PTB
PFL
PFL
PT
PTB
PMDB
PMDB
PPB
PUDB
PMIlIl
PFL
PSB
PSOB
PL
PSOB
PFL
PFL
PT
PFL
PT
PMOB
PSB
PlAOB
POT
PT
PSOB
PST
PMDB
PTB
PMOB
PPB
PFL
PSDB
PFL
PSOB

PFL
PPS
PUDB
PSDB
PFL
PlADB
P!!DB
PSCB
PSOB
PedeB
PSI!
PMOII
PPB
flL
PSOB
PSOB
PPB
PMOB
PFL
P801
PMQB

1 CARLOS DUNGA
2 OARCiSIO PERONO.
3 DR. BENEDITO DIAS
• OR.HÉLIO
S ENIVALQO RIBEIRO
5 FERNANDO CORUJA
7 JOEL DE HOLLANDA
~ JORGE COSTA
9 NELSON MARCHEZAN
10 WILSON BRAGA
11 ZE GOMES DA ROCHA

115 LUIZPIAUHVLlNO
l1e LUIZ SALOMÃO
117 MAlULVNETTO
118 MANOEL CASTRO
119 MANOEL SALVIANO
120 MÁRCIO BITTAR
121 !.\ARCIO FORTES
122 MÁRCIO MATOs
123 MARCONDES GADELHA

I~ MARCOS DE JEsUS
125 MARCOS LIMA
'28 MARCOS ROLIM
127 MARIA ABADIA
128 MAX MAURO
121 MEDEIROS
'30 MILTON TEMER
131 MIRO TEIXEIRA
132 MOACIR MICHELETTO
133 MURILO DOMINGOS
134 NELSON MAROUEZELLI
'35 NELSON MEURER
131l NELSON OTOCH
137 NELSON TRAD
138 NEUTON LIMA
131 NICE LOBÃO
'40 NILSON MOURÃO
141 NILTON CAPIXABA
142 NORBERTO TEIXEIRA
143 OLAVO CALHEIROS
144 OLIVEIIlA FILHO
145 OSMÃNIO PEREIRA
'011 OSVALDO BIOLCHJ
147 PAES LANDIM
,.. PAULO BALTAZAR
,... PAULO FEIJO
l!O PAULO JOSE GOUVEA
151 PAULO KOBAVASHt
'52 PAULO MARINHO
153 PAULO OCTAVIO
'54 PAULO PAIM
155 PEDRO IITTENCOURT
I~ PEDRO CELSO
157 PEDRO CHAVES
I~ PEDRO VAI.AIlARES
, 59 PINHEIRO LANDIM
1llO POMPEO DE MATTOS
leI PROFESSOR LUIZINHO
182 IlAFAEL GUERRA
183 REMI TRINTA
164 RENATO VIANNA
155 RENILDO LEAL
1118 RICARDO NORONHA
187 ROBERTO BALESTRA
181 ROBERTO PESSOA
15i ROBERTO ROCHA
170 ROI.AND LAVIGNE
171 ROMMEL FEIJO

172 RONALDO VASCONCELLOS
173 RUBENS FURLAN
174 SALATIEL CARVALHO
175 SAMPAIO DORIA
175 SANTOS FII.HO
177 SARAIVA FELIPE
175 SAULO PEDROSA
In SESASTIAO MADEIRA
IllO SERGIO BARROs
111 SERGIO MIRANDA
182 SÉRGIO NOVAIS
'a3 SVNVAL GUAZZELLI
164 TELMO KIRST
115 VALDEMAR COsTA NETO
185 VICENTE CAROPRESO
la7 VlTTORIO MEDIOL.
188 WAGNER SALUSTIANO
lSi WALDIR SCHMIDT
190 WERNER WANDERER
lil VEDA CRUSIUS
1~ ZAIRE REZENDE
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Seçlo VIII
Do Processo lellislativo

Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver

sucedid!' ou substilulçlo nos seis meses anteriores ao pleito."

Art. 2° Revogam·se a Emenda Constitucional n' 16. de 1997, e as

demais disposições em contrário. .'

1 jltloifíl~
v ,

:;'r.Jf'(l.;C..~
~.- - ! :,.

-',

de maio de 1999.

• Art. 46 .

§ 1· Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores,

com mandato de 4 anos, a partir do pleito de 2.002.

§ :zo Cada Senador será eleito com dois suplentes."

Art. 3· Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala das Sess6es. em

'="hseçio 11
n~ Emenda ~ Constituiçio

Art. 60. A Conslllulção podera ser emendada mediante proposta:
I . de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Stnado F~deral:

11 - do Presidente da República:
11I - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° :\ COnStilUição não poderá ser emendada na vigencia de
intervenção federal. de estado de detesa ou de estado de Sitio.

S2° A proposta sera discutida e votada em cada Casa do COlI~esso

'Jacional. em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos.
três qumtos dos "mos dos respectivos membros.

§ 3° :\ emenda a ConstílUição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de
ordem. *4° Não seni objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
'1 abolir:

TI,. da Pr.,..~.: PEC

A.cor da Pr_içlo: EV1LÂSIO FARIAS EOUTROS

DallIdc Ap......~: 291(}91'J'J

!_llI: Di nova redaçio .. parágrafo 5° do an. 14 e .. an. 46 di
ConslilUiçio Fedem.

r-.I Ass'...."'" 5.0ei..,..: SIM
Tetais de Assinar.rll: COnfil"malju 183

NIo ConfIIrem 0051
~ 003
~ 031
110gIvM 000

._---
AssinalUras Confirmadas

1 ABElARDO LUPION PFL PR
2 AGNAlQO MUNIZ POT RO
3 AGNELO OVEIROZ PCdoB OF
A AlCIONEATHAVDE PPB RJ
S AlQiZIO SANTOS PSDS ES
6 ANDIIE BEtlASSl PSOB SP
7 ANGELA GUAOAGNIN PT SP
8 ANlBAL GOMES PMDII CE
9 ANTONIO CAU8IWA PSDII CE

10 ANTONIO CARLOS SISeArA PT RJ
11 ANTÓNIO DO VALLE PM06 MG
'2 ANTONIO JORGE PTB TO
13 ARLINDO CHINAGL1A PT SP,. ARMANDO ABILJO PMOB PB
15 ARNAlDO FARIA DE SA PPB SP
16 ARNON BEZERRA PSOB CE
17 ATILAllNS PFL AM
18 ATILALIRA PSOB PI
19 AUGUSTO NAROES PPB RS
20 AVENZOAA ARRUDA PT PB
21 AVRTONXER~ PPS RJ
22 B,SÁ PSOB PI
23 BABA PT PA
2A BEN·HUR FERREIRA PT MS
25 BISPO ROORIGUES PL RJ
26 BISPO WANDERVAL PL SP
27 BONIFAclO DE ANDRADA PSOB MG

26 CAIORIELA PTa RS
29 CARlITO MERSS PT SC
30 CARlOS SANTANA PT RJ
31 CELCITA PINHEIRO PFL MT
32 CELSO JACOlI POT RJ
33 CHICO :lA PRINCESA PSDII PR
:lA CIRO NOGUEIRA PFL PI
35 CLEMENTINO COELHO prs PE
3G COSTA FERREIRA PFL MA
37 CUSTÓDIO MATTOS psos MG
38 DAMIÃO FEllCIANO PMDII PS
39 OANILO DE CASTRO PSOB MIl
AO OARCI COELHO PFL TO
41 DE VELASCO PST SP
42 DElFIM NETTO I'PII SP
43 OEUSOETH PANTOJA PFl PA
44 OIl.CEU Sl'E1W'1CO PPB PR

I • a forma federllliva de Estado:
11 - o voto direto. secreto. universal e periódico:
111 • a separação dos Poderes:
IV • os direitos e garantias individuais.
§ 5· A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

TÍ11JLO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vidL impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende·lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
............................................................................................................................

§ 4° A Floresta Amazônica brasileira. a Mata Atl~ti~. a~ do
Mar. o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patnrnomo nacional,
e sua utilização far·se-ã. na forma da lei. dentro de condições que assegurem
a preservação do meio ambiente. inclusive quanto ao uso dos reCUlSllS
naturais.
............................................................................................................................
............................................................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 119, DE 1999

(Do Sr. EvIJásioFarias e outros)

Oá nova~ ao § S' do ali. 14. ao ali. 46 da Constituição Fedetal.

(Ã CO....ISSÃO OE 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. 1° O parágrafo 5° do art. 14, e o art. 46 da Constituiçao Federal

pallSam a vigorar com a seguinte redação:

• Art. 14 .......................•.....•......••........••.........••.....................

§ 5° São ineleglveis para os mesmos cargos, no perIodo

subseqüente, o Presidente da República, os Govemlldores de

SGM • SECAP (7503)
l}7J10J99 19:13:2D

Conferência de Assinaturas
Pil!lna:OOI
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45 DINO FERNANDES
46 DOMICIANO CABRAL
47 DR, HE~IO
46 DR. ROSINHA
49 EDUARDO JORGE
50 ELlSEU RESENDE
5' ENIO BACCI
52 ESTHER GROSSI
53 EURICO MIRANDA
54 EURIPEDES MIRANDA
55 EVANDRO MILHOMEN
5'J EVILASIO FARIAS
57 EXPEDITO JUNIOR
55 FATIMA PELAiS
59 FELIX MENDONÇA

'3(1 FERNANDO C~RUJA

6' FERNANDO FERRO
62 FERNANDO GASEIRA
63 FERNANDO GDNÇALVES
64 FERNANDO MARRONI
65 FEUROSA
66 FLAVIO ARNS
67 FRMCISCO GARCIA
66 FRANCISCO RODRIGUES
69 GERALDO MAGELA
70 GILBERTO KASSAS
71 GILMAR MACHADO
72 GlVALDO CARIMBÀO
73 HENRIOUE FONTANA
T4 HERMES pARCIANELLO
75 HILDEIlRANDO PASCOAL
76 IBERE FERREIRA
7T IBRAHIM ABI·AeKEL
76 IEDIO ROSA
79 IGOR AVELINO
80 INAl.DO LEITÃO
61 JAIME MARTINS
52 JAIR aOLSONARO
53 JAIR MENEGUELLI
ll4 JANDIRA FEGHAL\
55 JOÃO Al.MEIDA
58 JOÃO CALDAS
67 JOÃO COSER
55 JOÃO MAGNO
l!ll JOÃO PAULO
90 JOÃO PIZZOLATTI
9' JOÃO RIBEIRO
92 JOAOTOTA
93 JORGE ALBERTO
94 JORGE KHOURV
95 JORGE PINHEIRO
96 JOSE ANTONIO
9T JOSE CARLOS ELIAS
96 JOSE CARLOS VIEIRA
99 JOSE INDIO
100 JOSE MACHADO
'0' JOSE PIMENTEL
102 JOsE pRIANTE
'03 JOSE ROBERTO RATOCHIO
104 JULIO SEMEGHINI
105 JURMDIL JUAREZ
'06 LAlRE ROSADO
'07 LM1ARTINE pOSELLA
105 LEUR LOMANTO
'09 LIDIAOUJNAN

"0 L1NCOLN PORTELA
111 Luis EDUARDO
112 LUIZ ANTONIO FLEURV
113 LUIZ FERNANDO
114 LUIZ SALOMAo
115 LUIZ SERGIO
116 MANOEL SALVIANO
117 MARCELO DEDA
115 MARCIOMATOS
119 MARCONDES GADELHA
120 MARCOS CINTRA
121 MARCOS ROL.IM
122 MARIA ABADIA
123 MARIA DO CARMO LARA
124 MARIO DE OLIVEIRA
'25 MARIO NEGROMONTE
126 MEDEIROS
12T MILTON MONTI
126 NELSON MAROUEZELLI
129 NILSON MOURÃO
130 NILTON CAPIXABA
131 OLAVO CALHEIROS
132 OLIVEIRA FILHO
133 osMANIO PEREIRA
1~ PADRE RoeUE
.35 PASTOR AMAflILDO
135 PAULO BALTAZAR
,3T pALlLO KOBAVASHI
138 PEDRO CELSO
139 PEDRO EUGENIO
140 PEDRO VALADARES
14' PEDRO WILSON
'.2 pHILEMON RODRIQUES
143 POMPEO DE MATTOS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

'" RAlM\lIIDO$ANTOI PI'I. PAoPSOB RJ
"s Rl!GIIUoUlO GEMoWtO PFl lIApMOB pa
'011 RttG4SCAVAl.c.wrE PPS AI.POT SP
"7 _TMlTA PST !,IAPT PR
'" MNI.DOLEAI. Pl1l PApT SP ,.. AlCAIlDo IIARROS PPIJ MpFL MO
'50 RlCARDO BERZOIN1 PT SPpOT RS
151 RlCAlIOO IZAR PMll8 SPPT RS
'$2fUCARl)() MARAIlHÃO PS8 RJPPS RJ

'" lIlCAIIbo NORONHA PMOI DFpOT RO
'54 RORRTO 81W4T 1'1'1. UGpse 1>1'
155 ROHR10 PESSOA pFL eEPS8 SI'
,~ ROINlIl LAVIGIlE PFl lIApFL RO
157 RONALDO VASCONCf1.LOS 1'1'1. UGPSOB AP
,~ IIUÁNIIIVliNO ?PS PRPTe eA
.st~ FIJllLAH Pl'S SI'

PDT se 1110 _AIODORIA PSOIl SP
pT pE '61 SANTOS FILHO pFL pR
PV RJ '62 SAULO pEDROSA psoe lIApTe RJ 153 SEIlAFIM VENZON pOT se
PT RS 164 SERGtO CARVA.LHO psoe RO
PSDB ES lU SERGIO MlRMOA PCdoB MG
pSDlI PR IM SERGIO NOVAIS pse eE
pFL NA "7 SliIlGIO REIS pSDB SIi
pFL RR 'li SIVIl!WO CAVALCANTI - I'I!
PT DF 'H S1LA11lIWl1LEIRO Pl.lDB Mel
PFL llP '70 SVNVAL GUAZZELLI PIAD8 RS
PT MG '71 THEMiSTOCLiis SAMPAIO Pl.lDB 1'1
pse AL 172 VADNJ GOMES ppe SI'
pT AS 173 VAl.OOMIRO MEGER pFL PR
pM08 pR

'7. VNlESSAGRAZZIOTlN PCdoB IN.
S,pA/lT AI;

175 VIIlGIuo GUIMARÃEs pT Mel
fOPS RN

'71 VITTORlO MEOIOU PSOIl Mel
PP8 MG

177 VIVAlDO BAReQSA POT RJ
PMOe RJ

171 WALOIR PIRl!1 PT lIA
PM08 TO

178 WALDIR SCHl.llOT PMIl8 llS
pSOB P8

'10 WlLUNGTON DIAS PT PI
p'L Mel .al _RWAHOfIllR Pl'L I'R
?pe RJ 182 _REZENDE PMOB Mel
pT SI' lU Zl.A IEZIRIlA PFL N::.
pCdoS RJ
pSOI RA
PL AL
pT EI
pT UG AsIIU'lra.lIl1e NIo Canfertta
pT llP AlIITCNCASCAVEL PPS AR?pe SC

CAIIl.OS OUNGA PMDIl ..
P'L TO

DA, H1!LINO pSOB RJpP8 N::.
EHlYALDO 1l1111RO PPII PBPMll!l SI! IARA BEIIIIARDI PT SP

PFL lIA
INACIO ARRUDA pCdoS eEPMDI DF
LUIZ _Il1O PSOB RJP88 MA
PAULOPAIU PT IISP18 !S llLAICÃMWl PTB NApFL SC

PMDe llP
"1IIM'lIr•• d. PtttttI....II} LIctMladet(a.}PT SI'

PT CE IoWlCrLO CASTRO llMOI PI
?M08 PA MMl4LUCIA llMOI Mel
POT SP PAULO aoUYrA 'FL SC
PSOlI llP
?MOS AP
PlAce RH
PM08 SI'
PFL RA
pSOlI GO

PST MG AIIiIII'lru Repetld••
S. PART, RJ

,
AGNIoLDO~ POT RO

pT8 SP 2 ALol:bo SANTOS P!IlI ri
ppa AM J AVINZOAR ARIIUllA PT PI
pDT RJ • lIHoItUR FEIIAIIIIA PT MI
PT RJ ~ CAIOIltlLA PT8 AS
pSOB CE 6 CAlILlfO M1!lIlII PT SC
pT SE 7 CMI.OIINITIoHA PT RJ
PT PR • llaMlAO I'IUCWIO PMIl8 ...
pFL P8 n DR HELIO pOT SI'
PL SP 10 EUR'PEJES M1RAHOA PDT RO
PT AS 11 EVILASIJ FARIAS psa SP
psoe DF '2 FERNAlIDO CORUJA pDT SC
PT MG 13 FEllNANIlO GAlElRA PV R.I
?MO! MG 14 FRANCISCO ClAllCIA PFL 'MpSOB lIA 15 GERAl.DO !.IAGELA pT DF
pFL SI' li JAIMI! ~IARTlHI PFL MO
pM08 SI' 17 JAIII BOLIONARO PF8 RJ
1'18 SP li JAIR MEIlEGUELLI pT ~p

PT AI; 19 JOAOCOSER PT Ea
1'18 AO 20 JOsl ANTotllO 1'98 MA
PMOS AL a, JOlllHOIO PMllII SP
PP8 P~ 22 JOII PIMENTEL PT Cf
pMDS MO a3 ~UIaEOlWIOO S,pART, RJ
PT 1'11 a. PADftE IIOOUI! PT PJI
PP8 TO 28 PEDRO VALADARES pS8 SE
PIII RJ a PIDJIOI'ilLSON PT ao
PSOIl llP 2T RtCAROll MARANHÃO PSI RJ
PT DF 2. lIU1ENS FURLAN ?PS SI'
PPS P8 2. SAULO PEDIlOIIA PSOI IA
pS8 SE 30 SAlJLO PEDROIIA PSOI RA
pT GO 31 WALO/R SC/iMlOT PMOI RS
PMDI MO
pDT RS
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seç~o de RegIstro e Controle e de Análise de Proposição

Oficio n' 223 199 Brasilia. 07 de outubro de 1999.

• ~ 90 acrescldo pela Emenda Constnuclonal nO 19. úe 0-1 06 1998.
, .
..................... , , " , , .

Atenciosamente,

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

~i...l.d,:-L v, V) f :f\l) \ \'t::-. 1,LJ\ /1[:" \
(lIORDE'.:>,I.:>'U De E-::.TtDO' Li:.'JbL~n\P" -I eUl

TÍ11JLO IV
Da OrganIZação dos Poderes

E:VIE~DA CONSTITUCIO~AL ~o 16. DE 1997.

DÀ ;-';OVA REDAÇÃO AO *5° DO ARTIGO 14. AO
CAPUT DO ARTIGO 28. AO INCISO li DO
ARTIGO 29. AO CAPUT DO ARTIGO 77 E AO
ARTIGO 82 DA CONSTITl'IÇ,Ã.O FEDERAL. DE
05 DE OUTIJBRO DE 1988.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedcral, nos lennos do §
3' do anigo 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto
constituCIonal:

Art. 1°. D § 5° do arugo 14. o caput do anigo 28. o inciso II do aniSO 29, o
capUt do anigo 77 • o anigo 82 da Constituição Federal passam a vigorar tom a
segumte redação:

"An.14.
§ 5°. O Presideme da República. os Governadores de Eslldo e do
Disnilo Federal. os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
subsllluido no Curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
untco período subseqüente."
...-\n. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado.
para mandato de quatro anos. realizar-se-á no primeiro domingo de
oUtubro. em pnrnetro turno. e no último domingo de outubto. em
segundo turno. se houver. do ano antenor ao do tennmo do mandato
de-seus antecessores. e a posse ocorrera em pnmetro de janeiro do
ano subsequeme. observado. quanto ao mais. o disposto no arugo 77."
.. ..\n.29.
11 - eleição do Prefello e do Vice-Prefeito realizada no primeiro
uommgo de outubro do ano antenor ao término do mandato dos que
devam suceder. aplicadas as regras do anigo 77 no caso de
~untciplOs com mais de duzentos mil eleitores."
"An. 77. A eleição do Presideme e do Vice-Presidente da República
realizar-se-à. simultaneamente. no primeiro domingo de outubro. em
primeiro turno. e no último domingo de outubro. em segundo turno.
se houver. do ano anterior ao do tcnnino do mandato presidencial
vigente. 1I

"Art. 82. O mandato do PreSIdente da Republica é de quatro anos e
terá inicio em pnmetro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição."

An. o' Esta Emenda ConstitucIOnal entra em vigor na data de sua
publicação

Brasília, 4 de junho de 1997

A MEsA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Depurado Michel Temer. Presidente.
DepUlado Heráclito Fortes_ 1° Vice-Presideme - DepUlado Severino Cavalcanti, 2'
Vice·Presidente • Deputado Ubiratan Aguiar, I' Secretário· Depulado Nelson r,ad,
2° Secretário· Deputado EfraIm Morais_ 4° Secretário.

,,:/ . A "" ~(-t'
/ (CLAUDIA NEV C. ~OUZA

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretârio-Geral da Mesa
N ES TA

SEÇÃO I
Do Congresso NaCIOnal

CAPI11JLOl
Do Poder Leglslallvo

CONSTlTI'IÇ.:\O
DA

REPL:BLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Senhor Secretario·Geral.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor Evilásio Farias e outros, que liDá nova redação ao § 5- ~.
art. 14 e ao art. 46 di Constituição Federa1", contém número suficiente Olw

.ignatãrio.'constando a referida proposição de:

183 assinaturas válidas;
009 assinaturas que não conferem:
031 assinaturas repetidas;
003 assinaturas de deputados licenciados.

An. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do
DlslnlO Federal. eleitos segundo o pnnclplO majomano.

* I' Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores. Cal••

mandato de OitO anos.

§ 2' A representação de cada Estado e do DistrllO Federal será renovada de
quatro em quatro anos. alternadamente. por um e dois terços.

§ 3' Cada Senador será eleito com dois suplentes.

TÜ1JLOV
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

A MEsA DO SENADO FEDERAL: Stmador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente - Senador Geraldo Melo, I' Vice-PresIdente .. Senador Ronaldo CIIIlIta
Lima, I' Secretário .. Senador Carlos Patrocimo. 2' Secretário .. Senador F/aviaM
Melo, 3' Secretário .. Senador Lucídio Portella. 4' Secrct:lno.

CAPI11JLOm
Da Segurança Pública

An. 144. A segurança pública. dever do Estado. direito e responsabilidade
de todos. e exerCIda para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do parrunônio. atraves dos seguintes órgãos:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 120, DE 1999

(Do Sr. Jaques Wagner e outros)

§ 5° As policHlS militares cabem a pallcm ostensiva e 11 preservação da ordem publica,
aos corpos de bombellos mllttares. alem das atnbUlçóe, detinidas cm lei. mcumbe "
execução de atiVidades de defesa CIvil

§ 6' As pohcms mllttares e corpos de bombeIros mllllltres. forças alLx\i<1I:es_
~ reserva do Exercito. subordmam-se. Juntamente com as policias civis~
Governadores dos Estados. do C: :Imo Federal e dos Temtónos.

§ 7° A lei diSCiplinara a organização e o funCIOnamento dos órgãos
responsáveis pela segurança publica. de maneira a garanllr a eficiência de suas
atividades.

§ 8° Os Municiplos poderão conslltuir guardas municipais destinadas á
proteção de seus bens. serviços e mstalações. confonne dispuser a lei.

§ 9" A remuneração dos servidores policiais imegrantes dos órgãos
relacionados neste anigo será fixada na fonna do § 4' do ano 39.

Dá nova redação aos arts. 194 e 195 da Constituição Federal. consolidandoo~
Nacional da Segundade Social.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

Art. la Q art. 194 passa a vigorar com a squlnte
alterllçio:

Art.194 .
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Repetidas 000

JUSTIFICATIVA

lIegivels _ OOÕ

RS
DF
SP
RJ
SP
SP
PA
RJ
TO
SP
CE
BA
PB
RJ
PA
AP
GO
MS

RJ
MG
RS
SC
PE
PS
MT
SP
RB
PR
MG
SP
BA
MG
PB
SP
PA
PR
RJ
PE
AP
RJ
PR
RJ
se
MG
PE
SP
RJ
PA
MG
RS
CE
AP
SC
PE
RJ
RJ
RS
SP
ES
AM
BA
DF
BA
SC
RB
SC
SP
RJ
TO
PR
MG
SP
RJ
PE
ES
MG
MS
PI
SP
PA
SA
DF
MA
ES
SP
SP
CE
BA
SP
MG
CE
PA

POT
PMOS
PMDS
PPS
PCdoS
PT
PSDS
PT
PTB
PT
PSOS
PFL
PT
PPS
PT
PSDS
PMDB
PT

Pl
PEDB
PTB
PT
PSDS
PMDB
PFL
PTB
PMDB
PSDS
PFL
PSDB
PMDS
PSDS
PMDB
PPS
PFL
PPS
PSDS
PSS
PPB
PSOB
PT
POT
PMDS
PSDS
PSB
PT
PTB
PMOS
PFL
PT
PMDS
PSDS
POT
PT
PV
PTB
PT
POT
PSOS
PFL
PMOS
PT
PT
PFL
PT
PPB
PT
PMDS
PMDB
PFl
PFl
PT
PCdoB
PMDS
PT
PT
PT
PMDS
PT
PMOS
PFL
PMOB
PSB
PTB
PT
PT
PPB
PFL
PT
PSDB
PT
PTB

5 AIRTON DIPP
6 ALBERTO FRAGA
7 ALBERTO MOURÃO
8 ALCIONE ATHAYDE
9 ALDO REBELO
10 ALOIZIO MERCADANTE
11 ANIVALDO VALE
12 ANTONIO CARLOS BISCAIA
13 ANTONIO JORGE
14 ARLINDO CHINAGLIA
lS ARNON BEZERRA
18 AROLDO CEDRAZ
17 AVENZOAR ARRUDA
18 AYRTON XERÜ
19 BABA
20 BADU PICANÇO
21 BARBOSA NETO
22 BEN·HUR FERREIRA

23 BISPO RODRIGUES
24 BONIFACIO DE ANDRADA
25 CAIO RIELA
28 CARlITO MERSS
27 CARLOS BATATA
28 CARLOS DUNGA
29 CELCITA PINHEIRO
30 CELSO GIGLIO
31 CEZAR SCHIRMER
32 CHICO DA PRINCESA
33 CLEUBER CARNEIRO
34 CLOVIS VOLPI
35 CORIOLANO SAlES
38 CUSTODIO MAnos
37 DAMIÃO FEllClANO
38 DELFIM NETTO
39 DEUSDETH PANTOJA
40 DILCEU SPERAFICO
41 DINo FERNANDES
42 DJAlMA PAES
43 DR. BENEDITO DIAS
44 DR. HELENa
45 DR. ROSINHA
48 EBERSILVA
47 EDISON ANDRINO
48 EDUARDO BARBOSA
49 EDUARDO CAMPOS
50 EDUARDO JORGE
51 EDUARDO PAES
52 ELCIONE BARBALHO
53 ELlSEU RESENDE
54 ESTHER GROSSI
55 EUNiclO OLIVEIRA
56 FÁTIMA PELAES
57 FERNANDO CORUJA
68 FERNANDO FERRO
59 FERNANDO GABEIRA
60 FERNANDO GONÇALVES
81 FERNANDO MARRONS
62 FERNANDO ZUPPO
63 FEUROSA
64 FRANCISCO GARCIA
65 FRANCISTONIO PINTO
GIl GERALDO MAGELA
67 GERALDO SIMOES
56 GERVÁSIO SILVA
69 HENRIQUE FONTANA

70 HUGO BIEHL
71 IARA BERNARDI
72 IEOIO ROSA
73 IGOR AVELlNO
74 IVANIO GUERRA
75 JAIME MARTINS
76 JAIR MENEGUELlI
77 JANDIRA FEGHAlI
78 JOÃO eOLAço

79 JOÃO COSER· "
80 JOÃO FASSARELLA
81 JOÃO GRANDÃO
82 JOÃO HENRIQUE
83 JOÃO PAULO
64 JORGE COSTA
85 JORGE KHOURV
68 JORGE PINHEIRO
87 JOSÉ ANTONIO
66 JOSE CARLOS ELIAS
89 JOSE DIRCEU
90 JOSE GENOiNO
91 JOSE lINHARES
92 JOSÉ LOURENÇO
93 JOSÉ MACHADO
94 JOSÉ MILITÃO
95 JOSÉ PIMENTEL
95 JOSUÉ BENGTSON

I'Ul?lnA: 001

";' ,; " '. ' I::' \
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Sala das Sessões,

~->/tC~~,\.-·-,-, '
~UESWÁGNER

,9éputado Federal-PTliA
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Tipo da Proposição: PEC

Aulor da Proposição: 1,\C)1 T:, WAG!'l"ER E OUTROS

Data de Apresentação: ,"lI) fll) 99

Emenla: Ilá 1Il1\ J redação ao' anlgos Iq4 c I'IS d,1 (onlnlulçilo Federal.
consohuJndo () (·onst.'lhn l\<Iclonul du Scgurldndu Sucn&l.

Po<sui Assinaluras Suficieules: 51:'01

TDtais de Ani.aturas:

Parágrafo Único•••.••.•••••... .....................................................................
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante
gestão q"adFlpartlte e paritária, com a participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo em órgãos colegiados e, no
âmbito da Unli§o, no Conselho Nacional da Seguridade Social, com poderes
deliberativos.

Essa Integração resume e representa a maneira de organizar a
seguridade social, garantindo 05 direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social, e para ISSO é condição básica e primordial a solidez da
instituição do órgao responsavel pelo sistema.

O Conselho Naclonnl da Seguridade Social, instituído de forma
Quadripartite paritária, represf!ntani a participação da sociedade, através dos
empresários, trabalhadores " aposentados, para atuar junto ao Governo e
deliberar sobre o orçamento, " gestão e a aplicaçi!io das verbas arrecadadas,
num entrosamento perfeito entre (IS Conselhos Nacionais, Estaduais, Distritais
e Municipais da Saúde, PreVidênCia e Assistência Social.

No momento em Que se inicia a Implantação das reformas
discutidas no Congresso Nacional, representadlli pela Emenda ConstItUcional
nO 2.0, reveste·se de maior Importiincia a exidncia de um sistema
democrático, Que dificilmente poderá encontrar esteio mais sólido do Que o
Conselho Nacional da Seguridade Social.

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PRETTO PT Rs
2 ADEMIR LUCAS PSOB MG
3 AFFONSO CAMARGO PFL PR
4 AGNELO QUEIROZ PCdo!l DF

§ 2.0 A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência
social, e encaminhada ao Congresso Nacional após aprovada em reunião
ordinária ou extraordinária do Conselho Nacional da Seguridade Social,
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias e a compatibilização entre 05 orçamentos da Saúde, da
Previdência e da Assistência Social, previamente aprovados em seus
respectivos conselhos nacionais, assegurada a cada área a gestão de seus
recursos.

Art. 30 O Conselho Nacional de Seguridade Social será
instalado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Emenda,
sendo os seus membros nomeados para mandatos de dois anos pelo
Presidente da República mediante indicaçãQ de entidades representativas
dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados.

Art. 2.0 O § 20 do 8ft. 195 p...a 8 vigorar com a
seguinte alteração:

--------- ---,

Art. .
195 .

Para o fiel cumprimento dos preceitos constitucionais, é necessária
uma completa Integração de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade.
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Assinaturas que Não Conferem
1 ALCEU COLLARES pDT
2 ALOIZIO SANTOS pSDB
3 OANILO O~ CASTRO pSDB
4 JOS~ iNDlO pMDB
5 LUIZ RIBEIRO PSOB

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

Alenciosamente.

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

SI'
RS
AO

pMD8
pSDB
pT

6rasilia. 11 de outubro d!l1999.

Senhor Secretário-Geral,

6 MILTON MONTI
7 NELSON MARCHEZAN
8 NILSON MOURAO

OfIcio nO 224/99

SlIbleçio 11
Da Emenda li Constituição

1\11J\.O IV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEGISL"~'Al) CITAD,\ ASEXAOA PELA
COORDEN,II,'Áo DE ESTL1lOS LEGISLATIVOS. CeDI

Seçio \111
Do Processo Legislativo

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 CARLOS CURY ppB RO
2 PAULO DE ALMEIDA 1'1'8 RJ
3 VALDOMIRO MEGER pFL PR

, / f.!f~i1J.
p1cLAU~.OE -OUZA

180 assinaturas validas:
OaB assinaturas que não conferem:
003 assinaturas de depulados licenciados.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposlçáo

Art. 60. A Constltuiç:',' poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:

11 - do Presidente da República:

lU • de mais da mClllde das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de SCIIS membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigcncia de intetvenÇllO
fedetal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

A Sua Senhoria o Senhor
Oro MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emende à
Constituição do Senhor Jaques Wagner e oulRls. que "Dá nova redação aoa artlgoa
194 e 195 da Contltltuiçio Federal. consolidando o Con••lho Nacional da

SClWJ.tido.<i'; Soc",\" . <:'Ol'.\ern lIurnefO sl.Ilicien\e tie signalários. conslantio a relentia
proposição de:

RS
ES
MG
SI'
RJ

pUDB AP
PS08 8A
pUD8 RN
PT SC
PPB RS
a.PART. RJ
PMQB GO
PSDB PR
PPB AM
pT Ra
PT RJ
PSB SI'
pT SE
PT PR
pT AC
PL SI'
PSDB DF
pT MG
PUDB Ra
pT RJ

pDT RJ
pDT RJ
pDT MA
PTB SI'
1'1'8 pR
pFL SI'
PTB RO
pMDB AL
pDT MG
pMD8 RS
pT PR
PS8 RJ
pT MG
pL Ra
PSD8 SI'
PFL DF
PT RS
pT DF
1'1.108 GD
PPS pE
PMD8 MA
PFL MS
PMD8 CE
pOT RS
PFL SC
PSDB CE
PMDB SC
PT SI'
PSOB es
PFL PE
pMD8 SI'
pMDB DF
pSOB MT
pUDB ES
pL RR
PTB RJ
pFL MG
PPS SI'
PFL pR
pMOB MG
pSOB BA
pSDB RO
PCdoB Ma
1'511 ce
pP8 pE
pSOB SI'
PT SI'

ppB SI'
DT RS
pT 1',0,
pCdo8 AM
PSD8 CE
pT MG
PDT RJ
PPB SI'
pMOB MS
pMDB RS
pT RS
pT 8A
pT 1'1
pFL pB
ppB 8A
pMDB MG
pSOB 5P

97 JURANDIL JUAREZ
98 JUTAHY JUNIOR
98 LAIRE ROSADO
100 LUCI CHOINACKI
101 LUIS CARLOS HEINZE
102 Luis EDUARDO
103 LUIZ BIíTENCOURT
104 LUIZ CARLOS HAULY
105 LUIZ FERNANDO
106 LUIZ MAINARDI
107 LUIZ S~RGIO
106 lUIZA ERUNDINA
109 ·MARCELO DÉDA
110 MARCIOMATOS
111 ~COSAFONSO

112 MARCOSCINTRA
113 MARIA ABADIA
114 MARIA 00 CARMO LARA
115 MENDES RIBEIRO FILHO
116 :MILTON TEMER

117 MIRIAM REID
118 MIRO TEIXEIRA
119 NEIVA MOREIRA
120 NELSON MARQUEZELLI
121 NELSON MEURER
122 NEUTON LIMA
123 NILTON CAPIXABA
124 OLAVO CALHEIROS
125 OLlMPIO PIRES
125 OSVALDO 810LCHI
127 PADRE ROQUE
128 PAULO BALTAZAR
129 PAULO DELGADO
130 PAULO JOSr: GOuvÉA
131 PAULO K08AYASHI
132 PAULO OCTÁVIO
133 PAULO PAIM
134 PEDRO CELSO
135 PEDRO CHAVES
136 PEDRO EUGÉNIO
137 PEDRO NOVAIS
138 PEDRO PEDROSSIAN
139 PINHEIRO LANDIM
140 POMPEO DE MATTOS
141 RAIMUNDO COLOM80

142 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
143 RENATO VIANNA
144 RICARDO 8ERZOINI
1-4/1 RICARDO FERRAÇO
146 RICARDO FIUZA
147 RICARDO IZAR
146 R~ARDONORONHA

149 RICARTE DE FREITAS
150 RITA CAMATA
151 R08ÉRIO ARAÚJO
152 RODRIGO MAIA

153 RONALDO VASCONCELLOS
154 RUBENS FURLAN
155 SANTOS FILHO
156 SARAIVA FEUPE
157 SAULO PEDROSA
156 SÉRGIO CARVALHO
159 SÉRGIO MIRANDA
160 S~RGIO NOVAIS
161 SEVERINO CAVALCANTI
152 SILVIO TORRES
153 TELlAAOE SOUZA

164 VADAo GOMES
165 VALDECIOLlVElRA
168 VALDIR GANZER
167 VANESSA GRAZZIOTIN
168 VICENTE ARRUDA
'69 VIRGILlO GUIMARÃES
170 VIVALDO 8AR80SA
171 WAGNER SALUSTIANO
172 WALDEMIR MOKA
173 WALDIR SCHMIDT
174 WALDOMIRO FIORAVANTE
175 WALTER PINHEIRO
176 WELLlNGTON DIAS
177 WILSON 8RAGA
178 YVONILTON GONÇALVES
179 ZAIRE REZENDE
180 ZULAI~COBRA



51634 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
NlICional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda li Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federa\, com o respectivo número de ordem.

§ 40 NIo sení objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I . a fonna federativa de Estado:
11. o voto direto, secreto, universal e periódico:

11I • a separaçlo dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ SO A materia constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

ptejudicada nio pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

.......................................................................................................................................
TIroLOVIII

Da Ordem Social
...., ~ .

CAPÍroLO 11
Da Seguridade Social

Seçio I
Disposições Gerais

An. 194. t\ seguridade social compreende um COlljIDllo integrado de ações
de inicllIIiva dos PocIcrcs Públicos e da sociedade. destinadas a assellUrar os direitos
rclati\'05 lisaúde,li previd!ncia e li assistmcia social. -

VD • CIriIer dcmcK:siIiaI e dcsccntraIizado da administração, mediante
IIcstlo 'l\IIIdriIIInil. _ pIr\Íl:~ dos tniba1hadores, dos empregadores, dos
apoIIeIICIdoI cdo Governo lllII órgIo$ ca\csi8dos.

• '- V1t COIIIfflJo#oJlJda ptla EIMIIda COIl$1'1JICIOItt11 n' 20. d. 15 121998.

An. 19S. A. quridade s04:ia1 SCfá fUlll\Çiada por toda a sociedade. de
ronnl ditcta ~ indio'cuL nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
OIÇanteIIlOS da UniOO, dos ESIIdos, do Dislrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes cOlllribuiç6cs sociais:

i r A proposta de 0l'ÇllIIICI1t0 da squridIdc social será elaborada de forma
intc&t* ptIos ÓI"'.,l\OI mpomiveis pela Húdc, ~cia social e assistência
social, (IMo em vista as tuellIS e prioridlIdcs esabclccidas na lei de diretrizes
orçarnClltlirias, asscpuada acada án:a a gcstlo de seus recursos.

EMENDA CONmTUCIONAL N° 20

Modifica o sistema de previdência social,
estabelece nonnas de transição e dá outras
providencias.

As MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
PEDERAL. 1\01 termos do § 30 do ano 60 da Constituição Federal,
promu1pm asepinte emenda 10 texto constitucional:

An.l° A Constituiçio Federal passa a vigorar com as seguintes
allerações;

.An.7" .

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de
baixa renda nos termos da lei;

xxxm - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; ..

......un ~ .

..Art.37 .

§ 10. E vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. incluidas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
......................................................................................................................
. .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 121, DE 1999

(Do Sr. Roland Lavigner e outros)

Acrescenta parágrafo ao ar!. 55 da ConslllUição Federal.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tennos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto

constituciona.l:

Ar!. I" O ano 55 da Constlluição Federal passa a vigorar•

acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 55 .

§ 5- Nos casos previstos nos incisos I, II e VI, a comissão

competente para a instrução probatória terá, exclusivamente

para esse fim, poderes de investigação próprios das autoridades

judiciais."

Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Proposta de Emenda à Constituição Federal, que ora

submetemos à apreciação dos nobres Pares. visa a conceder às Comissões de Constituição

e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados e de Constituição, Justiça e Cidadania do

Senado Federal, a quem os respectivos Regimentos atribuem o juizo de instrução no caso

de perda de mandato parlamentar, poderes próprios das autoridades judiciais, a exemplo

do que ocorre com as Comissões Parlamentares de Inquérito.

A medida tem por escopo acelerar e otimizar o processo de perda

de mandato parlamentar9 muitas vezes ptcjudicado, em face da impossibilidade de o órgão

processante dispor de poderes de investigação mais eficazes para a instrução do feito.

Parcce~nos, em verdade, desarrazoado e até constrangedor, que as

Comissões de Constituição e Justiça da Cãmara e do Senado, para desincumbircm-se de

suas funções com a acuidade que a materia merece e a sociedade impõe. continuem a

depender dos resultados de uma CPI anterior ou, o que é ainda pior, da instalação de uma

futura CPI.

Nesse caso, há que prevalecer a. máxima do Direito de que a quem

se dá o poder, dá~se também os meios para o seu exercício. Assim. se às comissões é dado

o poder para processar, há que se lhes conceder todos os instrumentos que viabilizem uma

investigac;iIo profunda para a obtençào das provas.
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Certo de que os ilustres Colegas bem poderio aqui.... a

importinci. da presente Proposta, que se constitui em grande avaoço p.... o

d.....volvimcnto das funções do Poder Legislativo. aguardo o seu imprescilldlvel apoio.

........-.-1'.. ~v~tI.g/1't

-.,\:6J"i.. ,y~~1(K
---------_.,~

SGM - SECAP (7503) Conferência de Assinaturas
11110/99 14:37:57

Tipo d. Propo.içio: PEC

Autor da Proposiçlo: ROLAND LAVIGNE E OUTROS

Data de ApreseDtaçlo: 29/09/~"

EmeDta' AcrelCenta parágrafo ao art. SS da Constituiçlo Federal.

POISui As.iDatDras Suficientes, SIM

Total. de As.iDatDras: ~COl\fIrm"-'''''--ad-'-'''---''''''''IIl2l==
,Nlo Conferem 011!
Ucenetados 0001
Repelida. 0051
IleglveiS 0001

A••inaturas Confirmada.
1 ABELARDO LUPION PFL PR
2 ADÃOPRETTO PT RS
3 ADEMIR LUCAS PSOB MG
4 AFFONSO CAMARGO PFL PR
5 AGNALDO MUNIZ PDT RO
6 AGNELO QUEIROZ PCcloB DF
7 AIRTON DIPP POT RS
6 ALBERTO FRAGA PMOB DF
9 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
10 ALCEU COLLARES PDT RS
11 ALOOREBELO PCdoB SP
12 ANA CATARINA PMllIl RN
13 ANIBAL GOMES PMDll CE
14 ANTONIO CAME'RAIA PSOB CE
15 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL se
16 ~TONIODOVALLE PMDII MG
17 ANTONIO GERALDO PFL PE
18 ANTONIO PALOCCI PT SP
19 ARMANDO ABILIO PMDll PB
20 ARYKARA PPll SP
21 AVEN20AR ARRUDA PT Pll
22 B.SÁ PSD8 PI
23 ~ISPO RODRIGUES PL RJ

24 CABO JULtO PL MG
25 CAIORIELA PTB RS
26 CARLOS BATATA PSDB PE
27 CARLOSCURY PPB RO
26 CARLOS SANTANA PT RJ
29 CELCITA PINHEIRO PFL MT
30 CELSOJACOB PDT RJ
31 CEZAR SCHIRMER PMOB RS
32 CLOVIS VOLPI PSDB SP
33 CONFUCIO MOURA PMDB RO
34 CUSTÓDIO MATTOS PSDB IAG
35 DANILO DE CASTRO PSDB MG
36 DARCI COELHO PFL TO
37 DE VELAsCO PST SP
38 DELFIM NETTO PPB SP
39 DINO FERNANDES PSDB RJ
40 DR. HELIO POT SP
41 DUILIO PISANESCHI PTB SP
42 EBERSILVA POT RJ
43 EDINHOBEZ PMDB se
44 EDMAR MOREIRA PPB MG
45 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
46 EDUAROD CAMPOS PS8 PE
47 EDUARDO PAES PTB RJ
48 EFRAIM MORAIS PFL PB
49 ELISEU MOURA PPB IM
50 ELlSEU RESENDE PFL MG
51 ENIOBACCI POT RS
52 ENIVALDO RIBEIRO PPB P8
53 EVlLÁSIO FARIAS PSB SP

s.4 EXPEDITO JUNIOR
55 FELIX MENDONÇA
56 FERNANDO CORUJA
51 FERNANDO DINIZ
55 FERNANDO GONÇALVES
59 FERNANDO MARRONI
50 FERNANDO ZUPPO
51 FiJ..V10ARNS
52 FRANCISTONIO PINTO
53 GASTÃO VIEIRA
84 GERALDO MAGEtA
55 GERALDO SIMOES
56 GERSON PERES
57 GERVÀSIO SILVA
56 GILMAR MACHADO
69 GlVALDO CARIMBA0
70 GONZAGA PATRIOTA

71 HAROLDO LIMA
72 HENRIQUE EDUARDO ALVES
73 HENRIOUE FONTANA
74 HERCULANO ANGHINETTI
75 HERMES PARCIANELLO
76 IBRAHIM ABI·ACKEL
77 IEOIO ROSA
75 IGOR AVELINO
79 ILOEFONÇO CORDEIRO
50 INALDO LEITÃO
51 JAIME MARTINS
52 JAIR BOLSONARO
53 JAIR MENEGUELLI
84 JAlROAZI
55 JOÃO CALDAS
86 JOÃO COLAÇO
57 JOÃO COSER
85 JOÃO FASSARELLA
59 JOÃO HENRIQUE
90 JCÃOLEÃO
91 JQÃO MAGALHÃES
92 JOÃO PIZZOLATTI
93 JORGE PINHEIRO
94 JOSE BORBA
95 JOsé: CARLOS COUTINHO
ge JQSE CARLOS ELIAS
97 JOsé: CARLOS VIEIRA
95 JOSE LOURENÇO
99 JOsé: ROBERTO BATOCHIO
100 JOsé: ROCHA
101 JUQUINHA
102 LAlRE ROSADO
103 LEO ALCÂNTARA
104 LEUR LOMANTO
105 LINCOLN PORTELA
105 L1NO ROSSI
107 LUCIANO CASTRO
108 LUIS BARBOSA
1011 Luis EDUARDO
110 LUIZ ANTONIO FLEURY
111 LUIZ FERNANDO
112 MANOEL SALVIANO
113 MARCIOFORTES
114 MÁRCIO MATOS
115 MARCOSROLIM
115 MÁRIO DE OLIVEIRA
117 MÁRIO NEGROlAONTE

115 MATTOS NASCIMENTO
119 MILTON MONTI
120 MILTON TEMER
121 MOACIR MICHELETTO
122 MUCIOSÁ
123 MUSSADEMES
124 NAIR XAVIER LOBO
125 NARCIO RODRIGUES
126 NElVA MOREIRA
127 NELSON MARQUE2ELLI
125 NELSON MEURER
129 NILMÁRIO MIRANDA
130 NILSON PINTO
131 NORBERTO TEIXEIRA
132 ODILlO BALBINOTTl
133 OLIMPIO PIRES
134 OLIVEIRA FILHO
135 OSMÃNIO PEREIRA
138 OSVALDO BIOLCHI
137 OSVALDO REIS
138 PADRE ROQUE
139 PASTORAMARlLOO
140 PAULO FEIJó
141 PAUlOJOSEGOWEA
142 PAULO KOBAYASHI
143 PAULO LIMA
144 PAULO MAGALHÃES

PFL
PTB
PDT
PMDB
PTB
PT
PDT
PSOB
I'MOB
PMDB
PT
PT
PPB
PFL
PT
PSB
PSB

PCdoB
PMDB
PT
PPB
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PT
PFL
PL
PMDB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PIADB
PMDB
PFL
PTB
PFL
PFL
POT
PFL
PSOB
PMD8
PSDB
PFL
PST
PSDB
PFL
PFL
S.PART.
PTB
PP8
PSOB
PSOll
PT
PT
PMDB
PSD8

PMDB
PMDB
PT
PIADB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PDT
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PSDB
PDT
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PSDB
PL
PSDB
PMDB
PFL

RO
BA
SC
MG
RJ
RS
SP
PR
BA
MA
DF
BA
PA
SC
MG
AL
PE

BA
RN
RS
MG
PR
MG
RJ
TO
AC
PB
MG
RJ
SP
BA
AL
PE
ES
MG
PI
BA
MG
SC
DF
PR
RJ
ES
SC
BA
SP
8A
GO
RN
CE
BA
MG
MT
RR
RR
RJ
SP
AM
CE
RJ
PR
RS
MG
BA
RJ
SP
RJ
PR
RN
PI
GO
MG
MA
SP
PR
MG
PA
GO
PR
MG
PR
MG
RS
TO
PR
TO
RJ
RS
SP
SP
BA
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Assinaturas que Não Conferem

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Assinaturas Repetidas
CAIO RIELA PTB , RS
CARLOS BATATA PSDB PE
ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
JOÃO HENRIQUE PMOB PI

5 JORGE PINHEIRO PMDB DF
6 - RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB CE

Brasilia. 11 de outubro de 1999,Ofícío nO 225f99

145 PAULO PAIM
146 PAULO ROCHA
147 PEDRO CANEDO
146 PEDRO CELSO
149 PEDRO PEDROSSIAN
150 PEDRO WILSON
151 PROFESSOR LUIZINHO
152 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
153 RICARDO IZAR
154 ROBERIO ARAúJO

155 ROBERTO JEFFERSON
164 ROLAND LAVlGNE
157 ROMEL ANIZIO
158 ROMMEL FEIJÓ

159 RONAlDO VASCONCELLOS
180 RUBENS FURLAN
161 SALVADOR ZIMBALDI
162 SARAIVA FELIPE
163 SERAFIM VENZON
164 SERGIO BARCELLOS

165 SERGIO CARVALHO
166 SERGIO REIS
167 SILAS BRASILEIRO
166 SILAS cÂMARA
169 THEMisTOCLES SAMPAIO
170 VALDECIOLIVEIRA
171 VALDOMIRO MEGER
172 VILMAR ROCHA
173 VIRGILlO GUIMARÃES
174 VIVALDO BARBOSA
175 WALDIR SCHMIDT
176 WALDOMIRO FIORAVANTE
177 WELLINGTON DIAS
176 WILSON BRAGA
179 XICO GRAZIANO
180 YVONILTON GONÇALVES
181 ZAIRE REZENDE
162 ZENALDO COUTINHO

1 ANTONIO CARLOS BISCAIA
2 AYRTON XERÉZ
3 BABÁ
4 BONIFÁCIO DE ANDRADA
5 DR. BENEDITO DIAS
6 FRANCISCO RODRIGUES
7 MEDEIROS
6 MENDES RIBEIRO FILHO
9 PEDRO EUGENIO
10 SEBASTIÃO MADEIRA
11 ZEZE PERRELLA

PT
PT
PSDB
PT
PFL
PT

PT
PSOB
PMDB
PL
PTB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PPS
PSDB
PMDB

PDT
PFL

PSDB
PSOB
PMDB
PTB
PMDB
PT
PFL
PFL
PT
PDT
PMDB
PT
PT
PFL
PSDB
PPB

PMDB
PSDB

PT
PPS
PT
PSDB
PPB
PFL
PFL
PMDB
PPS
PSDB
PFL

RS
PA
GO
DF
MS
GO
SP
CE

SP
RR
RJ
BA
MG
CE
Ma
SP
SP
Ma
se
AP
RO
SE
MG
AI.!
PI
RS
PR
GO
MG
RJ
RS
RS
PI
PB
SP
BA
Ma
PA

RJ
RJ
PA
MG
AP
RR
SP
RS
PE
MA
MG

011 assinaturas que não conferem;
006 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

UZA

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVlANNA DE PAIVA
secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:<AÇÃO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Seção V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;

III • que deixar de comparecer. em cada sessão legislativa, á terça parte das
sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta
autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;

V • quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta
Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;

§ 1° É incompativel com o decoro parlamentar. além dos casos definidos
no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2° Nos casos dos incisos I, II e VI. a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido politico representado no
Congresso NacionaL assegurada ampla defesa.

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor Roland Lavigne e outros, que "Acrescenta parágrafo ao
artigo 55 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

182 assinaturas válidas;

§ 3° Nos casos previstos nos incisos m a V. a perda será declarada\leia
Mesa da Casa respectiva. de oficio ou mediante provocação de qualquer de~
membros. ou de partido politico representado no Congresso NacíonaL assegurada
ampla defesa

§ 4° A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa
levar á perda do mandato. nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as
deliberações finais de que tratam os parágrafos 2° e 3°.

• § 4" acrescentado pela Emenda Consmuclona/ de RevIsão n" 6. de 0706 1994.

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Ser\'atlor;
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;
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o Inciso I do Artigo 49 da Constituição Federal determina, em sua atual
redação, que cabe ao Congresso Nacional:

Subseção II
Da Emenda à Constit!liçio 1- Resolver definitivamente sobre atos internacionais que acarretem

compromissos ou encargos gravosos ao patrimônio McloM/.

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

[ • de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal:

II • do Presidente da República:

!lI - d~ mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação. mamfestando-se, cada uma delas. pela maioria relativa de seus membros.

§ I° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

. § 2° A proposta será ~iscutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional. em dOIs turnos. cODSlderando-se aprovada se obtiver em ambos três
qwntos dos votos dos respectivos membros. "

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectIvo numero de ordem. .

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

[ - a forma federativa de Estado:

11 - o votO direto. secreto. universal e periódico:

III - a separação dos r•deres:

IV • os direitos e garanlias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 122, DE 1999

(Do Sr. José Dirceu e outros)

AlllIra a redação do inciso I do arfo 49 da COnstituição Federal e acresCllnla novo inciso ao
mesmoar1igo.

(APENSE-SE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 36. DE 1999)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do art
60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ~ texto
constitucional:

Artigo l°: O IncISO I do Art. 49 da Constituição Federal passa a vigoIaf com
a seguinte redação:

Ar!. 49- .

I - Decidir definitivamente sobre todo ato internacional firmado pelo
Presidente da República ou por autoridade por ele delegada. á exceção
dos acordos executivos ou acordos de forma simplificada que não
tenham modificado o ato que lhes deu origem ou que sejam de natureza
estritamente inerente á rotina diplomática ordinária, podendo a dccisão
referente ao ato incluir ressalvas, emendas e cláusulas interpretativas.

Artigo 2": Acrescente-se o seguinte novo Inciso II ao Artigo 49 da
Constituição Federal. rcnurnerando-se os demais:

Ar!. 49· ..

n - Decidir delinitivamente sobre toda denÚDcia de ato internacional
multilateral.

Entretanto, o mesmo dispositivo constitucional não define o que seja
compromisso ou encargo "gravoso" ao palrirnônio nacional. Também não se
especifica o que viria a ser "patrimônio nacional".

Assim. o citado inciso limita a competência do Legislativo, no que tange á
apreciação de atos internacionais, apenas aos que seriam "gravosos" ao
patrimônio nacional. sem, no entanto, detenninar o alcance e o real
significado de tallirnítação.

Na realidade. se tal dispositivo fosse seguido á risca, somente acordos e
tratados que significassem algwn encargo financeiro significativo seri1llIl
submetidos á apreciação do Parlamento. Evidentemente, isso seria um
absurdo, pois há acordos de grande alcance diplomático e politico que não
implicam necessariamente em encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Ademais, ao limitar. de maneira vaga e inadequada a prerrogativa do
Legislativo de apreciar atos internacionais, o atual texto constitucional faculta
ao Executivo decidir unilateralmente quais acordos e tratados serão enviados
ao Congresso para serem apreciados.

A origem dessa redação inadequada do referido inciso radica na preocupaç!o
que o constituinte tinha em relação a certos tipos específicos de acordos
internacionais. Com efeito, na época da elaboração da Carta Magna havia
uma preocupação muito grande com os acordos do FMl e outros atos
internacionais de natureza financeira, bem como com a necessidade de que
tais diplomas fossem submetidos ao crivo soberano do Congresso Nacional.

Conturlo, a redação fmal, que menciona especificamente "acordos gravosos",
além l'~e não contemplar tais preocupações, acabou por subsumír a
prerrcr 1iva Congresso Nacional de apreciar atos intemacionais aos desígníos
do Pe, _, Executivo.

De fato, a cODJIçqüência principal dessa redação inadequada é que o
Legislativo nio participa, nio acompanba e nio fiscaliza efetivamente as
ações do Governo, nesta área.

A condução da nossa política externa permanece, infelizmente, como
prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, o que não é condizente com o
nccessário processo de aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas.

o que ocorre na prática da elaboração e tramitação de atos internacionais é
que o Exectuivo negocia ao seu bel-prazer os acordos e tratados que julga
necessários, sem 'nada informar ao Legislativo. O Congresso só toma
conhecimento desses atos internacionais quando eles são enviados, já pI'ontos
e assinados. para apreciação. Ademais, corno a redação do inciso I do art. 49
da Cf é, como já salientamos, inteiramente inadequada, o Governo tem a
prerrogativa de decidir unilateralmente quais os acordos que devem ser
enviados ao Legislativo.

Outro fator que concorre para limitar a participação do Congresso Nacional
na politica externa relaciona-se á interpretação equivocada das prerrogativas
do Legislativo, no que tange á apreciação de atos internacionais.

Para alguns, o Congresso Nacional só pode aprovar ou rejeitar in tatum os
acordos e tratados, não cabendo, na apreciação de atos intemaciooaís, a
elaboração de emendas, ressalvas ou cláusulas interpretativas. Obviamente,
tal interpretação restrita dos poderes do Legislativo representa um enttave
significativo á possibilidade do Congresso Nacional propor diretrizes.
parâmetros politicos e ações concretas que digam respeito à inserção do País
no cenário internacional.

Além disso, essa visão errãnea do papel do Le~lativo s~ co~tui em IDII
claro constrangimento à própria apre.c~ção de atos ~t~~!onaJs por parte do
Congresso Nacional, pois ela fica limitada a prwrI a rCJelçlo ~u apro~
total. Com isto, muitas vezes aprova-se um tratado ou acordo mternaClonal
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que, em linhas gerais, eimportante e positivo, mas que contém cláusulas que
pTecisariam ser aperfeiçoadas ou ressalvadas.

Para outros, entretanto, a apreciação de atos internacionais pelo Congresso
Nacional não pode ser restrita à aprovação total ou rejeição total.

O insigne jurista Haroldo VaIladão resumiu bem o argumento principal dos
que defendem tal idéia quando, na condição de Consultor Jurídico do
Ministério das Re1ações ExteriOtes, em 1961, foi inquirido ã respeito da
possibilidade do Congresso Nacional elaborar emenda ao Acordo de
Comercio e Pagamentos entre o Brasil e a República da Tcheco-Eslováquia.
Nas suas palavras:

Se ao Congresso compete, assim, deliberar, decidir, sobre aqueles atos
internacionais, não há como limitar a sua deliberação, restringir sua decisão
a pontos extremos, aprovação total ou rejeição total, pois a aprovação de
emendas é, claramente, também, umaforma de resolver, decidir, deliberar.

Esse entendimenÜl foi seguido pelo nobre Deputado José Thomaz Nónô, o
qual emitiu parecer à Consulta N" 07, de I993, que solicitava, a pedido da
Presidência da Câmara, o pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação "sobre a possibilidade de o Congresso Nacional, na sua
competência de referendar tratados internacionais celebradós pelo Presidente
da República, fazê·lo parcialmente". .

O ilustre parlamentar argumentou que:

....... se ao Congresso Nacional compete, por força do mandamento
constitucional e:xpresso no inciso I do art. 49, "resolver definitivamente sobre
tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio Mcional", ou seja, se ao Congresso é
conferido o direito-dever de aprovar ou rejeitar, in totum , o tato
internacional pactuado pelo E:xeeutivo, torna-se peljeitamente aceitável a
tese de que ele, Congresso, detém o pader de aprová.los com restriçães. Qui
potes! mllÜlS, potest minllS.

A conclusão da Consulta acima citada foi de que:

.....sob nossa ótica e com base nos fundamentos juridicos e nos antecedentes
legislativos mencionados, julgamos que o Congresso Nacional, no e:xercício.
de seu "poder-dever", e:xpresso no art. 49, inciso I, da Constituiçlio Federal,

poderá aprovar, ainda que parcialmente, tratado, acordo, convenção ou
quálquer outro compromisso internacional, sobre o qual deva se'
pronunciar".

Deve-se salientar que o Voto do Relator, Deputado José Thomás Nooô,
sobre a Consulta N" 07, de 1993, foi aprovado por" unanimidade pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. O Parecer da Comissão
lfirmaque:

A Comissão de Comtituição e JustiÇQ. e de Redação, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou unanimemente pela possibilidade de o Congresso
Nacional, na sua competência de referendar tratados internacionais
celebradospelo Presidente da República, fazê-lo parcialmente, nos termos do
parecer da Relator.

Apesar desse claro e bem embasado entendimento da Comissão de
COIlStituiçilo e Justiça e de Redação, as interpretações discrepantes sobre as
prerrogativas do Congresso Nacional, no que diz respeito à apreciação de.atos
internacionais, ainda persistem.

Obviameate, tais discrepiacias são easejadas, em graade parte, pela
ataal reda~o imprecisa e iaadequada do inciso I do art. 49 da Carta
MagaL

Portanto, toma-se absolutamente indispenSável dar uma nova redaçio ao
referido inciso COIIStitueional, de modo a resolver definitivamente a pol!mica
sobre o assunto e a propiciar uma atuação mais efetiva do Parlamento, na
importantíssima esfera da política externa.

Pois bem, a proposta de emenda constituciOnal que ora apresentllDlOS tem, no
IIOlISO entendimento, o mérito de precisar, com clareza, as prerrogativas do
COII~SO NaciolW, no que se re1al:iona à apreciaçIo de atos intemaCÍOlilliS, e
a vinude de romper com o mOllopólio que o Governo tem sobre a politica
externa.

Em primeiro lugar, a nova redaçio do inciso I que estamos pmpondo estipula
que 'cabe ao Legislativo decidir definitivamente sobre "todo ato imemaciooaI
fumado pelo Presidente da República ou por autaridadc por ele delegada".
Com isto retira-se do Executivo o poder discricionário de decidir quais os
acordos e trlIIados qUt. .'everio ser enviados ao Congresso Naciooal.

Dessa forma, o Parlamento terà a plena certeza de que todos os acordos c
tratados deverão passar pelo seu crivo. Deve-se ter em mente que os acordos
do Brasil com o FMI jamais passaram pelo Congresso Nacional como um
todo. Os últimos diplomas desse tipo assinados pelo Pais foram submetidos
apenas à apreciação do Senado. Mesmo assim, isto só foi conseguido após
grande pressão de um grupo de senadores.

A única exceção prevista refere-se aos acOrdos executivos ou acordos de
forma simplificada destinados estritamente a regulamentar matérias
secundàrias relacionadas aos aspectos puramente administrativos da atividade
diplomática ordinária ou a implementar acordos previamente finnados, sem
modificá-los. Em geral, tais diplomas são utilizados para ajustar abertura de
consulados, suprimir vistos em passaporte de serviço, modificar quadros de
rotas constantes de anexos de Acordos de Transporte Aéreos, criar grupos 011

comissões de trabalho para operacionalizar acOtdos de cooperação científica e
tecnológica e acordos de intercâmbio cultural etc. .,

Dado o grande número desses acordos executivos, julgamos convemente
excepcioná-Ios da apreciação legislativa Caso isto não fosse feito, o
Congresso Nacional seria inundado com matérias totalmente irrelevantes, o
que prejudicaria a rotina diplomãtica ordinãria, a operacionalização de
aCOtdos importantes e o próprio processo legislativo.

Em segundo, o texto proposto resolve de uma vez por todas a mencionada
divergência em tomo das prerrogativas do Congresso Nacional, no que
conceme à apreciação de atos internacionais. De fato, a redação do inciso I
que ora apresentamos determina clara e inequivocamente que a decisão do
Congresso Nacional sobre qualquer ato internacional pode incluir "emendas,
reservas e cIàusulas interpretativas".

Assim, o Legislativo poderá, sempre que julgar necesSlirio, aprovar
parcialmente um diploma que tenha cláusulas lesivas aos interesses do Pais,
ou mesmo introduzir modificações num determinado ato internacional que
necessite di: aperfeiçoamentos.

No caso em que o Congresso Nacional veja a necessidade de elaborar
emendas, elas deverão ser negociadas pelo Executivo com 3(s) outra(s)
Parte(sl, e, na eventualidade de cláusulas interpretativas. elas deverão ser
depositadas pelo Governo.

Jã a proposta do novo inciso destina-se a permitir que o Legislativo possa
também ter um papel decisivo nas denúncias de atos internacionais.'
Evidentemente, não faz sentido o Congresso Nacional ter uma funçio
relevante, quando se trata de aprovar um diploma internacional, mas nio ter
nenhuma participação, no que tange à sua denúncia.

É imprescindivel colocar em relevo que a denúncia de acOtdos ou trallIdos
internacionais pode ler COIISeqilências tão significativas quanto a sua
aprovação. Os tratados e convenções internacionais assinados pelo País t!m.
perante a Otdem jurídica interna, o mesmo slatllS jurídico de uma lei ordinária.
Portanto, a denúncia de um desses atos iDtemacioDais equivale, maitu
vezes, à revogaçio de uma lei

Entretanto, julgamos conveniente submeter apenas as denúncias de atos
multilaterais ao crivo do Congresso Nacional pois os acordos bilaterais, além
de serem muito numerosos, não têm, em geral, relevância quanto à·
modificação da ordemjurídica interna.

Acreditamos firmemente que a presente Proposta de Emenda à Constittliçio
deverá, se aprovada, pezmitir com que o Congresso Nacional possa ter um
papel significativo na condução da politica externa brasileira, que deixará de
ser rnllllOpÓlio exclusivo do Governo. Esta democratizaçio da nossa politica
externa terá, com toda certeza, resultados positivos para o PIÍS, uma vez que,
em virtude do processo de gIobalizaç!o, a inserção do Brasil no cenírio
internacional influencia, cada vez mais, a elllboraçio e implemcntaçio du
próprias políticas internas.
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Em vista do acima exposto, conclamamos os nossos p_ • que ac:oIba 110 10 FERlWlDO ZUPPO POT SP., GERALDO MAGElA PT DFimportante proposta
IZ GEIlALDO SIMOES PT BA
13 Gll.lERTO KASSAll PFl SP

;jqkq/?f ll4 GILMAR MACHADO PT MO
Sllia da Sessões, em de 1999 11 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

rJ4 I ' • HiuoCOSTA PMDll MG

Deputado José Dirceu C/ t7 HENRlOUE FONTANA PT RS.. HalMeS PAACIANEUO PMDB PR
tSI IAAAItERNAROI PT SP

SGM - SECAP (7503) Conferência de Assluhlru 70 IGOlIAVEl.INO PMDB TO
13110/9916;19;50 pqioa:ool " IIlALDOLEITAo PSOB P8

72 IRIS l!lMOES PTB PR
73 IVANlO GUERRA PFl PR

Tipo da Proposiçlio: PEC 74 JAIR IIOLSOIWIO PPB RJ

Aulor do Proposiçio: JOSÉ DIRCEU E OUTROS 71 JAIR MENEGUELLI PT SP

DOlO de Apr..eotoçio: 29/09/99 71 .IAQUU WAGNER PT llA

77 JOAo COSER PT ES
Ementa: Proposta de emendo à Comtituiçio que altera o redaçio do IlII:ilO 71 JOAo F_ELLA PT MG

I do artigo 49 e acrescenta novo inciso 'ia mesmo ani,lO. 71 JOAo GIWlOAO PT t.IS

POIlui ASlia.tura. Suficientes; SIM
10 JOAo HERRMANN NETO PPS SP

II JOAoMAGNO PT .. MO

Totais de Assinaturas: Confirmada. 171: ia JOAo MATOS PMDB se
1 Nlo Conferem la JOAo MENDES PMDB RJ

002J
ll4 JOAo PAULO PT SP

Licenclados 0021
'Repetidas .. JOIIOE ALBERTO PMDIl SE

0031
.. JORGE COSTA PMOB PA

lIeglveis QOOl
17 JOR ANTONIO PaI! MA

.. JOR llORIlA PMDB PR

.. JOR CARLOS VIEIRA PFl SC

10 JOR DIRCEU PT SP
Assinaturas Confirmadas 1\ JOIIEGENOINO PT SP

1 AOÃOPRETTO PT RlI tz JOIt JANENE PPB PR
2 ADEMIR LUCAS PSOB MO ti JOR MACHADO PT SP
3 AFFONSO CAMARGO PFl PR .. JOIIMlLITAo PSOB MO
4 AGNALDO MUNIZ POT RO IMI JOII PtMENTEL PT CE
5 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF .. JOII ROlIERTD llATOCHIO POT SP
6 AIRTONOIPP POT RiS 17 JOII THOMAZ NONO PFl AL
7 ALB~RICO CORDEIRO PTB AL li JÚUODELGADO PMDB MG
8 ALB~RICO FILHO PMOB MA .. JúUO REOECKER PPB RS
9 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ lao JUIWlDIl. JUAREZ Pt.IllB AP
10 ALDIR CABRAL PFl RJ 101 LAUIlA CARNEIRO PI'L RJ
11 ALOIZIO MERCAOANTE PT SI' IGII LlNCOLH PORTELA PST MO
12 ANGELA GUAOAGNIN PT SI' 103 L1NO ROSSI PSOB MT
13 ANIBAL GOMES PMDIl CE leM LUCI CHOINACKI PT SC
14 ANTONIO CAMBRAIA PSOB C!! 101 LUCIANO CASTRO PFL RR
15 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ 101 LUIZ AHTONIO fLEURV PTB SP
16 ANTONIO GERALDO PFl PE 107 LUIZ_ PT RS
17 ANTONIO PALOCCI PT SI' 101 LUIZ SALOMAo Pl>T RJ
16 ARLINDO CHINAGLIA PT SI' tOl LUIZ RRG10 PT RJ
19 ARMANDO ABILIO PMOB P8 ltO MARCELO IlS)A PT SE
20 ARNON BEZERRA PSOB CE ttl MAIlcIO MATOS PT PR
21 ATILALINS PFl AM lt2 loWlCONDE8 GADELHA PFl PB
22 AVENZOAR ARRUDA PT PS tt3 NAIlCOS AFONSO PT AC

23 AYRTONXER~ PPS RJ It4 MMCDS LIMA PMDB MO

24 B.SÁ PSOB P1 tI' MARCOSROUlol PT RS

25 BABÁ PT PA "1 _ DO CARMO LARA PT MO

26 BETlNHO ROSADO PFl RN 117 MAXMAURO PTB ES
27 BISPO WANDERVAL Pl, SI' ltl &lEDE1ROS PFl SP
28 BONIFACIO DE ANDRADA PSDB MG 111 MEND!S RtaElRO FILHO PMDB RS
29 CABO JÚLIO PL MG 120 U1LTON TEMER PT RJ
30 CAIORIELA PTB RS 121 Nl!IVAMOREIRA POT MA
31 CARLITO MERSS PT se 122 NIELSON MEURI!R PPB PR
32 CELSOJACOB POT RJ 123 NELSON ~!,UigRlNO PT llA
33 CIRO NOGUEIRA PFL P1 120' NlLMÃRIO MIRANDA PT MG
34 CLEUBER CARNEIRO PFL MG 121 NILSON MOURAo PT AC
35 CONFÚCIO MOURA PMOB RO 121 NILSON PINTO PSOB PA
35 DARCI COELHO PFl TO 127 NIL1ON_O PFB ES
37 DE VElASCO PST SI' 121 N"TON CAPtXA8A PTB RO
3a DILCEU SPERAFICO PPB PR 121 OL~ PIRES POT MG
39 DINO FERNANDES PSOB RJ 130 OIlMANIO PEREIRA PMOB MG
40 DJALMAPAES PSB PE 131 OSVALDO B10LCHI PMOO RS
41 DR. BENEDITO DlAB PPB AP 132 OSVALDO REIS PMDB TO
42 DR. H~LIO POT SP 133 PADIlI! ROQUE PT PR
43 DR. ROSINHA PT PR IM' PAULO IlALTAZAlt PSB RJ
44 EBERSILVA POT RJ 1311 PAULO DELGADO PT MO
45 EDINHOBEZ PMOll se 1:11 PAULO KOllAVASHI PSOB SP
46 EDISON ANDRINO PMDB se 137 PAULO IWlINHO PFL MA
47 EDUARDO BARBOSA PSOB MO 13lI PAULO PAIM PT RS
48 EDUARDO JORGE PT SI' 131 PAULO ROCHA PT PA
49 EDUARDO PAES PTB RJ 140 l'IllRO CELSO PT DF
50 ESTHER GROSSI PT RiS 1'1 PIDllO VALADARES PSIt SE
51 EURIPEDES MIRANDA POT RO lq l'IOIlO WILSON PT GD
52 EVANDRO MlLHOMEN PSI AP lQ PHILEMON IIOOfIIQUES PMDIl MO
53 EVILAsIO FARIAS PSB SI' '" PINHIIROLANOIM PMDIl CE
5<l EXPEDITO JÚNIOR PFL AO 145 Pl'IOnS!OR LUIZINHO PT SP
55 FERNANDO CORUJA POT se 141 IW'AEL GUlMA PSOB MO
se FERNANDO FERRO PT PE 147 RICAIlDO IIRZOINl PT SP
57 FERNANDO GABEIRA PV RJ 1. RlCNIOO MMAHHAo PSB RJ
58 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ 141 RICAIlDO NOftONHA PMD8 DF
<o FERNANDO MARRONI PT RS tilO RClIIItTOPElSSOA PI'L CE
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Aulaatarls que Nlo CDafereta
1 JOVAlR ARANTES PSDI 00
2 NELSON MARCHEZAN PSOIS .• RI

Asslaatarls de Depatldos(ls) LlcnciadH(asl
IVAN PAlXÁQ P!'lI li
PAULO DE ALMEIDA PPI lU

151 RUlEMMEDINA
152 RUlIENS IlUEHO
113 RUlENS FURI.AN
1154 SAlATI!L CARVIILHO
1l5ll SANTOS FIlHO
1St SAlJl.OP!DROSA
1S1 §RGIOClUEMA
1St sl!RGIO MIRANllA
1St sERGIO NOVAIS
110 SYNVAL GUAZZaU
181 VALDECIOlIVEIRA
la VALDEUARCOSTANETO
113 VALDIR GANZER
114 VIRGlUO GUIMARAES
1. VIVALDO BARlIOSA
1.. WAGNER SALUSTIANO
187 WALDIR PlRliS
1111 WALllOloIIRO FIORAVANTE
1.. WALTERI'INHEIRO
170 W&l.UNGTON DIAS
171 ZAIR!! RU!NOE

PFL
PPI........
PFL..
PIOI
PCdolI
PII
PMDlJ
PT
PL
PT
PT
POT
PI'I
PT
PT,.,.,.,......

lU
PIt..
1'1
PIt
ato
1'1
MO
CI
RI
RI
81'
~A

MO
lU
81'
ato
RI
ato
JII
MO

"LIGIlLACÃO CTTADA ANEXADA PELA
COOIlIIENAl;ÃO Df: ESI1lDOlI LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1918

TíTULo IV
De Organizaçio dos Poderes

CAPin.n.OI
Do Poder Legislativo.,..........................................................................................................................

SEÇÃO II
Ou AtribuiçÕC5 do ConB\'CS50 Nacional

..............................................................··········t···············..························..··....
An. 49. É da~ncia eKclll5iva do éonB\'CS5o Nacional:
I • resolver defmitivamente sobre ttatados, acordos ou atos intemacioaais

qui acarretem encaraos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionll;
II • lIIUIÓZIr o Presidente da Rcpilblica a declarar guerra. a celebrar I paz, a

pannitir que forças cstrlllgeiras transitem pelo tcrrltório nacional ou nele pcnnIIlIlÇIftI
t~,ressalvados 05 casos previstos em lei complClllCntll';
...................................................................................................................................

.............................................................................................................................
SEÇÃOVlll

Do Processo Leaislltivo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à COrlItituiçio

Asslnturls Repetidas
PT
PI'tI
POT

1 lIMÁ
2 DII.BENEDITO DIAS
3 DII.HÉllO

'SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seçio de Registro e Controle e de An6Hse de Proposiçlo

OfIcio n.'l;0199 Brasilia. 13 de outubro de 1999.

C01IXInico a Vossa Senhoria que a..PIll\lO&llI de Emenda •
CoMIituIçio do Senhor JOH Dirceu e outros. que HAIlai'a a radaçiCíllo lncIH I do
litigo 41 e aerncanllllOYo Inclao 10 _mo artlgoH

• conIMn númerO suticllInla de
sígnll6rios. constando a referida proposiçjo de:

171 asainaturas válidas:
002 Islinlluras que nlo conferem;
003 ISÚ\lI\uras repetidalI:
002 assinaturas de deputados licenciados.

An. 60. A COrlItituiçio podcni ser emendada mediante proposta;
I . de wn terÇO, no minimo, dos membros da C6nw& dos Deputados ou do

Seudo FedenI;
11. do Presidente da RepUblica;

11I • de mais da metade dcs AsscmbléillS Legislativas das unidades da
Fcdaaçio. manifC5lllldo-sc. cada uma delas. pela maioria relativa de 5CIII1'IICIllbmI.

i I· A Constituiçlo nio poderá ser emendada na vigmcia de interYençlo
fedctaI. de cstado de defcsa ou de cstado de sitio.

i r A proposta será discutida e votada em cada Casa do CdilBrcs50
Nacional. em dois turnos. considcrando-sc aprovada se obtiver. em ambos. lI'ês~
doi votos dos respectivos membros.

§ 3· A emenda à ConstituiçAo será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do SclIIdo Fedc1'a1. com o rcspcc1ivo número de ordem.

§ ••NIo será objeto de delibcraçilo a proposta de emenda tendente a abolir:
I . I fonna federativa de Estado:
11 • o VOUl direto, secreto, universal e periódico;
11I • a separaçio dos Poderes;
IV • os direitos e garantias individuais.
i S' A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

prejuclicada nio pode ser objeto de nova proposta na mesma scssio IcgislativL

Atanciosafllefl\e.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 124, DE 1999

(Do Sr. Felix Mendonçl 11 outros).
AlIara o Capitulo 11I do Titulo V da COlISblurção Federal. Inst.tUlndo a poliClB CIvil munICIpal.

(Ã 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

COll5titUcicnal:

A Sua Senhoril o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAlVA
Sec:rll6rio-Gar1l da Mesa
NESTA

Artigo único. O Capitulo 1II do Título v da Constituição Fedefal pessa a
vigorar com as seguintes aiterlIçiles:
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'1ÍTULOV
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES

DEMOCRÁTICAS

, CAPÍõULO m
DA SEGURANÇA PÚBUCA E COMUNITÁRIA

Art. 144 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••hh.h•••• h •••••••,
IV - polícias CIVIS estaduais e mUnicipais; (NR)

................................................................................................
§ 40 Às polidas civis estaduais, dirigidas por

delegados de polidã de carreira, incumbem, ressalvada a

competênCIa da União, as funções de policia judidária e a

apuração de infrações penais. exceto as militares. (NR)

§ 40A Às polidas Clvls mUnldpais, organizadas em

temtónos de bairros ou distntos e dirigidas por delegados
comunitários eleltos quadrienalmente pela população local,

conforme dispuser a iel mUnicipal. Incumbe:

I - o policiamento' ostenSIVO, preventivo e

repressIvo;

11 - o socorro imediato a vítimas de crimes;

11I - a proteção de testemunhas, de pessoas

ou locaiS, no interesse da Justiça ou da investigação policial;

IV - a manutenção da ordem e da segurança

da coletividade em sua clrcunscnçãQ;

V - a atuação supletiva ou auxiliar das

polícias Civis estaduaiS, da pOlícia federal e das policias militares,

nos termos da lei prevista no § 7°.

§ 40 B Além das condiÇões de probidade,

capacidade dvil plena e outras legalmente exigidas aos

candidatos a cargos eletivos em geral, a lei referida no parágrafo

antenor poderá estabelecer demais requisitos ou qualificações a

que devam atender os candidatos aos cargos de delegado

comunltano.

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

JUSTIFICAÇÃO

A expansão da criminalidade e da violência, sob múltiplas formas e

graus de IntenSidade, assume proporções avassaladoras na generalidade dos

países, constituindo um dos maiores estigmas com que se debate a sociedade

civil.

Em relação ao Brasil, não é diferente a situação. Em nosso país,

entretanto, o fenômeno assume magnitude alarmante em razão de fatores e

condições econômicos e sociais francamente adversos, por conta dos índiceS

intoleráveis de desemprego, exclusãQ social, pobreza absoluta, precariedade da

assistênda á saúde e tantos outros Indicadores que nos envergonham no cenário

mundial, causas diversas e tamanhas que, presentes em conjunto e ao mesmo

tempo, maximizam a edosão do problema e sua escalada incontrolável.

Ora, é forçoso reconhecer que muitas ações têm sido empreendidas

para o combate a esse quadro de insegurança do ddadão e das coletlvidades, de

permeio aos planos e Inidativas do Poder Público que tentam atacar, em várias

frentes, o crime e seus agentes ou mentores, a exemplo de adaptações do

programa de Tolerância Zero, implementado em Nova Iorque, as rondas policiais

e outras inidativas destinadas a aumentar a presença inlbidora da polícia nos

focos de maIOr iflCidêncla criminal.

Uma,experiência, porém, que deparamos nas cidades, Prindpalmente

nas de pequeno e médio porte, em numerosos Estados norte-americanos precisa

ser melhor córyheclda e plllticada também no BraSil, porque poderá trazer

importante contribuição para o enfrentamento dessa angustiante chaga social.

Trata:se das corporações policiais existentes nos condados ou

pequenas localidades, com formação e disciplina hierárquica assemelhadas aos

militares mas ,~ubordinadas a xerifes eieltos diretamente pelas comunidades

envolvidas nas respectivas áreas de atuação, ou circunscrições de polidamento.

Lá são extremamente vanadas as formas de organização e os limites

de competência. dos departamentos polidais dessa natureza, para atuarem em

favor da população, na proteção de pessoas e de bens, no combate a crimes que

podem abarcar até a questão das drogas, conflitos raCIais etc.

A especificidade da experiência americana começa desde a

institucJonalização dessas corporações, ao que se vê do excerto seguinte, relativo

aos xenfes de condado:

"Legal Status. 717e county ShMffs legal status is unique in two ways.
FJrSt in thirty-seven sta~ it is specified by lhe StiJte ConstituÜOfl. As a fl!Sult;
map changes in lhe office ofsherIff would require a constJtuoonal amendment
a lenthy and difficult processo

Second, unlike most law enforcement executives, shef1ffs are eI«:tr!d
in ali but two sta~. (In Rhode Island they are apPOlnfed by lhe govemor; in
Hawan they are appOlnted by lhe chiefjustice of lhe state supreme C1JIKt.) As
eJected officialsi shenffs are important political figures. In many rural areas lhe
shenffis lhe most powerful palifical force m lhe counlry. As a resulf, sheriffs are
far more independent than appamted law enforcement exer:utives. Palice chiefs,
for example, can be remuved by the mayors ar dty managers who appoint them. "
(~J

o fato de a investidura dos oficiais ou delegados responsáveis por esse

tipo de organização policial serem eleitos pelos próprios habitantes das cercanias

'ou vizinhanças estabelece uma relação de compromIsso e de respeito muito forte,

o que evitaria ou redUZlna, - é de supor-se -, o desviO de atribuições ou o abuso

de autondade, o desrespeito a direitos humanos fundamentais por efeito da

atuação policiai. Não só por esse aspecto, mas também porque o delegado eleito

haverá de prestar contas de seu mandato aos próprios eleitores.

.De ~fl;tu~o,.comq.sal/ellta o autor citado, a autoridade policial exerce

seus colrietimentos com maiOr independênda em relação a injunções ou

drcunstânetas extenares, que eventualmente possam comprometer ou desviar

seu trabalho.

No caso braSileiro, penso que esse tipo de organização seria de valia

Inestimável se a policia mUniCipal ou de bairro, além do componente eleitoral de

seu responsável ou delegado, marcasse fortemente a sua presença no campo do

policiamento ostensiVo. preventivo e repressivo e. de forma supletiva ou

suplementar, também pudesse atuar em articulação com a policia federal ou a

polícia militar, cooperando na realização das missões que lhes estão confiadas.

Ou seja, as corporações policiais locais estariam dedicadas e

especialiZadas no trabalho d~ polícia ostensiva, para estabelecer no seio da

população a certeza de que as ações da marginalidade, de indivíduos, quadriihas

ou redes do crime organizado, ficanam sob permanente vigilância, e a

coletividade tena junto de Si a presença Visível dos agentes da lei, constituídos de

pessoas da Própria comunidade e dirigidos por delegado escolhido pelos próprios

munícipes, reforçando os laços existentes na comUnidade como moradores da

própria vizinhança.

Também se ~eservariam às polícias locaiS, por inerente ao trabalho

ostensivo, a ação preventiva de fatos antijurídlcos de jovens ou adultos, através

da inibição de criminosos potenciais, a orientação dos membros dia comunidade

para a necessidade de proYidências a seu cargo, capazes de evitar danos à
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Tipo da Propo.içio: PEC

Autor da Propo,içio: FÉLIX :V1ENDONCA E OUTROS

Data d. Apr....taçio: 30/09/99

Semelhante atuação combinada deve ser objeto de disciPlinamento em

lei PIÓIJria das un«lades fedel1ltiVas ou em fei federal, a teor do § 70 do art. 1""
do Estatuto Político.

Demais dessas exigências, faculta-se a inclusão de outros n!QIIi5ItDs de

Qualílicação e aptidão pessoal pal1l o exercício dàs funções próprias da autXlridIde

po/jcial, os quais (ICam reservados à legislação de peculiar interesse de cada
MunicíPio.

sala das Sessões, em de de 1999. • ",
!(l 711<- ~.rll,. ~~/'\-~'"'- ~_/~;~ I.

DeIiutác\o FE MUNDO I
PTBI V \

Em.llta: P,q,.,.I. de emenda á Consllluiçlo que .lIe", o CopilUlo lU do
Titulo V. instituindo a policia civil mumcipal.

PosslIl Assi••laras Saneio.I..: SIM

Totais de Assi.aturas: cõiiiimlaoas 175
~--~

~----0õ2

~ 025

I~~ "000

Aulnaturas Confirmadu
ABElARDO LUPION PFL PR

AGNAlDO MlJN!Z POT AO
AL!ERTO FRAGA PMDIl DF
ALBERTO MOURÃO PMDS SP

5 ALCESTE ALMEIDA PMDS RR
S ALCIONE ATIlAVDE PPtl RJ
7 ALMERINOA DE CARVALHO PFL RJ
e ALOizlO SANTOS psce ES
9 ANiBAL GOMES PM!lll CE

'0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL se
" ANTONIO FEIJ,I,o ?SOS AP

12 ANTÔNIO GERALDO PFL PE

13 ANTÔNIO JORGE PTB TO

14 ARMANDO ABiLlO PMOIl PS

's ARMANOO MONTEIRO PMIl6 PE

18 ARNON BEZERRA PSDS cE

'7 ATlLALINS PFL AM

'8 ATILALlRA PSOS PI

19 AUGUSTO FRANCO ?SOB SE

20 AVENZOARARRUDA PT PB

21 AVRTONXERU PPS RJ

2Z B.SÁ PSDB PI

23 BASILIO VI\.LANI PSDB " PR

24 BISPO RODRIGUES PL RJ

2s BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

26 CAlORIELA PTB RS

27 CARLOS MELLES PFL MG

28 CARLOS SANTANA PT RJ

29 CELSOGIGLlO P"B SP

30 CELSOJACOB ?OT RJ

31 CLOVIS VOLPI PSDB SP

32 COSTA FERREIRA FFL MA

33 CUSTOOIO MATTOS PSDB MG

34 OAMIÃO FELICIANO PIAllB PB

35 DARCI COELHO PFL TO

36 DELFIM NETTO PPB SP

37 DILCEU SPERAFICO PPtl PR

38 DlNO FERNANDES PSDB RJ

39 DUILIO PISANESCHI PTB SP

40 EBERS1LVA PDT RJ

4' EDISON ANDRINO PMOB SC

42 EDMAR MOREIRA FPS MG
43 EDUARDO BARBOSA. PSOB MG
« EDUARDO PAES PTB RJ
45 EFRAIM MORAIS PFL PB

46 ELISEU MOURA PPB MA
47 ENIOBACCI POT AS
48 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

<9 EURIPEDES MIRANOA POT RO

50 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

51 EVILASIO FARIAS PSB SP

52 EXPEDITO JUNIOR PFL RO

53 FELlX MENDONÇA PTB BA
54 FERNANDO CORUJA PDT SC

55 FERNANDO DINIZ PMDB MG

56 FERNANDO GABEIRA PV RJ

57 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

58 FETTER JUNIOR PPB RS

59 FRANCISCO GARCIA PFL AM
60 GEOVAN FREITAS PMDB GO

61 GERALDO ""'GELA PT DF

62 GERALDO SiMõES PT BA
63 GIVALDO CAAIMIlÃO PSB AI.
6A GLVCON TERRA PINTO PMOB MG
65 GONZAGA PATRIOTA PSS PE

66 HAROLDO LIMA PCdoB BA
67 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
66 IBERÊ FERREIRA PPB RN

69 IBRAHIM ABI·ACKEL PPB MG
70 IEDIOROSA PMOB RJ
71 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
72 lNALDo LEITÃO ·5DB PB

73 JAIME FERNANDES PFL BA

74 JAIME MARTINS PFL MG
7S JAIR SOLSONARO PPB RJ

76 JAIR MENEGUELLI PT SP
77 JAIRO CARNEIRO PFL 'BA

ConCerência de Anin.tur.s
Pá,ma: 001

Estes, em ligeiros traços, o sentido e o objeto da presente Proposta de

Emenda à Constituição, que ora ofereço ao juízo crítico e ao apoiamento dos

ilustres Colegas, para o necessário apnmoramento e em relação à QUI1 espero,

em benefícIO das comunidades municipaIs, venha receber o consenso favor.iveI

da casa.

No tocante à formação dos Quadros de delegados COII1UIlitlÍriO, o

Projeto não descura de definir os balizamentos pelos quais as mllllidpelldades

devam orientar-se, primeiramente exigindo dos candldatos as mesmas condIc;lles

de elegibilidade previstas na lei federal, além da capacidade civil plena, para

QUllIltos queiram ocupar cargos públicos eletivos.

Da mesma ordem de priondades, situa-se a possibilidllde de emprego
dos contingentes locais para a tarefa de dar proteção a testemunhas e 11

quaisquer pessoas ou bens, no interesse da instrução cnmUlal ou da~.

Por seu caráter de extensão da comunidade local, especialiZada na
segurarx;a dos membros desta e do patrimônio dos que moram em seus II~

tenltorillis, nada mais adequado do que reservar às poIídas municipais ou de

bairro pal1!l a tarefa de garantir a ordem e a segurança pública dos cIdadios,

evitando-se que, desde o pnmeiro momento, haja necessidade de CllI'I\IOCM a

força poIíCial militar.

FInalmente, devem as polícias locais contribuir, de forma supletiva e

aUXiliar, para a realização dos encargos e missões próprios das polícias federal e

militar, atuando em articulação e combinação de esforços, rnetoS e contingentes

para o combate ao inimigo comum e avassalador, representado pelo crime, em

Quaisquer de suas formas e agentes.

SGM - SECAP (7503)
11/10199 16:34:42

incolumidade física, ao patrimônio, à saúde, o que é facilitado pelo conhecimento

mútuo e pelas relações amistosas entre os cidadlios e os policiais de bairro,

diferentemente do que se passa quando uns e outros não tem qualquer

aproximação pela longa convivência e o partilhamento da vidlI em comunidIde.

Outro componente importante do elenco de atribulções defeidK às
polícias comunitlÍrias reside na atullc;ilo repress\Vil, agindo na prisIo de

malfeitores, mormente nos casos de llagrante ou em socorro às vítll\lIS de

afrnlnosos.
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Senhor Secretário-Geral.

175 assinaturas válidas:
016 assinaturas que não conferem:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
5eçio de Registro e Controle e de Análise de ProposlÇl1o

Oficio n'~1J99 Brasilia. \3de C:"\"C;::ÓroJe 1999.

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda á
Constftuiçao do Senhor Félix Mendonça e outros. que "Altera o Capitulo 111 do Titulo

V da ConstltuiçOlo Federal, instituindo a policia civil municipal". contém número
suficiente de signatários. constando a retenda proposição de:

RS
PI

PR
MT
5P
AC

PT
PT

PFL
PMDB
PSDB
PFL

Assinaturas que Não Conferem
1 ADÃOPRETTO PT RS
2 ALCEU COLLARES PDT RS
3 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP
4 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
5 ESTHER GROSSI PT RS
6 IGOR AVELINO PMDB TO
7 lAMARTINE POSELLA PMDB SP
8 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
9 MAGNO MALTA PTB ES
10 MEDEIROS PFL SP
!t NEIVA MOREIRA PDT MA
t2 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
13 REMI TRINTA PST MA
14 ROBERTO ROCHA PSDB MA
15 ROLAND LAVIGNE PFL BA

'6 ZE GOMES DA ROCHA PMDB GO

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
ANTÓNIO JOAOUIM PSDB MT
VALDOMIRO MEGER PFL PR

Assinaturas Repetidas
ARNALDO FARIA DE SI'. PPB SP
AYRTON XEREZ PPS RJ
CAIORIELA PTB RS

4 CARLOS MELLES PFL MG
5 CARLOS SANTANA PT RJ
6 CELSO GIGLIO PTB SP
7 DAMIÃO FELICIANO PMDB PB
8 DARCI COELHO PFL TO
9 DUILIO PISANESCHI PTB SP
10 FRANCISCO GARCIA PFL AM

l' GEOVAN FREITAS PUOB GO
12 GERALDO SIMOES PT BA
13 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
14 IEDIOROSA PMDB RJ
15 MARCIO FORTES PSOB RJ

'6 MARCOS CINTRA PL SP
17 PASTOR AMARILDO PPB TO
18 PEDRO FERNANDES PFL MA
19 POMPEO DE MATTOS PDT RS
20 SERGIO CARVALHO PSDB RO
21 VILMAR ROCHA PFL GO
22 WALDEMIR MOKA PMDB MS
23 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
24 WILSON SANTOS PMDB MT
25 XICO GRAZIANO PSDB SP

170 WALDOMIRO FIORAVANTE
17' WELLINGTON DIAS

172 WERNER WANDERER
173 WILSON SANTOS
174 XICO GRAlIANO
175 ZILA BEZERRA

PI
BA
RJ
TO
BA

P"
BA
ES
PR
CE
BA
SP

BA
SE
AL
PA
Ma
AP
RN
RJ
PE
RR
PR
RR
GO
PR

AM
RJ
CE
RJ
PR
PB
SP
SP

RJ
CE
PI

GO
5P
PR
MS
RN

ES
RO
GO

~~
i'R
TO
PR
TO
RJ
BA
RS
SP
SP
RS

P"
GO
DF

PE
MA
Ma
CE
RS
PA
SC

P"
PE
DF
RR
RS
R.I

CE
Ma
MG
SP
PE
se
AP
RO
CE
PE
Ma
MT
BA
SP
ce
GO
RJ
SP

,'MS

RS

PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PTB
PTB
PPB

PFL
PT

PFL
PSOB
PFL
PTB

PMDB
PMOB
PMDB
PFL

PSL
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PSOB
PSDB
PT
PFL
PL

PMDB
PDT
PFL
PFL
PMOB
PTB
PPB
PTB

.PFL
PPB
PTB

PMDB
PMDB

PPB
PMDB
PT
PPB
PST
PFL
PL
PSDB
PMDB
PT
PT
PSOB
PT
PPB
PFL

PM08
PMDB
PDT
PFL
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PL
PHDBS
PTB
PFL
PPB
PFL
PPS
PMDB
PDT
PFL
pá
PH
PP8
PMOB
PMDB
PFL
PL
PSDB
PFL
PDT
PPB
PMilB
PMDB

78 JOAO HENRIQUE
7i JOAoLeAo
ao JOÃO MENDES
8t JOAO RIBEIRO
a2 JONIVAL LUCAS JUNIOR
113 JORGE COSTA
84 JOSE CARLOS ALELUIA
a5 JOSE CARLOS ELIAS
SI JOSE CARLOS MARTINEZ
a7 JOSE L1NHARES
SI JOSE LOURENÇO
o JOSE MACHADO

!lO JOSE RONALDO
it JOSE TELES
i2 JOSETHOMAZNONO
93 JOSuE BENGTSON
114 JÚLIO DELGADO
95 JURANOIl. JUAREZ
lHI L.AJRE ROSADO
97 LAURA CARNEIRO
9a LÚC1ANO B1VAR
9t LUCIANO CASTRO
100 LUCIANO PIZZATTO
'01 LUIS BARBOSA
102 LUIZ BITTENCOURT
103 LUIZ CARLOS HAULY
104 LUIZ FERNANDO
,os LUIZ SALOMÃO

105 MANOEL SALVIANO
107 MARCIO FORTES
105 MARCIO MATOS
101 MARCONDES GADELHA
110 MARCOSCINTRA
111 Mil.TOO MONTI
112 MIRO TEIXEIRA
113 MORONITORGAN
114 MUSSADEMES
t15 NAIR XAVIER LOBO
118 NELSON MARQUEZELLI
!t7 NELSON MEURER
lla NELSON TRAD
!ti NEY LOPES
120 NILTON BAIANO
121 NIl.TOO CAPIXABA
122 NORBERTO TEIXEIRA

_'E OLA~ CALHEIROS

124 OLIVEIRA FILHO
125 OSVALDO REIS
128 PADRE RDOUE
127 PASTOR AMARIlOO
121 PASTOR VALDECI P"IVA
129 PAULO BRAGA
130 PAULO JOSE GOUVEl<
131 PAULO KOBAYASHI
132 PAULO LIMA.
133 P1<ULO PAIM
134 PAULO ROCHA
t35 PEDRO CANEDO
131 PEDRO CELSO
137 PEDRO CORREI<
131 PEDRO FERNANDES
131 PHILEMON RODRIGUES
140 PINHEIRO LANOfM
141 POMPEODEMATTOS
142 RAIMUNDO SANTOS
143 RENATO VIANNA
144 RENILDO LEAL
145 RlCAROO FIUZA
140 RICARDO NORONHA
147 ROBERIO 1<RAUJO
148 ROBERTO ARGENTA
149 ROBERTO JEFFERSON
150 RDBERTO PESSO"
151 ROMELANIZIO

152 RONALDO VASCONCEllOS
153 RUBENS FURLAN
, 54 SALATIEL CARVALHO
155 sERAFIM VENZON
158 SERGIO BARCEllOS
t57 seRGIO CARVALHO
1S1 SERGIO NOVAIS
tSl SEVEIUNO CAVALCNfTI
110 SllAS SRASlLEIRO
181 ~ BEZERRA
tt\2 UMlCINO QUEIROZ
1113 VALDEMAR COST" NETO
184 VICENTE AARUD"
185 VlLMARROCHA

'SI VIVALDO BARSOSA
187 wAGNER SALUSTIANO
188 WALDEMIR MOt<À
lO WALDIR SCHMIOT
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025 assinaturas repetidas;
002 assinaturas de deputados licenciados.

Atenciosamente,

A Sua Senhona o Senhor
Dr. MOZART VIANNA OE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

-LEGISLACÃO CITADA. ANEXADA. PELA
COORDENACÃO DE ESITDOS LEGISLAnvos- cem-

CONSTITUIÇÃO
DA

REPí'BLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TI11JLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍnJLOI
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

An. 60. A Constituição poderà ser emendada medianle proposla:
I - de um terço. no minimo. dos membros da Camara dos Deputados ou do

~enado Federal:
\I • do PresIdente da Republica:
111 - de mais da metade das Assembléias Lel!islativas das unidades da

Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de seus membros.
§ I" A Constituição não poderà ser emendada na vIgência de intervenção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2" A proposta será discuuda e votada em cada Casa do Congresso

'lacionaI. em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quintos
dos votos dos respectivos membros.

§ 3" A emenda à ConstItuIção serà promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo numero de ordem.

§ 4" Não sera objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma tederativa de Estado:
11 - o VOto direto. secreto, universal e periódico:
111 - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5" A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

preJUdicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 126, DE 1999

(Do Sr. Zenaldo Coutinho e outros)

Dispile sobre investigação de paternidade.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO.)

A. Mesa. da Câmllll dos Deputados edo Senado Federal, nos termos do Art. 60.
§ 32, da Constituição Federal, promulgam aseguinte emenda ao texlo constitucional;

Alt. Único -O artigo 50 da Consliluição Federal passa avigoolr acrescido de mais um
parágrafo, com aseguinte redação;

"Art 5<.

§ :li Em caso de invesligllção de paternidade, havendo indicios
00 começo de prova, o juiz pode ordenar que seja conduzido
o invooligado para colheita de sangue, desde que essa medida
seja necessària para adetenninação da paternidade.

JUSTIFICAÇÃO

AConstituição federal, art. m, § 50, edita:· Os filhos havidos ou nio da rolaçio do
casamento, ou por adoçio. teria os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
cltsignaçã" discriminatórias r.lali.as i liIíaçio'.

Como diz o professor Silvio Rodrigues, notàvel civilista brasileiro. este dispositivo da
Carta Magna representa uma "norma redentora".

o § 60 do art. 227. da Constituição, foi transcrito no art. 2D. da Lei n' 8.059, de
13 de julho de 1990- ESTATUTO DA CRIANÇA EDO ADOlESCENTE.

Este Estatuto, pelo menos em dois artigos, sinaliza o caminho que se deve tomar no
que pertine à defesa dos interesses da criança 00 do adolescente, quanto ao reconhecill1ef1to da filiação.

oart. l' do ECA dispõe: 'Toda crilllça ou adolnclnta tem dlreitoalll" criado e educado no saio de
SUl familia e, excepcionalmente, em famiHa substituta, auegurada a CllllVivinàa familiar e
comunitárla, em ambienta U",.. da p..-ça de penon dependentas de .ub$tincias
entorpecentes'. Jã o art. 2J prevê:' O reconhecimento do lIlado da ftllaçio ti direito
penonaiinimo, indilponivll e impmcrilivll, podendo _ wrcido contra os paio oU _.

henllilOl, HI'lI qualquer rastriçio, obumdo oII!Jmo da juItlça' (grifai).

10 dever da fllmilia, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente,
com absoluta prioOdade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cuiturn. à dignidade, ao respeito, à litleldade e ÍJ convivência familiar e comlJll~ària,

além de colociHos asalvo de toda foona de negligência, discrtminação, exploração, violência, crueidade e
opressão (C.F., art. 227).

Não se pode negar ou esconder, portanto, que é um direito elementar, um direito
essencial, um direito fundamental de toda a pessoa humana de conhocer a sua oligem gtllítica, da
saber qlllll1 110 SlUI ucendantn, da buscar a patemidada bioI6gica, de ter aceno à sua
idenliftcação.

Durante seculos, a patemidade permanecoo revestida de mislérios. Não havia meio
para se determinar quem na venlade, era o pai de uma criatt;a. Com adescoberta da técnica de pesquisa
do DNA esta situação se modilicou, radicalmente. Agora, a peternidade pode ser revelada cienli1icamente,
atrnvils de testes labola1ortais. com toda asegurnnça ecerteza.

No entanto, milhams e milhares de cesos, por todo o Brasil, ficam diante de um
impasse, pois o suposto pai, alegando seu direito à preservação da intimidade e à incolumidade do CO<JlO,
nega-se acolaborar para exame, inviabi6zando aprodução da prova.

No Supremo Trtbur1af Federal, a orieftlação foi fil1Tlada no 'Habeas
Colpus' '" 71.737/RS, em que se decidiu que o réu não pode ser cooduzido a Iabor.Itório, 'debaixo de
VOOl' , para coleta de ma1ertal indispensãvel à feitura do exame em DNA. JlOOlUll isto afronta garanlias
constitucionais implicitas e explicitas. como da preservação da dignidade hUmMa. de intimidade, da
intangibiiidade do CO<JlO humano, etc.

E OI direito. da criança....?

No aiudido julgamento-padráa, felizmente , houve votos vencidos. dos Ministros
FIlIllClSCO Rezek. Sepojiveda Plll\ence. limar Galvão eCarlos VeIIoso, reconhecendo que se estava diante
da um confiito de diteilos fundamentais; odo suposto pai - que não desejava ser conduzido coativamente
para relirar o material para exame - e do invesligante. a cliallça - que tem odireito e!llmentllr de saber
quem é o seu genilor. Corno a Jnvasão à integridade fisica do pai é reduzidissima, consistindo em mera
'npetadala' , para retirada do sangue, esses Ministros enlendernm, colocando as pretensões numa
balança, digamos assim, que devia prevalecer o interesse da criança.

Esta posição, hã mais de sessenta anos vigora na Alemanha, e em outroI países,
coma regra da que o suposto pai pode ser coativamente submatido à caIheila do sangue, 'deeda
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.......... ,,-*li 'O_da ftlIlIÇIOde_CIIInp'. oTriMj8I CooIliU:ianII da

AIImInha i* deIniu. com 1lmIza.q~ I PIIIOIlIm dilIiIo constiIUcionaI ao c:onIleclmInto de 11II adgIIn
gncica.

No 1lnIsiI, nIo se pode Illlga" que omesmo dimilo é 1llCOlIhecido. A" di bmI mIiI
.... lllqlI'IS$I do qllll na AIemInblI, e baita klr OI~ da ea.liluiçJo e do ECA, qui

~ acima. Mas "~ judiciàs. llIltindo da\ueIe llCQCIdIInll do STF, tinll1COllhála
qulOIllJI'OSlOI'" podIIm te_afIZIlr O_. que Idla todlS.diwidas.

o pmfeuor Zeno VeloIo, civilista llIllOIl18lIo de JllIlI EsIIdo, hojI UIlllIllllo I
tituIIridade da SecIaCIlia di Jusliça do Plri. sugetll a~ do diSpOSitIo constiWcionlII di pnMçIo ao
SIgIIdo dírIilo do ccnlMlcimlInlo di paleIllidade. Noc entuIiaIma o rilenlI proIaaor I ~, para
_ um RImo. dIlerminar uma soluçio. Temos qllll preservar. a todo CUSlO. odítIíto dos fiIloIlIbnnl,
com CllllIzI.di oOOl proY6em, qual sua origem genélÍCI. quem sIo seus pais.

Ileade que l\aje indíciOS. um COltMlI;O de orova. panI evilIr oplllI$IQUiIIIll di 1';61I
temllràlias. ajIIzJÔII por pessoas SlIll1 estTúllUlo\, o suposto pai de'<e SI!' olldgado. sem dliwida. a
coiIborar para a realização do exame que. afinal. pode alÍl coocIuiT que ele lIIoeopai.

TiIooIIap~: PEC

A_lia PI1IflOIifjo: ZENALDO COll1'lNHO E OUTROS
0... deA_ta~: 05110/99

Ewata: Proposta de Emenda aCOIUlituiçio Federal qut "DispGe solwe
investipçio de palernidade".
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PFL
PDT
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PSDIl
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PSD8
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PSOB
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PS08
PFL
PTB
PMOB
PSOfl
PFL
PSDB
PSOB
PFL
PFL
PPS
S. PART
PTB
PPB
POT
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PFL
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PSD8
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PFL
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PPB
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3i CLEONANCIO FONSECA
040 CORIOlANO SAlES
~1 COSTA FERREIRA
42 llNoMO FEUCINlO
~3 DARCI COELHO
~ DEUSDETH PANTOJA
o4S DIl.CEU SPERAfICO
.ce OlHO FERNANllêS
~7 DR HELIO
.ce EBERSlLVA
019 EDINHOBEZ
50 EDUARDO BARBOSA
51 EOUARDO CAWOS
52 EOUARDO JORGE
53 EIJSEU RESEIlOE
54 ENIVALDO RIBEiRO
55 EULER MOIWS
5& EURlPEOES NIRANDA
57 !:vANORO MlI.HOMEN
se EXPEDITO JúNIoR
59 FA~PEl.AES

60 FELlX MENDONÇA
61 FE_OOMAARONl
62 FeUROs.<.
63 FRANCISCO COELHO
54 ' FREIRE JUNIOR
65 GASTA0 VIEIRA
66 GERAl.DO MACiELA
67 Gl;RAl.DO slMOEs

68 GERSON PERES
69 Gl:RVASIO SILVA
7Ó GILBERTO KASSAB
71 GlOVANNI QUEIROZ
72 GOHZAGAPATRIOTA
73 HAROlDO LIMA
7~ HaEMLDO RIIll:IRO
75 ~RMES PARCWlELLO
7S .RI! FERREIRA
n II.WONÇO CORDEIRO
78 lfW.DO LEIT1.O
71 IRIS sJUOEs
ao IVANlOGUERRA
81 JAJM:. MARTINS
82 JAIR BOLSONARO
63 JOAo AUlEIDA
ll4 JOAo CALDAS
65 JOAo FASSARELlA
lI& JOAoGRNiD1.O
67 JOAo _tlAEs
III JOAo RIBEIRO
811 JOELDEHOI.LANDA
90 JORGE PINHEIRO
91 JQsE ANTONIO
92 Josl! BORBA
93 JOsE CARLOS COUTINHO
54 JosE DE ABREU
95 JOse LOURENÇO
96 JOse MELO
97 JOse PRINlTE
9t JOsI! TELES
99 JosE THOMAZ NONO

lCO JOSuE SEKGTSOM
101 JIJlWIllll. JIJAREZ
102 JUTAHY JlJNlOR
103 LALIRA CARNEIRO
1~ LÉO ALCÂIlTARA
105 L1MaROSSI
106 LUCIANO CASTRO
107 lI/li BARllOSA
106 LUIS CARLOS HEINZE
109 Luis EDUARDO
110 LUIZ ANTONIO FLEURY
111 LUIZ FERNANDO
ll2 LUIZ SALoAlAo
113 LUIZSERGIO

11~ MANOEL CASTRO
115 MANOEL SALVIANO
ll6 MARCELO IlARBIERI
117 w.RCONDES GADELHA
118 w.RCOS C1NTRA
111MMlAÀllAOIA
120 MAA ROSENMNilI
121 MEDEIROS
122 MOROHI TORGAN
123 MURILOOOMINGOS
1~ Nl!lSOH MNlllUEZELLI
125 Nl!LSON MEURER
la Na.SOH PELlEGRlNO
127 Nl!LSOHTRAD
la NEUTOH LIMA
12t NILO COELHO
130 N1l.SOHPlNTO

ConrC~Rcla de Asslallllras
p;p,a,ool,

AJsÍQalllras Confirmadas,
~PREno PT R$

2 ADEMIR LUCAS PSDB MG
3 ADOLFO MARINHO PSOB ce
~ AFFONSO CAMARGO PFL PR
5 A1RTONDIPP PDT RS
6 ALsERICO FILHO PMDB MA
7 ALBERTO FRAGA " PMDB DF
e ALBERTO GOLOMAN PSDe SP
9 ALCESTE ALMeID~, PMDB RR
10 ALCEU COLIJ\RES por RS
11 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
12 ALOIIl CABRAl. PFL RJ
13 ALMEIDA DE JESUS PL CI:
14 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
15 ALOIZlO MERCADANTE PT SP
'6 ANGELA GUADAGNIN PT SP
17 ANiBAl. GOMES PMDll CE
18 ANIVALDO VALE PSOB PA
19 ANTONIO CAMBRAIA PSDe CE
:0 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
21 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
22 ANTONIO FEIJÃO PSll9 AP
23 ANTONIO KANOIR PS08 SP
2~ ARMANDO AlIÍLIO PMOI3 PB
25 ARNON BEZERRA PSD8 CE
26 AROLDO CEDRAZ PFL BA
27 ATltALlNS PFL IN
2t AUGUSTO tWlOES Pf'IS RI
29 AYRTOH XEREz PPS RJ
30 8. SÁ PSDB' Pl
31 BAIlÁ PT PA
32 BAIlU PlCANÇO P80Il AP
33 BASlLto VlLLANI PSD8 PR
~ BISPO RODRIGUES PL RJ
35 CARl.OS BATATA P80Il Pl!
36 CARl.OS MOSCONI PSD8 MG
37 CELSOJACOB POT RJ
3e CHICO DA PRINCEs.<. PSOB Pft

SGM· SECAP (7503)
WIOl99Il,Of l~
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131 NORBERTO TEIXEIRA PMIlII GO
132 OLIMPlO PIRES POT MG
133 OLIVEIRA FILHO PPB.PR
134 OSMAR SERRAGUO PMIlII PR
135 PAULO FEIJO PSOB RJ
136 PAULO KOBAYASHI PSOB SI'
137 PAULO PAIM PT RI
138 PAULO ROCHA PT PA
139 PEDRO CORREA PPB PE
1<10 PEDRO NOVAIS PMIlB IM
141 PEDRO WILSON PT GO
142 PHILEMON RODRIGUES PMOIl MG
143 PINHEIRO LANDIM PMIlB CE
144 POMPEO DE MATTOS POT RS
145 RAFAEL GUERRA PSOB MG
146 REGIS CAVALCANTE PPS AL
147 RENATO VIANNA PMD8 se
148 RICARDO BARROS ppe PR
149 RICARDO BERZOINI PT SP
150 RICARDO NORONHA PMOB DF
151 ROBÉRIO ARAUJO PL RR
'52 ROBERTO ARGENTA PHDBS RS
153 RODRIGO MAIA PTB RJ
154 ROMEL ANiZlO PPB MG
155 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
156 RUBENS FURLAN PPS SP
'57 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
156 SANTOS FILHO PFL PR
159 SAULO PEDROSA PSDB BA

150 SERAF1M VENZON PDT se
161 SERGIO BARROS PSDB Ar.
162 SERGIO CARVALHO PSDB RO
163 SÉRGIO MIRANDA PC40B Ma
164 SIMÃo SESSIM PPB RJ
165 SYNVAL GUAZZELLI PMD8 RI
166 THEMiSTOCLES SAMPAIO PMD8 pt
167 VITTORIO MEDlOLI PSOB Ma
168 WALDIR SCHMIDT PMOB RI
169 WALTER PINHEIRO PT ElA
170 WELLINGTON DIAS PT PI
171 WILSON SANTOS PMD8 MT

172 XICO GRAZIANO PSDB SP
173 YEOA CRUSIUS PSDIl RI
174 YVONILTON GONÇALVES PPB !lA
175 ZENALOO COUTINHO PSOB PA

AssiBlluras que ~ioCo.feRIII
CARLOS SANTANA PT RJ
DARCiSIO PERONDI PMOIl RS
OR. BENEDITO DIAS PPB AI'
JOÃO MAGNO PT MG

5 LAIRE ROSADO PMOB RN
6 LUiZ RIBEIRO PSDB RJ
7 MUSSA DEMES PFL PI
B OSVALDO BIOLCHI PMOB RS
9 PAULO MARINHO PFL MA

Assi.alurls de DepuladoS(lsllice.ciadol(u)
HILDEBRANDO PASCOAL S. PART Ar.
IVAN PAIXÃO PPS SE
MARCELO CASTRO PMD8 1'1

Assinlturas Repelidas
1 AYRTON XERU ppS RJ
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AI'
3 EXPEDITO JUNIOR PFL RO
4 GERALDO MAGELA PT DF
5 IVAN PAIXÃO ppS SE
<; JOÃO GRANDÃO PT MS

MARCONDES GADELHA PFL PB
B NELSON TRAO PTS MS
; PAULO PAIM PT RS
'o PHILEMON RODRIGUES PMDB MO
11 PINHEIRO LANDIM PMllB CE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Oficio n.z~ I199

BJuilia, 19 de outullro ele 1m
Senhor Secretãrio-Geral,

. Comunico a VOIIlI Senhoria que li Proposta de EIIIIflCIII •
~onst~Uição do Senhor Zenaldo Coutinho e O!JlrOS. que "dlap6e ....
IRvesligaçio de_paternidade", contém número suficiente de signaWios. COIIItIndo li
refenda propoSlçao de:

175 assinaturas válidas;
009 assinaturas que não conferem:

011 a"lnaturas repetidas,
003 licenciados

Atenciosamente.

-L dIW«
ffiLAUDIANE~ c. DE SOUZA

Shefe \

A Sua Senhona o Sennor
Or. MOZART VIANNA OE PAIVA
Secteooo-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAçÃO errADA ANEXADA PELA
COOlWENACÃO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS. CeDI

cONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TITULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

An. SO Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer
n_na. gacalllíndo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida à liberdade. à igualdade. à segurança e à
propriedade. nos termos seguintes:

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos prmcipios por ela adotados. ou
dos lrarados internaeionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.

CWIn'LO 11
DOS DiREITOS SOCIAIS

An .6° São direi lOS sociais a educação. a saúde. o trabalho. o lazer.
a segurança. a previdência social. a proteção à matemidade e a infância a
asSIStência aos desamparados. na limna desta Conslltuição.

TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPiTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção VIII
Do Processo Legislativo

........... , .
Subseção 1\

Oa Emenda li Constituição

An. 60. AConstituição poderá ser emendada mediante proposta;

I - de um terço, no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal:

11 - do Presidente da República:
11I - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da FedtnIçào, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervençAo federal. de estado de defesa ou de estado de sitio,

§ -r A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
!'lac:ional. em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos.
lrês quinlos dos votos dos respectivos membros.
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§ 3° A emenda a Constituição sera promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de
ordem,

§ 4° Não sera objeto de deliberação a proposta de emenda lendente
a abolir:

I . a fonna federativa de Estado:
II • o voto direto. secreto. universal e periódico:
1II • a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

TÍTl!l.O VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA. DA CRIANÇA. DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

An. 227. E dever da familia da sociedade e do Estado assegurar li
criança e ao adolescenle. com absoluta prioridade. o direito a vida a saúde, a
alimentação. a educação. ao lazer. à profissionalização. à cullUra li
dignIdade. 30 respeito. li liberdade e a convivência familiar e comunitària
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência discnminação.
exploração. violência crueldade e opressão.

§ 6° Os filhos. havidos ou não da relação do ·casamento. ou por
adoção. terão os mesmos direitos e qualificações. proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

ESTATelO DA CRIASÇA E DO ADOLESCENTE

DISPÕE SOBRE O ESTATl!TO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I
PARTE GERAL

TiTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

An. I° Esta Lei dispõe sobre a proteção integral a cnança e ao
adolescente.

............................................{ .

TiTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO\[[
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e
educado no seio da sua familia e. excepcIOnalmente. em tamilia substituta.
assegurada a convivênCia familiar e comunltaria em ambiente livre da
presença de pessoas dependentes de substânCias entorpecentes.

An. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção. terão os mesmos direitos e qualificações. proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas a filiação.

Seçio 11
Da Família Natural

An. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalissimo. indisponivel e imprescritivel. podendo ser exercitado contra
os pais ou seus herdeiros. sem qualquer restrição. observado o segredo de
Justiça

HABEAS cc:tpus N .. 71 ..737-3
OFUGEM ~ Jt!n nE JANEIRO
RELATO" I HIN. FAAHCISCO REZEK
II1P!::T.. I FLAVIO JORGE H~RTINe

PACTE. 'IJA9H!NGTOU LUIZ MIRANDA OLIVEIRA
COATOR .• TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO Df: .!PNEI::iO

Dcc)não~ Por l!t'I.nlfl'lld~d«~ :l TlJrPoH'I rd:. conh~;2u do
~~. c.,,_ j'.lrl':lar 22.11.9.....

NAO-CONHE~~~~~~~. HAgll'l\s cmmps.. RiUTERAÇAo úE: PEDIPC:

Pedido reiterativo do i!.present~do no ac il.Z21-S ..
iJ"bee5 corpu9 não conhecido.

PROPOSTA DE EMENDA .4 CO:'lOSTITljlÇAo
. N~ 134, DE 1999

.(Do Sr. ,\ntonió Carlos Pannunl.io e outros)

Da nova redação ao art. 33 do Ato das DIspoSIções Constltuclonals TranSItórias

(APENSE·SE APROPOSTA DE EMENOA ACONSTITUiÇÃO N' 583. DE 1998)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
lermos do ano 60 da ConslItuição Federal. promulgam a segumte Emenda ao
texto constitucional:

Anigo I". O ano 33 do Ato das DISposições ConstilUcionllls
Transllorias passa a vigorar com a segumte redação:

lIArt. 33 Ressalvados os creditos de natureza alimentar•
o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento até
31 de dezembro de 1998, mcluido o remanescente dos juros e
correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com
atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no
prazo máxuno de oito anos a panir de 1° de julho de 2.000.

§ I° As taxas de juros nas ações de desapropriação,
somados os moratórios e os compensatórios, não poderão ser
superiores a doze por cento ao ano, ficando o pagamento de
juros compensatórios, de seis por cento ao ano, restrito aos
casos em que efetivamente tenha existido a posse do

,expropriante no imóvel e ao periodo do efetivo exercicio
dessa posse.

§ 2' .-\ atualização dos valores expressos em moeda
naCIOnal será feita nas desapropnações e em quaisquer
ootras ações. apenas a panir da criação das Obrigações
Re~lustavelS do Tesouro NaCIOnal e com os indices de
correção monclàna fixados pela junsprudéncia do Superior
Tribunal da JuslIça.

§ 3° Ressalvados o caso de iminente perigo público ou
de desapropriação para rms de reforma agrária, não será
concedida a imissão previa do cxpropnante na posse do
imóvel declarado de utilidade pública sem a estimatIva
judicial e provisória de seu valor e o depósito equivalente a
no minimo ollenta por cento daquele.

§ 4° A diferença entre o custo do bem desapropriado,
monetariamentc comgido. c o valor tOlal devido ao seu
proprietàrio. bem como os respecllvos juros. moratórios ou
compensalónos. sujeitam-se ao tmposto no art. 153. inciso
m, da Constituição. mcidente na fonte e cobrável no atO do
pagamento de cada parcela do preço da desapropnação.

§ 5° Aplica-se o disposto nos artigos 157, I e 158. \, da
Conslltulção. nos casos dos precatórios pagos a que se refere
este artigo, ao produto integral da arrecadação do lIT1posto
referido no paragrafo antenor.

§ 6' Quando o valor lOtai dos precatórios pendentes de
pagamento for supenor à receita tnbutana da entidade
publica devedora no exercicio de 1998. o prazo previsto neste
artIgo poderá ser prorrogado para até dezesseIs anos. testrita
essa prorrogação aos créditos que, incluido o valor dos juros
calculados até 31 de dezembro de 1998. tenham valor
superior a RS 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).
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§ .,. Poderão as entidades devedoras. para o cumprimento
do disposto neste anigo, emitir, em cada. ano, no exato
montante do dispendío. titulas da dívida publica não
computitveís para efeito do linute global de endividamento,
admitida. para a prestaÇão de garantia aos credores desses
titulos ou dos precatórios, nos lermos de aUlorização do
respectivo Poder Legislativo. a vmculação a que se refere o
:lItIgo 167. § 4°. da Constlwição.limitadaao máximo de oito
e meiO por cento da correspondente receita de cada exercicio
fmancelro,

§ 8" Nos casos de desistencia da desapropriação antes do
pagamento integral do preço. com a restimtção da posse do
imóvel ao proprictitrio, a indenização que for judicialmente
devida a este. pela efetiva ocupação temporária. não excederá
o valor dos juros de seis por cento ao ano, relativos ao
periodo em que o imóvel efetivamente esteve na posse do
expropriante.

Art. 2°, A opção pelo pagamento na forma prevista no art. 33
do Ato das Disposições Consttwcionais Transttórias devera ser manifestada
pelo respectivo Poder Executivo, mediante ato baixado ate cento e oitenta dias
da data da promulgação da presente Emenda Constiwcional.

A presente Proposta de Emenda á Consttmição destina-se a
substituir, com redaçao mais abnmgcnte, o texto da Proposta de Emenda à
Constimição nO 436-A, de 1996, do ex-deputado Beto Mansur e outros, que foi
dcsarquivada em atenção ao requerimento do Deputado Duilio Pisancschi
apresentado em 2S de março do corrente ano e já recebeu parecer da Comissão
de COIl5tituiçlio e Justiça e Redação, a qual opinou \UIlIIlÍmemente pela
admissibilidade da referida Proposta nos termos do parecer do Relator,
Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

A Proposta de Emenda á Constimição n° 436-A, de 1996,
como assinalado em sua justificação. objetiva alterar a redação do ano 33 do
Ato das Disposições Constimcionais Tnmsitórias, para estender o pagamento
de precatórios judiciais vencidos. pendentes não só na data da promulgação da
COIIStimição (S de outubro de 1988), conforme previsto no referido anigo, mas
are 31 de dezembro de 1996, em prestações amaliazadas anuais. iguais e
sucessivas, no prazo máximo de oito anos. alterada a data de inicio do
pagamento, de 1° de julho de 1989 para 1° de julho de 1997,

A União, OS Estados e os Municipios que de fato não
pudctam, por diferentes motivos, utilizar em toda sua plenitude o beneficio
llSICgUI'ado no art. 33 do ADCT, tendo se agravado, ano a ano, a sua situação
no tocante ao pagamento dos credores dos precatórios expedidos,
principl1mente pelo acúmulo de juros rnotaIórios com OS compensatórios, não
sendo raros os casos de super avaliação por peritos nomeados nos respectivos
processos, gerando indenizações judiciais milionárias.

Como as ordens judiciais não podem deixar de ser
cumpridas, sob pena de inlCrVClJÇão na respectiva administraÇão pública, os
chefes do Poder Executivo, principalmente dos Municipios. veem-se muitas
vezes na contingencia de adiar a prestação de serviços essenciais á população,
ou até mesmo deixar de prestit-Ios. pelo volume de recursos públicos que
dcyéíÍÍ'ser destinados ao atendimento de precatórios judiciais. sendo estes mais
~temente relativos a desapropnação de lfOóveis promovidas em anos
anteriores e por outros administradores.

O texto da Proposta de Emenda á Constiwição n° 436-A. de
1996, concede novo prazo para os pagamentos devidos pelas entidades
públicas sem contribuir, porem, para a eliminação das causas da eXistência de
~os de valor mais elevado e relativos a desapropriações que foram
Judictalmente propostas. tendo em muitos casos os expropriados perdido desde
logo a posse do imóvel, sem que de fato existissem os recursos financeiros
para o pagamento integral do respectivo preço.

Como a Constituição prevê, nos casos de desapropriação por
~cccs~idade ou U~da~e pública, ou por interesse social, 'Justa e prévia
indcrtizaçio em dínhelfO", a perda da pot\sc deveria ser judicialmente
~a, no início do. p!OCesso desapropriatório, apenas após a prévia e
JlIOVIlIOna Iixaçio pelo JUIZ, do valor do depósito a ser efetuado pela
desapropriante. Esse é o objeto do novo § 3° da presente proposta, pelo qual
ressalvados o caso de iminente perigo público ou de desapropriação p3lll~
de reforma agrária, não será concedida a imissão prévia na posse do imóvel
sem o dcpó5ilO equivalente ao no minirno oitenta por cento do valor
pro,,!~~enr: ftxado: s7 veda~ão se~elhante estivesse sendo antes aplicada,
1DCXtSlU1lIm hoje a mmona das mdenizações milionárias que hoje preocupam
Estado e Municipios.

, Nos processos com pagamento pendentes pode ocorrer, como
assmalado. a acumulação dos juros compensatórios, não previstos em lei e
calculados pela taxa de doze por cento ao ano, conforme exigência criada pela
jurisprudCncia. com os juros moratórios, de seis por cento, legalmente
previstos. Com a soma desses juros as entidades públicas ficam obrigadas ao
pagamento correspondente a lrÕS vezes o valor da taxa legal, quando a lei civil
estabelece. como norma genérica. no caso de atraso do pagamento de dividas
de dínbeim, juros menores; assim. o novo §. I· do projeto limita a doze por
cento ao ano a soma dos juros moratórios e compensatórios, limite esse
existente na legislação civil e que foi introduzido pelos COlIStitu1ntes de 1988
no § 3° do ano 192 da Constituição.

Por outto lado, os processos judiciais continuam sofrendo
atrasos em sua fmalização. causados pelas discussões dos procuradores das
partes, e segundo o inrcrcsse desta em cada caso concreto, sobre os indices de
correção monetárta que devem ser aplicados; esses indices, relativos lIO'valor
perdido pela moeda nacional, que em sua circulação tem curso forçado c valor
nominal obrigatório. devem ser únicos. em cada periodo de apuração. e sua
aplicação deve ser feita de modo uruforrne em qualquer lugar do território
nacional,
/? Sendo o tribunal Superior da Justiça o órgão do Poder
,lúdiciáno encarregado de unificar a mterpretação da lei federal. prevalecendo
o seu entendimento sobre qualquer interpretaÇão divergente atribuida àquela
por outro rnbunal. unpõe-se. para ceneza do direito e a segurança das panes.
fixar definitivamente os indices da correção monetárta que, implantada a

partir de 1964, tiveram a sua aplicação sucessivamente aUlonzada pela lei
federal. Uniftcada a jurisprudência sobre aqueles indices, milhares de
processos judiciais poderão ser finalizados. sendo esse o objetivo do novo § 2°
do projeto.

O projeto, no novo § 4°, procura deixar clara urna questão
tributária: conforme a jurisprudência dos tribunais, os desapropriados vêem
recebendo o JliCÇO dos imóveis judicia\mcntc lixado nos processos e, alé OS
juros compensatórios e moratórios, sem o pagamento do imposto sobre a
renda, em verdadeira quebra dos criterios da generalidade, da univcrnalidade e
da progressividade, na forma da lei, daquele tributo. Sendo de fato equivalente
a wna venda flXÇada, a desapropriação deve ser legalmente tratada, até por
isonomia, da mesma forma que os negócios imobiliários entre paniculares, em
situação equivalente, o mesmo devendo se aplicar aos juros pagos pelas
entidades públicas expropriantes.

A Constiwição declara. nos anigos 147, I, e IS8, I, que o
produto da arrecadação do imposto sobre a renda incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer titulo, pelos Estados, o Distrito Federal e os
Municipios, pertence a eles: o novo § SO do projeto dá igual destinação. no
caso dos precatórios pendentes de pagamenlO, li IOtalidade do imposto de renda
que deva ser arrecadado, asslfO podendo vir a dar á União - que, também sem
a proposta nada receberia - uma pequena contribuição aos entes federativos
para a liqwdação das suas diVidas.

O novo § 6° do projeto procura assegurar um tratamento
especial ao pagamento dos precatórios cUJo val.or seja excessi~o em r~lação à
efetiva dispombilidade de recursos orçamentanos ou, asSIlIL a Capacidade de
pagamento do devedor. Assim, se o valor total dos precatonos pendentes de
pagarnenlO em 31 de dezembro de 1998 for superior à recc:ita tributária da
entidade pública devedora no exercicio de 1998, o prazo d7 OIto anosp.revlsto
para os pagamentos podcrà ser prorrogado para,até dezesseIS anos, restrita essa
prorrogação aos créditos que, na data, refe':lda. excedam o val?r de, RS
650.000,00 (seiscentos e cinqüenta ml! rems), ou de cmco ml! salanos
minimos.

,n./'J O texto da Proposta de Emenda à Constiwição nO 436-A, de
r~' ~~o faz referência ao disposto no Parágrafo único do an. 33 do ADCT.
ou.à possibilidade de emissão de titulos de divida pública, pelas entidades
devedoras, não computitveis para efeito do limite global de endividamento. A
divida correspondente aos precatórios já eXISte de fato. independentemente
daquele limite: o novo § 7" do projeto permtte que o ente público devedor. para
o cumpnmento do diSposto no an, 33 do ADCT. venham a emitir. em cada
ano, no exato montante do dispCndio. timlós da divida pública não
computavels para efeIto do seu limite global de endJvidamento

O novo § .,. do projeto admite ainda, para a prestação de
garantia aos credores daqueles timlos da divida pública. ou dos precatórios.
nos termos de autorização do respectivo Poder Legislativo, a vinculação a que
se refere o artigo 167. § 4°. da Constimição. limitada a despesa respectiva ao
máximo de oito e meio por Cento da correspondente receita de cada exercicio
financeiro.

Considerando as razões expostas e a gravissima situação
financeira de Estados e Municípios, estes, como vem sendo noticiado. diante
da gravissima perspectiva de sofrerem intervenção, sem que baja condição de
ficarem os interventores nomeados em melhor situação do que os Prefeitos
para efemar os pagamentos devidos pelos precatórios pendentes, apresentamos
a presente Proposta de Emenda Constitucional, em substiwição à Proposta de
Emenda á Constimição nO 436-A, de 1996, que objetiva apenas a alteração da
redação do art. 33 do Ato das Disposições Constimcionais-Transitórias, para
estender o pagamento de precatórios por oito novos anos.

Como Justificado. a presente Proposta de Emenda
COIIstimclonal procura dar solução. também. aos problemas que originaram a
presente situação dos precatórios: embora algumas de suas proposições
pudessem constar de um projeto de lei federal. a sua mserção no conjunto dos
dispositivos apresentados objetiva dar maior segurança e cettcza a aplicação
do Direttel nos processos judiciais respectivos. evirando-se a mais lenta
tramitação daqueles enlre os tribunais encarregados do julgamento das
apelações " o Superior Tribunal de JUStiça. ao qual compete unificar a
interpretação sobre as leis federaIS.
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As razões expostas. jUStificlllO, no nosso entender, pela
inclusão dos novos parágrafos. numerados do de 1° ao 7°, e a manutenção,
como § 8", do Parágrafo único do an. 33 do ADCT, a complementação das
providências previstas na Proposta de Emenda á ConslllUição nO 436-A, de
1996, cuja oportunidade e propriedade já são do conhecimento de lodos os
nOSSos Pares.

Tipo da Propo.jçio: PEC

Agtor da Propo.jçio: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E oumos
nata de Apr....toçio: 13/10199

EmeDta: Di nova redaçio ao an. 33 do Ato das Disposições
ConsutucionaiS TliUlSitórias.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM:

Nos novos § 6° e § 7" do projeto ficaram previstas a
possibilidade de. mediante especifica autorização do Poder Legislativo
respectIVO, vir a ser celebrado acordo entre o Poder Executivo e o credor do
precatório, com a prestação da garantia pela vinculação de receitas a que se
refere o anigo 167, § 4°. da Constiroição, limitada porem ao mâxímo de oito e
meio por cento da correspondente receita de cada exercicio fmanceim.

As infonnaçõe5 divulgadas por Prefeitos M..uticipais revelam
a . ~ência de casos de desapropriação, proposta geralmente por

)I"'Iu.;strações anteriores, que não se teriam aperfeiçoado, por falta de
o PBjlJlIlento efetivo do respecitvo preço, já não exIstindo malS o interesse
..público na utilização do imóvel ainda de propriedade panicular. O § 3' do
projeto. nos casos da desapropriação antes do pagamento integral do preço,
com a restiruição da posse do imóvel ao proprietário. limita a indenização
Judicialmente deVIda pela efetiva ocupação temporaria aos dos JUros de seIS
por cento ao ano. relativos ao penodo em que o imóvel efetivamente esteve na
posse do expropnante.
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PMDB
PSDS
PFL
Psoa
PT
PSDB
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PFL
PFL
PSS
PT
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PSOB
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38 CUNHA eUENo
39 CUSTOOIO MATTOS
40 DAMIÃO FWCIANO
41 DANILO DE CASTRO
42 DINO FERNANDES
43 OR. HÉLIO
44 EDUARDO BARBOSA
45 EDUARDO PAES
46 EFRAIM MORAIS
47 EMERSON KAPAZ
48 FÃTIMAPELAES
49 FERNANDO GABEIRA

50 FERNANDO GONÇALVES
51 FERNANDO ZUPPO
52 FLAVIO ARNS
53 GERALDO SIMOES
54 GERVÂSIO SILVA
55 GONZAGA PATRIOTA
55 HELENILDO RIBEIRO
57 HELIO COSTA
58 HERMES PARCIANELLO
59 IARA BERNARDI

60 ILDEFONÇO CORDEIRO
61 INALDO LEITÃO

62 INOCÉNCIO OLIVEIRA
63 JAIR BOL.SONARo
64 JAIR MENEGUELLI
66 JOÃO ALMEIDA
55 JOÃO CASTELO
67 JOÃO HERRMANN NETO
68 JOÃO LEÃO
69 JOAQUIM FRANCISCO
70 JORGE ALBERTO
71 JOSÉ CARLOS ALELUIA
72 JOSÉ CARLOS VIEIRA
73 JOSÉ GENOINO
74 JOSÉ INDIO
75 JOSÉ LOURENÇO

75 JOSa PIMENTEL
77 Josa RoeERTO BATOCHIO
78 JOsa TELES
79 JOVAIRARANTES
80 JÚLIO REDECKER
81 JULIO SEMEGHINI
82 JUCUINHA
83 JUTAHY JUNIOR
84 LÉOALCÂNTARA
85 LlDIA CUINAN
86 LINO ROSSI
87 LÚCIA VÂNIA
a8 LUCIANO PIZZATTO
89 Luis EDUARDO
90 LUIZ CARLOS HAULY
91 LUIZ MOREIRA
92 LUlZ PIAUHYLlNO
93 LUIZ SaRGIO

94 MALULY NETTO
95 MANOEL CASTRO
9B MANOEL SALVIANO
97 MARCELO SARalERI
91l' MARcIo alTTAR
99 MARCIO FORTES
100 MARCOS LIMA
101 MARCUS VICENTE
102 MARIA ABADIA
'03 MARIA ELVIRA
1Q4 MARtNHA RAUP?
105 MARIO NEGROMONTE
106 MARISA SERRANO
107 MAX ROSENMANN
108 MtRIAM REIO
109 MUSSA DEMES

11 o NARCIO RODRIGUES
111 NELO RCDOLFO
112 NELSON OTOCH
113 NEUTON UMA
114 NICIAS RlaEIRO
115 NILMARIO MIRANDA
116 NILO COELHO
117 NILSON PINTO

11a PAES LANDIM
119 PAUDERNEY AVELINO

120 PAULO aAlTAlAR
121 PAULO DELGADO
122 PAULO FEIJÓ
123 PAULO KOaAYASHI

124 PAULÓLIMA
125 PAULO PAIM
126 PEDRO CHAVES
127 PEDRO HENRY
128 PEDRO NOVAIS
129 PEDRO VALADARES
130 PEDRO WILSON
131 RAFAEL GUERRA

132 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
133 REGIS CAVALCANTE
134 RICARDO FERRAÇO
135 RICARDO IZAR
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Conferência de Assinaturas

Pilua: 001

LiCenCIados

NAo Conferem

RePllbdas

Confirmadas

Assinaturas Confirmadas

Sala das Sessões, em 13 de .1 o

1 ADEMIR LUCAS psna MG
2 ADOLFO MARINHO PSnB CE
3 A1RTONDIPP POT RS
4 ALBERTO FRAGA PMDB OF
5 AlBERTO GOLDMAN PSDB SP
6 ALDO REaÉLO PCdeB SP
7 ALEXANDRE SANTOS PSDB RJ
a ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
9 ANoRE BENASSI PSDB SP

10 ANIVALDO VALE PSOB PA
11 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSeB SP
12 ANTONIO FEIJÃO PSOS AP
13 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PPB MA
14 ANTONIO KANDIR PSDS SP
15 ARACELY DE PAULA PFL MG
15 ARNALDO FARIA DE sA PPB SP
17 ARNALDO MADEIRA PSDe SP
18 ARNON 8EZERRA PSDB CE
19 AROLDO CEDRAl PFL BA
20 ARYKARA PPB SP
21 ATILALlRA PSoa PI
22' AUGUSTO FRANCO PSOB SE
23 B.SÁ PSOS PI
24 BAOU P1CANÇO PSDB AP
25 BASiLIO VtLLANI PSDe PR
26 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG
27 CABO JÚLIO PL MG
2a CARLOS BATATA PSDB PE
29 CARLOS DUNGA PMDB PB
30 CARLOS MELlES PFL MG
31 CARlOS MOSCONI PSDB MG
32 CELSO GIGLIO PTB SP
33 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
34 CHIQUINHO FEITOSA Psoa CE
35 CLAUDIO CAJADO PFL BA
36 CLOVIS VOlPI PSDS SP
37 CORAUCI SOSRINHO PFL SP

Totais de Assinaturas:

SGM - SECAP (7503)
21/10199 10:49:25
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AssloalUras quo Nlo Cooforom
1 ALEXCANZIANI PSOB PR
2 ARTHUR VIRGILIO PSDS AM
3 NEIVA MOREIRA POT MA
4 NELSON MARCHEZAN PS08 RS

AssloalUras Repetidas
1 ALEX CANZIANI PSOB PR
2 ANORE BENASSI PSOB SP
3 ANTONIO FEIJÃO ?SDB AP
4 ANTONIO KANOIR PSOB SP
5 ARNON BEZERRA PSOB CE
5 AnLALlRA PSOB PI
7 B.BA PSOB PI
5 CARLOS MOSCONI PSDB Ma
9 OAMIAo FELICIANO ?MOB PB
10 JOÃO LEÃO PSOS BA
11 JOSE LOURENÇO PFL 8A
12 JULIO SEMEGHINI PSOS SP
13 LUIZ CARLOS HAULV PSD8 PR
14 MANOEL CASTRO PFL 8A
15 MARlSA SERRANO paOB MS
15 NEIVA MOREIRA POT MA
17 NILSON PINTO PSOB PA
15 PAULO KO\lAVASHI PSOIl SP
19 RAFAEL GUSRIlA PSD8 Ma
20 VICENTE CAROPRESO pSQB SC
21 VIRGILIO GUIMARÃES PT MG
22 ZENALOO COLITINHO PSOB PA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SllÇlio de Registro e Controle e de Análise de Proposição

1311 RlCAROO NORONHA
137 RICARTE DE FREITAS
1311 RITA CAMATA
13i ROBERTO ARGENTA
140 ROBERTO BALESTRA
141 ROSEQTO BRANT
142 R08E!'lTO ROCHA
143 ROMeU QUEIROZ
144 ROMMEl. FEUO
145 RONALDO CAIADQ

1411 ROHAI.DO CEZAR COELHO
147 SALVAOORZIMBALDI
148 SAMPAIO CORJA
14i SAULO PEDR05A
150 SEBASTIÃO MADEIRA
151 SERGIO BARROS
152 SERGIO CARVALHO
153 SERGIO MIRANDA
154 SERGIO REIS
155 SevERINO CAVALCANTI
155 SILVIO TORRES
157 SIMÃO SESSIM
155 SVNVAL GUAZZELLI
159 THEMISTOCLES SAMPAIO

150 UBIRATAN AGUIAR
151 VICENTE ARRUDA
152 VICENTE CAROPRESO
153 VIRGiLIO GUIMARAES
1&4 VITTORIO MEDI01.1
155 WAIJlOM1RO FIORAVANTE
155 WALTERPINHEIRO
157 XICO GRAZIANO
155 VEOA CRUSIUS
159 ZAlRE REZENDE
170 ZENAJ.DO COUTINHO
171 ZEZE PERRBLLA

PMOB DF
PSDB MT
PMOB E8
PHOSS R8
PPS GO
Pf1. Ma
PSDB MA
PS08 Mel
PS08 CE
PFL GO
PSDS RJ
PS08 SP
PS08 SP
P!lOIl BA
PSDS MA
PSDB N;

PSD8 RO
PCdo!l Ma
PSOIl SE
PPB PE
PSDIl ap
PPIl RJ
PM08 RS
PM08 PI

PSOB CE
PSDS CE
paDS SC
PT Ma
PSDB MG
PT RS
PT aA
psoa SP
PS08 RS
?Moa MG
PSDa PA
PFL MG

LEGISLAçÃO ClTAnA ANEXADA PELA
ÇOOIlDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOlV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPiTuLO I
DO PODER LEGISLATIVO

SeçioVID
Do ProcaJO Legislativo

Subseçio 11
Da Emenda à COIIltituiçio

An, 60. A Clln5tituiçio poderá sor omendada mediante proposta:
I • de um torço, no minimo. dos membros da Câmara dos Depullldos

ou do Senado FedoraI:
11 • do Presidento da República;
11I • de mais da metade das Assembléias Logislativas das unidados

da Fcderaçáo. manifostando-se, cada uma delas. pela maioria relativa de sous
membros.

§ 1° A Constituição não poderã ser emendada na vigência do
inlOlVonçlo fedom\. do esllldo de dofosa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta serã discutida e votada em cada Casa do Congresso
NllCional. em dois turnos. cOllsidorando-se aprovada se obtiver. em ambos.
três quintos dos votos dos rospectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição serâ promulgada pelas Mesas da
CImara dos Deputados o do Sonado Foderal. com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Não serã objoto de doliberação a proposta :le emenda tondento
a abolir:

I . a forma fedorativa do Estado:
11 • o voto direto. secreto. universal e periódico:
11I • a separaçio dos Poderes;
IV - os direitos e glnIItias individuais.
§ S· A llUIléria COtIS!IIIto de proposta de emends rojeitada ou havida

por prejudicada não pode sor objeto de nova proposta na mesma sessão
\qislaliva.
............................................................................................................................

lÍTIJLOVI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPiTULO I'
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção 11I
Dos Impostol da União

OfIcio nO .2VIJ 199

Senhor 5ecreIário-Geral:

Bruilia, 21 de outubro de 1999,'

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
eonsliluiçAo do Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS, que "Dá
nOVa redaçAo ao art. 33 do Aro das Disposições Constitucionais Transitórias", conlám
número suficiente de signalllrios, constando a referida proposição de:

171 a55lnatuma confinnad.s;
004 assinaturas nAo confinnadas:
022 assinaturas repelidas,

Atencíosamente.

ffiLAUO~E ~ZA
A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretario-Geral da Mosa
NESTA

An. 153. Compelo à Uniilo instituir impostos sobre:
I . importação de produtos eSlrBngelTOS:
11 - exportação. para o exterior, de produtos nacionais ou

nacionalizados:
11I • renda e proventos de qualquer naturoza:

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

Seçio VI
Da Repartiçio das Receitas Tributárias

An. 157. Pertencem aos Esllldos c ao Distrito Federal:
I • o produto da arrocadaçilo do imposto da União sobre renda c

proventos do qualquc:r naturoza. incidente na fonte. sobre rendimontos pagos.
a qualquc:r titulo. por oles. suas autarquias e pelas fundações que instituirem e
mantiverom:
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Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do unposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza. incidente na fonte. sobre rendimemos pagos.
a qualquer timlo, por eles. suas autarquias e pelas fundações que instimirem e
mantiverem:

CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PUBLICAS

Seção II
Dos Orçamentos

Art. 167. São vedados:

*4° É pennitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos
. impostos a que se referem os artigos IS5 e 156. e dos recursos de que Iratam

os anigos 157. 158 e 159. I. "a" e "b". e 11. para a prestação de garanua ou
contragarantia à Umão e para pagamemo de débitos para com esta.

••~ -1<) c1crcsc,znwdo pala I-:menda (' 'on....lllllcwnal n" 3. dI! F O] 1993.

TÍTIJLO VII
DA ORDEM ECONÓMICA E FINANCEIRA

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

CAPÍTIJLO IV
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. O sistema financeiro nacional. estrumrado de forma a
promover o desenvolvimento equílibrndo do País e a servir aos interesses da
coletividade. será regulado em lei complememar. que disporá. inclusive,
sobre:

§ 3° As taxas de juro.s reais. nelas incluidas comissões e quaisquer
outras remunerações dIreta ou mdtretameme referidas á concessão de crédito
~ão poder~o ser s~periores a doze por cento ao ano: a cobrança acima dest~
ltmne sera concelmada como crtrne de usura. punido. em todas as suas
modalidades. nos termos que a lei determinar.
............................................................. ..............................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

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

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos
precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da
ConsttUltção. mcluído o remanescente de juros e correção monetária. poderá
ser pago em moeda correme. com atualização. em prestações anuais. IguaiS e
sucesslv~, no prazo máximo de oito anos. a panir de I° de julho de 1989.
por deCisão editada pelo Poder Executivo até cento e onenta dias da
promulgação da Constimição.

. Parágrafo Úntco. Poderão as entIdades devedoras. para o
.cumpnmento do disposto neste anigo. emillr. em cada ano, no exato
montante do dispêndio. titulos de divida pública não computáveis para efeito
do hmlle global de endividamento.
.......................... , "

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

PROJETO DE LEI
N~ 268-A, DE 1999

(Do Sr. Airton Dipp)

Estabelece norma sobre a realização de concursos públicos para admissão de Servidores
Civis, no âmbito da UniãO/ tendo parecer da Comissão de Trabalho. de Administração e
Servíço Público peJa rejeição deste e dos de nOs 923/99 e 1.179/99, apensados.

SUMÁRIO

- Projeto inicial

- Proletos apensados: n's 923/99 e 1 179/99

11I - Na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço PUblico:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

oCongresso NaCIOnal decrela

Art lI) O valor da taxa de inscnção. quando e~ugl(io o
pagamento para sua realização, não poderà exceder a 1% ( um por cento ) do valor do
salário 1nlClal do cargo

An,:!ft Esta lei entrn em vigor na data de SU3. pubhcaçlio

Art. 3° Revogam-se as dispoSições em contino.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 elegeu o concurso publico como a pnncipal
fonna de seleção para admissão dos servidores da União, confonne disposto no seu IRlgo
37. incISO II

o Concurso Público e a fonna mais democrática e mais segura para que o
Estado seleCIOne no meIO dos seus cldl1dãos. os melhores e mais bem preparados para
executar os serviços'que serão prestados a toda SOCiedade

Todos somos sabedores. também. que o Concurso Pubhco é uma das poucas
fonnas de melhona da condlção de vtda e ascensão SOCial à disposição das pc6501S pobres.

Acompanhando alguns concursos que foram fellos no Último semestre.
percebemos que os valores adotados para realização de mscnções eram multo elevados.
afastando multas pessoas das bancas dos concursos públtcos,

É fundamental ponderar que maIs do que um direIto do cldadio em poder
realizar um Concurso. e um Dever do Estado procurar ampliar ao máxímo I seleçlo dos
seus futuros servidores, para que ngorosarnente sejam selecionadas as pessoas maK
preparadas.

Sala das Sessões, 16 de março de 1999

-/' ~1i tT/Y/ j. (j,lj}-
AffiTONDlPP ~

EPUTADO FEDERAL

LEGISLA('ÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'<A('ÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - C.DI

I

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.........., , , ,., , , , " , " .

TiTULom
Da Organização do Estado

. , .

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

···,····,········· .. •••••••••• .. ••••• ••••• h .

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37 - A administração pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da
União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos princípios
de legalidade. impessoalidade. moralidade, publicidade e eficiência c, também, ao
seguinte:

• Art1i:O, "cupu'" com redação dadu pela Emenda (:omlllucwnal n° 19. de 04'06 1998•
..................., .

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovllÇio prévia
em concurso público de provas ou de provas e titulos, de acordo com a nllUreZa e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, rcssalv/ldas is
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...................................................................................................................... o"

Art, )0 _ Revogam-se as disposições em contrario.

JUSTIFICATIVA

publícaçio

a) a de dois cargos de professor;
b) a de lDlI cargo de professor com outro, lÔcnico ou cientifico:
c) a de dois cargos privativos de mêdico;
• l.cooXVI com rtdaçlfo dada pt/a Emtnda C"""llllClonaI 0'19. de 04'061998.

XVII - a proibição de acuDiiilifCSlEide....e a empregos e fimções e abrange
autarquias. ftmdaçõcs, empresas públicas, sociedades de econonúa mista. suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta e indiretamente, pelo poder público;

• lncuo XVII com Tldaç40 dada pela Emntda COnstltJtC'ona/ nll 19. ck ().I 06 1998.

Vil - o drrello de greve será exercido nos lehnoS e nos linutes defmidos em
leI especifica:

• InCISO Vil com redação dada pi!/a Emenda CC»UrlIUClonal n" 19. de o~ 06 1998.
vm - a leI reservará percenrual dos cargos e empregos públicos para as

pessoas ponadoras de deficiência e definirá os eritêrios de sua admisslo;
IX • a lei estabelecerá os casos de conuaraçlo por tempo detCIDJinado para

atender a necessidade lemporária de excepcional inleresse público:
X- a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que 1J'lIlll o § 4' do

art. 39 somente poderio ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a
inicialiva privaliva em cada caso, assegurado revisão geral anual. sempre na mesma
data e sem distinção de indices;

• lncuo X com redaçõo dada peJa Emenda COIUtllllClona[ nO 19. de 0·1'06 1998.
XI - a rermmeração e o subsidio dos ocupantes de cargos, fimções e

empregos públicos da administraçlo direta, atlllirquica e fimdar:ional, dos membros de
qualquer dos Poderes da Unilo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mtmicipios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agenrcs políticos e os proventos, JlCIl!Ões
ou OulTa espicie remtmeratóría, percebidos cwnulatívamenle ou nlo, incluidas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, nlo podcrlo exceder o subsidio
mensal, em espêcie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:

• /nCIJD XI com rtdação dada pela Emenda Consllt1lclona/ nll 19. di ().I'06 1998.
XII • os vencimcoros dos cargos do Poder LegisIarivo e do Poder Judiciário

nia poderio ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
xm - ê vedada a vineulaçlo ou equiparação de quaisquer espêcies

remuneratórias para o efeito de remtmcraçáo de pessoal do SCTVIçO público:
• 1"1$0 XlII cem"daç40 dada1"la Em.nda COlUlINCI0lIQ1.·19. tlt 04'06 1998.
XiV - os acrêscimos pecllIllários percebidos por servidor público não scrlo

computados nem acumulados para fIOS de concessão de acréscimos ulleriores;
• Incuo XlV COIfI rtdaçlfo dada pt/a Emtnda C""'rtluclonal 0'19. d. 04 06. 1998.
XV • o subsidio e os vencimenlos dos ocupantes de cargos e empregos

públicos do irrcdutiveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos
arts. 39, § 4°, 150, fi, 153, lI!, e 153, § 2", 1,

• Incua XV cem redaçtIo dada pt/a Emmda COflnllUCronaI.' 19. d. 041061998.
XVI - õ vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. exceto quando

houver companbilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso
XI:

·1..00 II COIIl ,.d<:çdo dada 1"la EIM7tda COOll"uc,onaI.·19. tit 04'06"1998-
m - o prazo de validade do coneuno público será de até dois lIIlOS,

prorrogável uma vez. por igual periodo;
IV • durante o pnlZo improrrogável previsto no edital de COllVOCllÇlo, aquele

aprovado em CQDCUlSO público de provas ou de provas e titulos sera convocado com
prioridade sobre novos eoocursados para assumir cargo ou emprego, na caneita:

V • as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e OS cargos em comissio, a serem prccnchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percenlUOis mínimos previstos em lei.
destinam..e apenas as arribuiçôes de dircçio. chefia e assessoramento:

• lm:uo Vcom red4çdo doda pela ErMnda Comtlrucwna/ n· 19. ti~ 04.0611998.

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre assocíação
smdical:

xvrn - a administração fazendária e seus servidores fIScais terão. dentro de
suas áreas de compelência e junsdição, precedência sobre os demais setores
administrativos. na forma da lei: I

XIX - somente por lei especifica poderá ser cnada aurarquia e autorizada a
inslilUíção de empresa pública. de sociedade de economia misla e de fundação.
cabendo á lei complemenrar, neste último caso, defmir as áreas de sua atuaçIo;

• IncISO XiX com redação dada pela Emenda COIU/IlUC.rmal nll 19. de Q.li06IJ998.
XX - depende de autorizaçio legislativa. em cada caso, a criaçIo de

subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anlerior. assim como a panicipaçio
de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislaçlo, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de lieítaçio pública que
assegure igualdade de condições a lodos os COlleorrcnrcs, com cltusulas que
esrabeleçam obrigações de pagamentoi mantidas as condições efetivas da proposta, nos
tcnnos da le~ o qual somenle permitirá as exigências de qualifieaçlo técnica e
econômica indispensáveis á garantia do ctmtprimento das obrigações.

• Inciso regulamentado pela Lei nO 8.666, de 2110611993 (DOU de
22106/1993).

§ I' A publicidade dos aros. prograrnJlS, obnlS. serviços e camplUlhas dos
órgãos públicos deverá ler caráler educativo, itúonnarivo ou de orientaçlo social. dela
Dão podendo constar nomes, simbolos ou imagcns que eartlClerizcm promoçio pcssoe1
de aUloridades ou servidores públicos.

§ 2' A não-observãncia do disposto nos incisos 11 e III implicará a nulidade
do ato e a ptmição da autoridade responsável, nos rennos da lei.

§ 3° A lei disciplinarà as fonnas de participação do usuário na administraçio
pública dircra e mdircra. regulando especialmente:

• § 3'com redaçtIo dada 1"la E...nda ComltNCIOlIQrO' 19, dt 04/06'1998.
I - as reclamaÇÕes relativas ã prestação dos serviços públicos em geral,

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliaçio
penódica. externa e interna, da qualidade dos serviços:

• 1..00 I COIfI rtdaç40 dada 1"la Etntnda Cons/lNC.onaI.·19. tlt IW06.'I998.
il _a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovaçlo prêvia

em coneurro público de pravll5 ou de provas e rituIos, de acordo com a IIlllUI'CZlI e a
comp1exidade do cargo ou emprego, na forma. prc~sta em lei. ressalvadas ~
nomelÇÕC5 pllla cargo em comisslo declarado em leI de bvre nomeaçio e exoncraçAo,

SEÇÃO I
Disposições Gerais

An. 37. A adminísttaçAo pública direta, indircra de qualquer dos Poderes da
UniIo dos Estados. do Distrito Federal e dos Mtmicipios obedeecrá aos principios de
lepliciadc, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
scpintc:

• ArtlfO, "CDJ"II" COIfI ><ti<:çlfo dada1"la &ronda ComldUClona!. 0'19. dtIW06!1998.
I - OS cargos. empregos e fimçôes públicas slo acessivels aos ~i1elfos que

preenchllll os requisilos estabelecidos em le~ assim corno aos estrangeIrOs, na fonna
da lei:

CAPíTIJLO vn
Da Administração Pública

/,~..-v""""';

Safa das Sessões, em /.:' de aW de 1999.

I.~'-
'Rubens Bue..,

Deputado Federal

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISL....TIVOS - CeDI"

I

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Este projeto está sendo r..presenudo em homenagem
10 DcpuwIo WelJOn Gasparini. autor da idêia.

TÍnJLOlIl
Da Organização do Estado

o concurso público é requisito previa e obrigatório para
ingresso no quadro efetivo do serviço público, pois assim preceitua a ano 37 da
Collltiluiçio FcderIJ. Tal exigõncia lem por objetivo imedialo proporcionar
illOUllmentos oriOlltidores para que • Administraçio posso. com toda
trIIlSflII'êncil e imparcialidade. recrutar os profissionais mais qualificados para
o desempenho du funções próprias do Selor público.

An. 2D
- Esta lei entra em vigor na data da sua

o Congresso National decreta:

An. Jo ~ Fica proibido a cobrança de qualquer taxa de
inscrição em concursos públicos para provimento de cargos nos orgias da
administração publica direta. índireta ou fundacional

Cooswa-se, porem, que o alIO valor cobrado para a
inscriçio nos concursos públicos lem tirado a possibilidade de cidadios, com
grande capac:idade e com poucos recursos finaneeiros, de paniciparem do
eename.~ um verdadeiro mecanismo de diserimillOçio e
perpetuaçio dos desequilibrios sociais.

Por 0IItt0 lado. qumtn maior o nUmero de candidatos
insc:rilos, maior a possibilidade da AdministnÇio selecionar o servidor com o
periil mais adequado para atender as diversu especificidades do serviço
público.

PROJETO DE LEI N2 923, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bue~o)

DispOe sobre a proibição de cobrança de taxa de inscriç:io em
concursos públicos.

'nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
e"oneração:

• ln"'.'ill 11 ,'um rf!tla~'ül} dada pelu Hmt!nda C'(}1f$IIlUClOnal nfJ 19. de 04 '(J6 1998.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 268, DE 1999)

...........................................................................................................................
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• Incuo JacresCido",Ia E""nda COIUlltJICIOIJIlI,,' 19. de 04t'()61998.
11 - Oacesso dos usuários a registros adrninislrativos e a infonnaçlles sobre

atos de governo, observado o disposto no art. 5, X e XXXIII:
• locua JI DCT<$cldo"'/0 E,../tda COIUtllJlC.ontzI n' 19. d.04I06'1998.
111 - a disciplina da representllçio contra o exercício negligente ou abusivo

de cargo, emprego ou funçio na administraçio pública.
• lncuo III DCrtsc,do~Ja Emenda COTUllIlJClona/ nll 19. dr ().IOó 1998.

§ 4· 05 atos de improbidade administraliva imponarlo a suspensio dos
direilos politicos, a perda da fimçlo pública. a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao eMo. na fotll\l e gradaçio prevÍ5ll1S em lei. sem prejuízo da açIo
penal cabivel.

§ 5° A lei estabeleceni os prazos de preseriçto para ilícitos pnllicados por
qualquer agente, servidor ou n!o, que causem prejuízos ao erário, res5a1vadas as
respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas juridicas de direito públíco e as de direilo privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes. nessa
qualidade, causarem a terceiros. assegurado o direito de regresso contra o responsàvel
nos casos de dolo ou culpa

§ 7" A lei dispam sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administraçio direta e indireta que possibilite o acesso a informações
privilegiadas.

• § 7'acrucido /H/a Ernmda COIUIllUCUWU n' 19. dt (U106.'1998.
§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades

da administração direta e indireta podem ser ampliada mediante contrato, a ser firmado
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fvcaçlo de metas
de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo li lei dispor sobre:

• § 8'acrucido peja Emtnda ConstitucIonal 11" 19. dt 04106 '1998.
I - Oprazo de duração do contrato;
* Incuo I acrucrdo~/a ElMndo ConstitucIonal n tl 19. de 04106 '/998.
11 - os comroles e critCrios de lIvaliaçto de desempenho, direitos. obrigações

e responsabilidade dos dirigentes;
• lncuo li acresCido pela Emenda ConstitUCional nll 19. d~ tJ.l'OÓ 1998.
III - a remuneração do pessoal.
* Incuo ill acrucrdo pila Emendil ConstlIUC10no!,,0 19, d~ ().I/Dó 1998.
§ 9" O disposlO no inciso XI aplica-sc às empresas públicas e às sociedades

de economia mista. e suas subsidiàrias, que receberem recursos da Uniilo. d(>< Estados,
do Distrilo Federal ou dos Municipios para pagamento de despesas de pe$soaJ ou de
custeio em geral.

• § 9"acnscltio~Ja Emenda Cons/llUClona/ n fl 19. de 0406,'/998.
§ 10. É vedada a percepçto sirnultánea de proventos de aposentadoria

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou
função pública ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Consliruição. os
cargos eletivos e os cargos em comissio declarados em lei de livre nomeaçio e
eXoneraçlo.

* § /0 acreSCido pela Emenda Comllhlclona/ 12" 20. de 15,'12 '1998.

PROJETO DE LEI N2 1.179, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

A•••gura a gratuidade da in.eriçao em concurao. p1lblicos a
eatudant.. da rede p\iblica de ensino.

(APIHSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 268, DE 1999).

o Congresso Nacional decreta;

Art. 1° - Fica assegurado aos estudantes que tenham

cursado e concluido o primeiro ou segundo graus em instituições de

ensino públicas municipais, estaduais ou federais a gratuidade na

inscrição para .quaisquer concursos de admissão ao serviço público

municipal, estadual ou federal, da administração direta, indireta ou

fundacional.

Parágrafo Único: Inclui-se também os concursos dos

Poderes Legislativo e Judiciário.

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

Como a maioria dos estudantes da rede pública são

pessoas de famllias de baixo poder aquisitivo e de grande prole, muitos,

negros e descendentes, nAo conseguem ter acesso a um concurso público de

11mbilo municipal, estadual ou federal.

É inegável que os concursos públicos são um grande

atrativo aos que desejam obter um emprego seguro e estável.

Assim, com esta atitude, estas pessoas que em sua grande

maioria não têm acesso aos concursos dado Os valores sempre exorbitantes

cobrados para sua realização, terAo uma chance de competir com os outros

que têm condições efetivas de pagar para se inscreverem, transformando-se

numa distribuição imediata de renda e democratizando o acesso ao serviço

público.

Sala das Sesseies,k de _ ....º.......fl<--__ de 1.999.

.p~~
Deput O Federal Dr. Hélio

PDT/SP

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEt N° 268/99

(Apensado o PL nO 923/99)

Nos termos do art. 24, § l' e do art. 119. caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura· e divulgação
na Ordem do Dia das ComiSSõeS - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 22106199, por cinco sessões. Esgotado u prazo, não foram recebidas

emendas aos Projetos.

Sala da Comissão, em 29 de junho de 1999.

,

~{. r; .cU.-j)uu<-Y;
I Anamélia Ribeiro Correia d'e Araújo J

Secretária

1- RELATÓRIO

o ProJelo de Lei n' ~68. de j999. do nobre Depulado Amon
Dlpp. dispõe sobre \ alor limite para a taxa de InscrIçào em concursos publicos.
lixando-a em I % ( um por cento Ida rcmuneração iniCiai du cargo

A esle projeto toram apensados os Projetos de Lei n' n3/99.

do Deputado Rubens Bueno e I 179/99. do Deputado Dr. Hélio. O prImeiro proibe a
cobrança de qualquer taxa de inSCrIção em concursos publicos. e o segundo assegura

a Isenção de laxa de inSCrIção aos candidalos que lenham cursado e concluido o
primeiro ou segundo graus em InSlIlUlção de ensmo pública.

Aberto o prazo regimental. nào foram apresentadas emendas
aos projetos.

É o relalórIo.
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" • VOTO DO REUTOR

o valor limite da taxa de mscrlção em concursos publicas não

tem sldo materm tratada ~m nI"el de lei ordinrma. mas. sim. de decreto preSidencial
A LeI n" 8.112. de II de dezembro de 1990. em seu art. 11. onenta a forma de

cobrança das taxas de IOscnção nos concursos públicos. a saber

"Art. } I. () "Of1CU~O .fero ele provas ou de prrll'u.'í f! tÍlulaf. podendo \..,

rta/l:ado t!m tll.las etapas. t.utl}orme tlupmertm a ir!1 t; (1 reguJamenlo do

rt5~cm'o plano ti, "Qn"llro. mndmonmJo a mSCrJfào do (anduJa/f1 dO

pa.l!o"umtn JI) valnr jix4ÚII no editol. Iluandn indi";"f!'Uijw~1 aI! wu /.'IIVll!lo t'

rt!.nal\'adas m IlIpOtt,fef dI! mmr;do ntll! t!.tprenamr!t1/e pre\·ma.f IUedar,.do

dada!,el" art. 111 da 1.1:1 no 'J 5Y', dI! 10 J~.f)-,

Observe-se que leI dISpõe sobre a cobrança das taxas. mas não

fixa limites. pOIS tal materia e de cunho meramente administrativo. e convem que
seja tralada por decreto. razão pela qual. o Poder Executivo editou o Decreto n'

86.364. de 1981. alterado pelo Decreto nO 88.376. de 1983. cUJo art 3° dispõe'

"Irl .:' oi ,'Obra11fIJ dI! lll.\'tn "U de IlUlrl1\ ImrCJrltJllnu,~ tI qualquer Iltulu.

para m~cru;d/J I'm ~flnt'llr~11 /,lihlJl:II\ "" rr/wlt .fl! ,dt'~dll, ll/,ando

IItdHpl!ll~a\·d. lIàa {'flderâ l·.\'c~'tkr "dlor wrrl.''írmll/I!/IIt! il :,5"G MoI' IIrt!llla

,'Inca rur centtJI dd remll1lt!raçdo faoda rara tJ rlf.,erénCll1 1n1c:1lJ/ do Cl1r~o 0/1

emprer:m oh/tlt1 da .,l!If~·ào. tJdm",do " tlrrlulmlJanltNltn dl.1 Impor/anela

re.,uIIOlllt para a I.,'lfnttna jlU mftadl! dI! tf!nrflJU wpl!rwr. .,

Entendemos que esta Casa devena acompanhar o Poder

Executivo na fixação dos limites das taxas e fiscalizar o tiel cumpnmento dos

limites pela Administração Pública. e. não. despender tempo e recursos na

elaboração de uma lei que certamente seria velada pelo Poder Executivo no mento

ou na consmuclonalidade da intclatlva.

Quanto a prOibIção da cobrança de taxas pretendIda pelo

Projeto de LeI na 923199. \ale d,zer que a reahzação de concurso publicos e

conSIderavelmente onerosa para .-\dmlntstração I matenal para elaboração das

provas. contrnta"ão da bancada de t:xammadores e riscaiS. Jluguel de salas.
~qulpamcntos. etc,). Não seria JII5to toda SOCIedade pagar a conta de apenas uma
parcela de CIdadãos pamclpames do certame InclUSive. a aprovaçào de tal medida

mcentlvarla multas pessoas. sem l1ua1quer condição de passar nas provas. i.1 se
Inscreverem n05 concursos para. como se diz popularmente. "chutar"· as respostas. o
que agravana amda mais o ônus da realização dos concursos

Quanto à isenção para candidatos Vindos da rede pubhca de

ensino. pretendida pelo Projeto de LeI n" I I 79J9Q. receamos que oi medida

representarta um tratamento tão dlScrtmlnatórto quanto problema apomado pelo

Autor desse proJeto. pois muitos alunos da rede privada de ensIno. somente estudam
nessas instituições por não terem consegUIdo vagas em IOslllUlções pubhcas. ou seja.

jã. arcam com um grande ônus de terem que custear os seus estudos e 310da sertam
discriminados no ato da inscrição dos concursos públicos.

Em tàce do exposto. votamos pela rejeição do Projeto de LeI

nO 268. de 1999.• de seus apensados. Projetos de LeI nOs 923. de 1999. e I 179. de

1999. ,
Sala da ComISsão. em.2. de ,J<.W. de 199Q

\ .&- ; LI (~v '-
DePukdo Latre Rosado

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público. em
reuniAo ordinária realizada hoje, REJEITOU. unanimemente. o Projeto de Lei na
268199 e os Projetos de Lei n"s 923199 e 1.179/99. apensados, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Lalre Rosado.

Estiveram presentes 05 senhores Deputados;
José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado e Marcus Vicente.

Vice-Presidentes: Pedro Henry. Alax Canzlanl. Luciano Castro, Avenzoar Arruda.
zaire Rezende, Paulo Rocha. Paulo Paim, Luiz Antônio Fleury. Eunlclo Oliveira.
Edu...do Campos. Fátima Pelaas. Jovair Arantes. Wilson Braga. Expedito JÚnior.

Pedro EugêniO, Ricardo Noronha. Medeiros, Arnaldo Faria de Sá. Vanessa
Grazzlolln. Alexandre Santos e José Carlos Vielre.

Sala da Comissão. em 06 de outubro de 1999.

PROJETO DE LEI
N~ 462-B, DE 1999

(Do Sr. Airton Dipp)

Dispôe sobre o uso de aeronaves ofiCiaiS no âmbito da Administração Pública
Federal.

(ÀS COMISSCES DE RELAÇCES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL;
DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24. 11)

SUMÁRIO

- Projeto IniCiai

- Na ComIssão de Relaçóes Exteriores e de Defesa Nacional
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

li! - Na Comissão de Trabalho. de AdminIStração e Serviço PúblICO:
emenda apresentada na ComiSsão
termo de recebImento de emendas
perecer do Relator
parecer da Comissão

o Congresso NaCional decreta:

Art. ~<1 A ut:!iza:á:J co? ,Je!'onav~s OfiCiaIS '":J Jmolto da

.:. ,:m/nlslnc3c P~bilc<3 fee:teral O:Jeae-:9ra ao OlS:JOS'C '1esta u~,

Art. ~o .:. .;~m':Jcjo .;~ .:.:~~:: ...,.:;.,=~ ',:;.J:_ :era :~l;a

;.:,:;,ra cese,.....=~ .."if)Q ,;..: ~:,.ld3CC:: • ''):Jf!3S ::: servl!~:);:

Art. 30 :: :.-r::lo.aa a utlhzac.3:· DE' ae"C'.1\--:::: : ..: '5~tor PUbhc:

o:=m tO::Jas as snuacóes que r:ão se relaCionem CJ'T1 d ~!e:..;ç.:J·J '~e missões

oftclalS. eSPec:almente

I - em excursões ou passeios.

11 - no tranSPorte de familiares do servUJor ou de pessoas

estranhas .10 serviço publico. salvo nos casos ~revlstos na leç1l5lacão vigente

Art. 4D OS orgàos e :as enlldaaes da Adm1'11S,raçào Pública

fIcam oor:93COS .3 promoverem slnàlcãncla loda ve::: Que receberem

c:Jmumcacac <Je uso Irregular ce suas aeronaves +;' Instaurar processo

clIsccplmar ':õ€,'TlDre que for ccmorovada a ",lera:lc3de dos falos

Art. 5 t1 TO:la u~lIIzaçao ae aerO"3vQ ofiCIa, sera orecedlda ae

registro documental que diSCrimine

I - a f1nal1;:;a:3e ao utlll:ac.:J:.

11 - os 'JSUarlJ5 da aeronav~
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VI - a tno..;:a:.:3:J emoregaoa, ~ COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE OEFESA NACIONAL

VII _ a permanéncI3 prevista em cada locallcace Integrante

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Art. 6' ".5 aeronaves com~onentes do Gru~o oe Transpone

::'specI3. .l, t::. do r.~lnrsleno :la Aercnautlt:3 !lerâo oestmadas.

pnvauva~e"!,= a: transoorte C.3S segUlntE::s a~l:Y'=:Jces em mlssões oficla:s

I - PreSlcente ela ReD~ohca

v - PreSidente 00 Suprem~ T":ouna! Feae:-cil to C:JS oarnals
Tribunais .Superrores;

Vl - ~....11OIstfOS de E.staoo.

VII - Procurador-Geral da República;

VIII - autOridades estrangeiras; e

IX - outras autOndades públicas. quando Integrantes de
comlllVas dos titulares dos cargos preVistos nos inCISOS antenores.

Art. 7' As aeronaves penencentes a MiOlstenos Militares.
destInadas ao transporte de forças armadas e oem31S SeN\çOS ce natureza

mllllar. e aquelas vinculadas aos serviços policiais e pOSlalS lerão regIme de

utlll~ação estaoelecloo em regulamentos prOprlos oue serão aprovados por

decretos do Presláente da Republlca. no prazo de sessenta dIas apos a

publicação desta LeI.

Art. 80 Esta Lei entra em vigor na oara de sua Duohcação

JUSTIFICAÇÃO

Consoante ,:xoregta crevlsão c:mstltuclona( lart 37. caputL

.:!5 <::: .'!':a.des '~J t..1mmls~rac.io o·,iblt:;:; 'levem one::1ece~ .:lOS o~tnCtOIOS de

teçah~aae. lmoessoattdade, morallcaae pubhcldaae '= eficlênclã alem dO

çr:n:.:;:: :mpltCita "::a ~a:oaoLhdaCE: Jessa forma .; 'Jese:npentla =.:1
Admln,slCaçào Pública encontra-se balizaao por esses princípIOS oue se proJetam

na "'":luta mdlVidual pe cada agente público DIante desse ouadro. é

Inc::m:::Stllvel C!JS autonaades publicas. ocupantes de e3rgas a~ relevânCia

funclor.a' utilizem bens puollcas ar-:; a~I\[laacJes ae Interesse caniCUlar CJm

efello ~ noton':) ': escandaloso o fa~:, recenten,ente d:.'U1g300 oela Imprensa.

'J~!? ~~':~;3 QU,:' r.~!nlstro ele E~~n:: :hefe 03 Casa c; ..d ca P~~slaéncla :jJ

?e=u~!.:.J; ullllZ:::.:. em "'Iagem ce ces:ünso. curanle ç ':.1~~éJ\·'a, .;:~r:inave till;I:11

r;ara S=J tranSOO:lê e oe seus famlllare!

Ora. em uma e:Joca marC3c03 P~!O alUSle aas conta:.

publlc25 que não poupa direitos cos servidores e ca classe t~aoalhaaora. fato

como esse e profunaamente Jamenlave! :;ara c:-edlblllaaoe ca pohllca fiscal

emoreendlda

Em razão cesse quadro. Justifica-se a aoresentação dO

presente projeto de leI que mtenta disciplinar a utilização de aeronaves oficiais na

esfera da União.

Sala das Sessões. em 30 de março de Im

PROJETO DE LEI NO 4112I9V

Nos termos do.n 119, capul. I. § 1', do Reglll1ento Int.mo da
CilMra dos Depwdos. o Sr. PreSidente determinou a e!)ertura - e dívutgaçio na
ORlem do Dl. d.s CorruSSótlS • d. prazo para apresentação de emend.s, a partir de
17.S.i9. por cmco ..SSótla. Esgotado o prazo. nio for.om recebidas emendas ao
PtojetD.

sala da Comlssio. em 24 de maIo de 1999.

, .' __ ~';~.~""\.C
Walbta Lára • '"'\

Secretana

COMISSÃO DE RELACÕeS EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

I - RELATORIO

O Projeto de LeI n' 462. de 1999 de autoria do Ilustre

Deputado Airton Dipp pretende dIscIplinar a utilização de aeronaves ofiCIais.

para desempenho exclusivo em atividades própnas dos servIços públicos

Desse modo a u\lllzação que obletlve transporte para lazer

de servIdor públtco ou transporte de seus familiares ou de pessoas

estranhas ao serviço publico está também prOIbIda a não ser nos casos

expressamente previstos na legIslação vIgente Caso ocorra utIlização

Irregular a AdminIstração. ao tomar conheCImento esta obngada a

promover a deVida investigação e processo disciplinar

A utIlizacão para fins ofiCIaIS devera ser precedida de

regIstro documental com dlscnmlnação minUCIosa dos dados correlatos

Para as aeronaves especIficas do MInistériO da

Aeronautlca que se destinem ao transporte de autondades são

estntamente elencadas aquelas com direito a essa faCIlidade

Os Mlmstenos MIlitares e outros orgãos oúbllcos oue

dISponham de aeronaves ofiCIaiS para o desempenho de suas atIVidades

especifIcas estabelecerão regulamentacão propna a ser aprovada por

decreto preSIdenCial. para a utIlização de suas aeronaves orgãnicas

A proposlcão fOI submetIda a aprecIacão da ComIssão de

Relações Extenores e de Defesa NaCIonal por tratar de materia allnente ao

seu camoo lematlco conforme o afllgo 31 IncISo X.I 00 RegImento Interno

da Cãmara oos lJepulaaos

No prazo regImental de CInco sessões não fOI apresentada

nenhuma emenda ao Projeto

11· VOTO DO RELATOR
Inumeras têm SIdo as noliclas veiculadas. ulllmamente.

Dela Imprensa sobre vIagens de autondades do Govemo com finalidade de

lazer pessoal e familiar. em aeronaves especificas do Mlnisténo da

Aeronautlca

PratIcamente a malOna das autondades que detém o

direito de reqUISItar a.s aeronaves para mIssões ofiCIaIS tem SIdo flagrada

utilizando-as para mIssões outras que não apenas as oflcrals Alem dISSO. a

quantidade de vóos não objetos de servIço correspende a um alto

percentual do total de mISsões efetuadas pelas aeronaves

Na realidade. as normas eXistentes sobre a utIlização de

aeronaves ofiCIaiS pelas autOridades não Impõem que o requIsItante decline
a finalidade da sua missão Isso nem sena 16glco Ao 6rgão operador das

aerónaves cabe alender ademanda. ou seja fornecer o transporte. sabendo
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: Emeneta Aditiva

IAcrescente-se o segUinte Paragrafo Umco ao An 7' do PL n' 462-AJ99

-An 7° .

; Parágrafo umco São veáaaos Dar
~ autOridades orevlstas neste ArtIgo o~~tes e acomoanhames partfculares das
rOfiC18,S." noo se rratar oe viagens em aeronaves

~
Justificativa

O PrOJeto de Ler nO 462·AJ99 lem a r . •
aeronaves oficiaiS para assuntasel:~~~~ de moralizar a utilização II1devlda

UIPe mlOlstenal do pnl'nf!lro mam:J8ta d ares, conforme aconteceu com a
presente EmenOa amplia as h~t~~-:SKJente Fernando Hennque Cardoso.

rcomoannantes e parentes ern aero"aves Of~~ oara vedar a presença de

bla das ComISsões. 23 de Agosto de 1999
!

apenas a quem vaI serVIr Naturalmente. cabe ao requlsllante lazer uso

adequado desse meio de transporte

Alem do maIs. consideramos que em determinadas

rotas. em que o serviço aereo comerciai e bem supndo. a malona das

autondades elencadas no presente Projeto podena utIlizá-lo. com presteza

e segurança Certamente. o custo do vôo em jatos executivos da

Aeronautlca e cerca de dez vezes maior que o da passagem comercial na

mesma rota

Sem adentrarmos em considerações sobre pnnciplOs

que devam ser segUidos pelos admmistradores maténa de outra ComIssão

de ménto. da Gasa. vejamos apenas alguns pontos de Interesse maIor dos

entes que possuem aeronaves orgântcas. pnnclpalmente os militares'

Sabidamente. os orçamentos milllares têm solndo

cortes anuaIs substanciais ~azendo com que se reduzam em mUito os

crédItos destinados a manutenção dos meios aêreos mOrMente no que se
relere ao combustlvel e 35 pecas de reposlcão das aeronaves Isso se

reflete diretamente na operacionalidade das unidades voltadas á atiVidade

de vôo. em geral. estando ai InclUidas as unidades de combate. cUJa

situação de apronto deve ser permanente

ASSim. enquanto ha uma restnçâo orçamentária para

atiVidades militares Imprescmdivels. não conSideramos Justo que outros

agentes publicos tenham ampla regalia de utilizar. ao seu bel-prazer. os

meios aereos postos a sua diSPOSição

Naquelas rotas em que a olena comerciai seja pequena.

Ou mesmo ineXIstente aí Sim a utlhzacác de aeronaves oficiais sena

plenamente lustlficada

Com essas conslderacôe5 somos amplamente

favoravels Que se regule a utilização de aeronaves ofiCIais por meio de leI.

como proposto'no presente Projeto.

Não fizemos aqUI nenhuma apreclacão quanto a

IniCiativa Parlamentar para prOletas oesta nalurezé '. qllt: sera efetuado

certamente peja douta Comlssáo de Constlllll~áoE ~lusftca e de Redação
Assim. dentro do que prevé o campo temático' desta

Comissão JuJgamos oportuna e merltôna a proposIção do Deputado Airton

Dlpp Projeto de Lei nO 462 de 1999. e votamos pela sua aprovação

Sala da Comissão. em .. de junho de 1999

COMlssAo DE TRABALHO. DE ADMINISTRACAo E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 462-Al99

Nos lermos dO art 24 § 1" e do 3rt 119. caput I. do Regunento Interno

da Cám",a !10S DepUladOS o Sr PreSidente determinou a """nura - e c1tvulgação
na Ordem 00 Dia nas Comissões ~ ae prazo para apresentação de emendas. a

partir de 19108/99 por CinCO sessões Esgotado o prazo fOI recebida 1 (um.)

emenoa ao PrOjeto

Sala da Comissão em 26 de agosto de 1999.

Sueli de Souza
Secretan3 substituta

I· RELATORIO

DEPUTADO PEDRO VALAOARE!!_

RELATOR

111 • PARECER DA COMISSÃO

o Projeto de Lei nll 462·A. de 1999. apresentado peJo ilustre

Deputado Airton Dipp. pretende diSCIplinar a utillZJção de aeronaves oficiaiS no ámbuv

da Administração Públtca federal

A Comissão de Relações Extenores e de Defesa NaCional
em reunião ordlnan3 realizada note aprovou. unanimemente o Projeto de Lei
n- 462199, do Sr. Airton Dipp nos termos do parecer do relalor Deputado
Pedro Valadares

A Justificação da prooosllura registra as razOes molivadoras da

IniCiativa com as seguintes ponderações"

Estiveram presentes os Senhores DeputadOS AntoniO
Carlos Pannunzlo Presnjente Synvaf Guazzefh Paula Delgado _
Vice-PreSidentes SlãudlD CaJaaa FranCISco Rodrrgues Hlldebrando Pascoal
Werner Wanoerer Aracely de Paula Manoel Castro BOOlfaclD de Andrada
Coronel GarcIa Franco Montare Jose Teles Paulo Kobayasl"u Lucfano Castro

Moranl Torgan Nelson Otocn Albeno Fraga EIClone Barbalho Lalre Rosado,
Paslor Jorge Zalre Rezenoe LUIZ Matnarol Nllmano Miranda Vlrglho
GUlmarâes Cunha Bueno Jalf Bo1sonara Fernanoo Gonçalves José Carlos
Eha~ Nelva Moreira Haroldo LIma e De Velasco

Sala da ComISsão em 23 de lunno de 1999

,/

"Consoante expressa previsão constítucional (an. 37.
c.put). as atividades da Admmistração Publica devem obedec~r

aos pnnctplos de legalkiade. rmpessoalidade. I71OIllfidade.
publicidade e eficiência. além do prinCipiO ,mpticito da
razoabilidade. Dessa forma. o desempJnho da Admin;.'ra~o

Publica encontrlJ·se balizado por e$ses principias que se
prDJf'lam na condula mdlVldual de cada agente público. Diante
desse qu.dro. é inconcebiveJ qUê autoridades pdblk'l.
ocup.ntes de cargos de relevância funcion.l. utilizem bens
públicos em lI/vIetade. de Inreresse p.rtlcular. Com eteno. e
nolono ,~ escandaloso o fato. recenremente divulgado pela
Imprensa. que atesta que o Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Prestdénc,a da Reoública utilizou. em viagem de
descanso. durante f) Carnaval. aeronave oficial para seu
transfJone e de seus !;Jmll,ares."

/" -..-é. ",,--.
"/' ,' ..--' Abeno o orazo regImental, fOI apresentada 1 fuma) emenda ao

Deputado Anlamo Carlos Pannunzlo
Presidente

prOjeto de lei

E o relatono
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PROJETO DE LEI
N! 630-A, DE 1999

(Do Sr. Paulo Saltnar)

Sábado 30 5 t657

Cabe agora a esta Comissáo. consoante o disposto no art, 32.

XIII. p. da Regimento lnterno da Câmara dos Deputados manifestar-se sobre o ménto

da proposlç;)o apresentada

Para uma melhor comoreensao da fmalldaoe da proposlÇao. vale

transcrever trecho do voto do relator da matena no ambllo da Comissão d. Rehilc;ões

Exteriores e de Defesa Nacional

~Pratlcamente. a maioria das autoridlldes que detém o
direito de requisitar as aeronaves para missões oficiais rem
sido f/agrada utllízando-as para misscies outras que não
apenas as oficiais. Além diSSO, a quantIdade de vóos não
objetos de servu;o corresponde a um afta percentual do total de
mlssóes efetuadas pelas aeronaves..

Esse Quaaro e rncomoalivel com os prlnClplOs constitucIonaiS que

devem orientar as ativIdades da AdmInistração Pública. O principio constitucional da

moralidade. contrdo no art 37. caput. da Lei Fundamental. eXIge dos agentes

públicos. mdependentemente do nivel hlerarqUlco. comportamento vIrtuoSO. coerente

cem os valores étICOS abraçados pela sociedade. O pnnciplo da moralidade

administratIva funCIona como bússola Orientadora das ações estatais e nao pode ser

desprezado pelos agentes politlcos e pelos demaiS servIdores publicos.. Mio basta.

tão-somente. observar o principio da legalidade. em sua roupagem meramente
formal. pois a legitimidade da atuação dos agentes públicos transcendi I I,fera

normativa. alicerçando-se. de fato, nas diretrizes morais que a coletividade

respeita. Nesse contexto. ,"sere-se a presente proposlçào. Com efeIto. os bens

publlcos Integram o patrimónIO do Estado para o atendimento de interesses SOCiaiS. O

Estado nio pode ser "privatizado" para o desfrute de alguns em detrimento da

coletividade. Prerrogativas funcionais não podem ser justificador;ls de privilégios

descabidos.

ASSim o ólSClpltnamento legal da utrllzacâO de aeronaves ofiCIaiS.

objeto do ProJeto de Lei n" ~62-A. l~e 19~f!. lIeve ser norovado por esla Comissão. que

estara prestando relevante contnbulcão para a socledade orasl\eua. Afina\. a

manutenção do aparato f~s!iJti31 e efetlvadn com recursos da coletIVIdade. destInatária

legitIma dos servu;os públicos

DiIp6e SObre incenIlvo fiscal ao emprego doméstico, tendo PIll'8C8f ela Comilllo ~
FinInça e Tribul8çio pela incompalibrlidade e pela ill8dequaçAo linInc8IrI e
orçamentilrill.

SUMÁRIO

I • Projeto InICIal

11 • Na COOlIssAo de Finanças e TributaçAo'
• IIt1l1O de recebtmento de emendas - 1999
•~ elo Relator
•~dlI ComlssAo

o Congresso Nacional deenl\lI:

M 1" Esta lei traUI da incantiYO fiscal ao emprego

elomHtico,

Art. 2" SIo dedutíveis nu apufIIÇIo cio lm\lOIlO~ rencIa ai
deIpeIu com saIárioI e encargos socialt, elelUad.. com ~1IÇio a empregadO
clclnWIlloo.

, Art, 3" A deduçAo previlll no Irtigo1lnlenor. limitada a 13

(treze) salinos mínimos por ano. só se dara, H ~IStrado o vinculo empregaticio
em CIIIl8ira de trabalho,

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua pubficllçlo,

JUSTIFICAÇÃO

Dessa forma. por todo o exposto. manifestamo-nos pela

aprovação do Projeto de Lei na 462-A. de 1999. com o acatamento da emenda

sugenda a proposIção.

Sala diJ Comrssão. em
/.'

de '. de 1999

um dos malorn problemal lóclo-econ6mlcOl do BralUIIOI
Iiltlmos anos ae resume na dicotomia I'lICHsloIduemprego e com ela
tMnos convivido nos Iiltlmos allOl, girando todo um quadro de dor,
sofrimento I mlaéria.

DEPUTADO PEÕRO EUGÊNIO'
Relator

PARECER DA COMISSÃO

A ComIssão de Trabalho de Admlnlslração e Serviço PúbliCO. em
reunlào ordlnana realizada hOJe, APROVOU. unanimemente o Proleto de lei nO
462-N99 e a emenda apresentada na Comissão nos termas do parecer do
Relator Deputado Pedro EugeniO

Estiveram presentes os senhores Deputados
José Múclo MonteIro PreSidente Lalre Rosaao e Marcus VIcente

Vlce·Presldentes Pedro Henry Alex CanZlant LUCiano Castro Avenzoar Arruda.
Zalre Rezende Paulo Rocha Paulo Paim. LUIZ AntôniO Fleury. EunlCIO Oliveira.
Eduardo Campos Fátima Pelaes JavalI' Arantes Wilson Braga. Expedito Júmor
Pedro EugênIO Ricardo Noronha Medeiros. Arnaldo Faria de Sã Vaness8
Grazzlotln Alexandre Santos e José Carlos Vieira

Sala da Comissão em 06 de outubro de 1999

'......--. .. _-
Deoutado JOSE MUelO MONTEIRO

Presldente '

Tlmos que encontrar meios de revertar essa sltuaçio que
tantos maln nos traz e que tem frultrado OI ..forços de tantos governos e
de milhÕllS de braalleiros.

o sofrimentci do d..emprago entre nós, como em outras
partea do mundo, afeta multo ma" ai elal_ menos favorecldu e u!M das
catllgorlal que mais tMn aofrldo ""I. upecto é a catllgollll dos
empregados domésticos. I!! real e palpival a força empregatlcla dOi 11m
bruilllrOl, qulndo li trata de empntllO dornútleo, a" mnmo pela
..cal"Z de empregOl no mercado de trabalho.

No etttInto, a erill é tio grave , ...ola de tal ntalllllra o
contlgen.. de bralileiras que pertencem à cl_ média - tradlciolllll
fornecedora d,," tipo de Imprego ", qUI li começam a ..caSSI., Ii
oportunldadH de exen:6.Jo, sltuaçio qUI
deixa apreclivel contingente de braailelros 11m empntllO algum, tio a6
desempregados, o que ninguém em si conscllnela pode aceitar.

Com viatas a awnuer .... problema, que, allia, .. avolume
a cada dia, aprllllltO... Projeto de IncentiVO fiIeIl ao emprega
doméstico, pennitlndo a deduçio, na apuraçio do ImpclItD de renda, da

dnpesas com ..\irios e encargos soclaia efetuada. com relaçio aos
empregados domésticos, nos limites estabelec;idol.

Auoc:lo-me, dessa fonna , ao anunciado PfOPÓlllto do
Govemo de gerar maia empregos, minorando a dramática .Ituaçio doa
centros urbanos que 'Item a cada dia dlsparer a taxa d. d...mprego em um
mercado li ..gotado, que nio tam como absorver a demanda atual.
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flc:e 10 exposto, entendo nr a propoeta digna do apolo
.. nobrn deputados, contando com o devido endosao para aUI
Iprovaçlo.

Sa" du s..a~.3.dlabrll de 1999.

\I
Deputado AU. ,ALTAZAR

1 '

\---:. \.

COMIIsAo DE FINANÇAS ETRI8UTAÇAO

TIIUIO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PIlOJ!TO DE LEI N" QlIIII

.... lIIIIIllI cID .no 11' I, cID RIgilrw'IllI lnlImo • car.a doi
----. o1r.1'raaidInle cIIlInnlnou a....... e cIlvuIgaç60 na 0ldIm cID Dia daa
CMIiIIOM. pIIIO ... .-M;Io.--.. a pdr. O3IllM8, porc:inoo
___ 1EJgoladoopram, nIofenrn lWCIbkIaa-...aopnljelo.

I. RELATÓRIO

. O projelo n' 630/99 eSlabelece que são dedulÍveis na apuração do
Imposto de renda as despesas com salirios e encargos sociais. efetuadas com
re!açlo a empregado doméslÍco.

O projelo foi apresemado â Comissão de Finanças e Tributação.
ErlOf&do o prazo. nlo foram recebidas emendas.

É o relalório.

:Z.VOTO

Cabe a esla Comissio, além do eXime de mérilo, inicialmeme
apreciar a proposiçio quanlo â sua compatibilidade ou adequação com o plano
plurianUal, a lei de direbizcs orçamenlârias e o orçamenlo anual, nos lermos do
Rqimcnlo Inlerno da Cimara dos Depulados (RI, arrs. 32, IX, "h" e 53, 11) e de
Norma. InIemI da Comisslo de Finanças e TribullÇio, que "estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequaçio orçamenlâria e
fllllllCeira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 19%.

O artigo 59 da Lei de Direbizcs Orçamenririu pata 1999 (Lei n'
9.692. de 27.07.98), bem como o artigo 68 da Lei de Dircbizes Orçamcnririu para
2000 (Lei n' 9811. de 28.07.99), delermina que:

..... Nt10 .flfá aprovado proj,to tk 1.1 0fI ,diltJda _dida prolJi$Ôria qll'
c~da OJI ampIíe inctntivo, Isenção 011 ~MflCio. de natllreza triblltárla
otr jllflJltC,lrrJ, SI", a priVia '.rtilffllli... di rrmincia di FIC'/ta
comlpOltdtlttl. dlwndo o Podtr Ex'Clttivo, q-.da soIicilada filio órgiJo
dllibtralivo da Podtr úfÍslativo. 'ftlJlá-/a 110 praza llWÍ%ÍIffO tk 90
f-'*Jdk1s.

§ I' Caso u J/sposlliVO lIga} .<anclonada t,nha Impacto financllro no
- 'xtrCiclo. u Podtr Ex'Clttlvo prolJitknciará a QIfIl/açdo dtu
dlJPI=" vofor,s ''(IIlval,,,tlS.
§ 2" VETADO.
§ J" A I'i "" MIdida prolJi5ÓriQ ""nctonada /li'" artigo .!OIIfIIIl' elllTará
I. VIgor após o cance"-eIfIO tk tksprsos,m Idi"lico vulor. ..

Examinando a proposição em leia verificamos que ela nio indica a
cslimaliva da rcncillcia de receila oública quc sc, eferuaria com SUl aprovaçio.
P~IO. nio pode ser considerada adequada ou compalível, sob os aspeclos
OTÇamenririo e financeiro. malgrado os nobres propósilOS que orienlaram a sua
:el~IÇ~;.

Dessa foona, fica também prejudicado o exame quanlo 10 lllérilo, Da

Comisslo de Finanças e Tribulaçio. em acordo com o disposto no art. 10 da Nonna
Inlerna • CFT, supra mencionada:

"Art. /0. Nos casos ,/fi qll, collbtr lamMm ti CCH'I/issilo o,_ do .irito
da propo.<ição. I for COIl5latada a 5INl Incumptllibilidatk 011 ilttJdrqtlaçilo. u
""'ito não sofá lxamlnodo pilo R,lator. q... Tlgis"..,fá o.fato '/fi SlII
voto. ..

Esta Comisslo poderia, valendo-se da pane fmal do capllt do art. 59
da LDOI99. bem como do art. 68 da LDOI2000, se assim julgar convcnicnre e antes
de vOlar Opresenle parecer, solicitar ao Poder Executivo a eslimativa de rcnÍlllCia
de receíta implicila no projelo em leia.

Pelo exposlo, VOTO PELA INCOMPATIBILIDADE E PELA
INADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROJETO DE
LEI N" 630, DE 1999.

Sala da Comissão, em?".J de .....G:;",.."'" de 1999.

/4....# ,t ~ ,.,I
Deputado ROBERTO BRANT

IUlat.r

'" - PARECER DA COMIssAo

A COlTllssiio 00 FinllrlÇ8$ o Tribulaçio. em reuniio ordinilria rHIiuda hoje,

conclUIU. ~mente. pela incomplIlíbilidada a pala inadlqlllÇio finencainI a

orçamanl8ria dO Pl"OjOlo de Lei n" 630199. nos termos dO patO<:er dO ,.ator. DepuIado

RobIrto Brant.

Estiveram presentes os Senhores Deputados. Veda Crusius. Pralidanle; Max
Rosenmam. ArmandO Montoiro e Rodrigo Maia. Vice-Ptlllidentes; BlIlinho RosadO,
Dauldelh PantOja•. Jorge Khoury. José Ronaldo. Manoel Castro. Edinho Bez, Milton
Menti. Paulo Uma. Antonio Kandír. Custódio Mattos. JoH MilitA0. ClIIlíto Meru, José
Pimentel, Milton Temer. Ricardo ller7oim. lber. Ferraira, Odelmo Leio. Basilio VIIlani.
F61ix Mandonç.s. Luiz SaIomio. Evilálio Farial. Marcol Cinlnl. Antonio Jorge, Luiz

Carlol Hauly, SHvio Torrei. Luil CarlOI Heinze o OHmpio Pires.

sala da Cornilllo. em 20 de outubro de 1m.

--J /7~

:.:JJf~~iLW
Prelldanta

PROJETO DE LEI
N!! 641-A, DE 1999

(Do Sr. José Militão)

Autoriza a doaçio ao Municipio de Caeté, Estado de Minai Gerail, do larrano
que menciona.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) •

ART. 24, 11) S U M Á R I O

• Projeto inicial

11 - Na ComisSiiO de Trabalho. de Administraç.ilo e SorvlÇO Público:
termo de recebimento de emendas
parecer do Rolator
emende oIereclda pelo Relator
parecer da Comilllo
emende adotado pela Corniallo

O Congresso NaoOl1llI decreta:

Art. l' Eo Departamento NlCIOrtal de Eslradas4e Rodagam

- DNER autorizado a promover a doação. ao MuniCipio de Caet*. Es1acIO de
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Minas GeraIS. do terreno de sua propriedade. com aree de 386.800 m',
silulldo no 1Ull'" denommado Retiro Novo. Dlstmo de Roças Nçvas. naquele
Munocioio. deVIdamente tdentllícado pelas transcnçóes de n"s. 1O<\67 e
10.466. a ns, 253 do livro 3 'K- e n' 13.939. do livro 3 '0-. todas no Cartóno

do RegIStro de Imóvets da Comarca de Caetê.

Paragrafo ÚniCO. O imóvel de que trata esta Lei deverá ser
desbnado pelo donauino a Implantação de um distmo IOdustrial. observado o
disposto no art. 17. § 1'. da Lei n' 8.666. de 21 de Junho de 1993.

Art. 2' Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

lmp6e-se a doação do Imóvel ao MUlllCipiO de Caetê.
Eslado de Minas GeróllS. por se tratar de ato Oue atende ao interesse público.

Com efeito. conaetizada a transferência de propriedacIe. o
donatário insl8""" na area um distrito induslnai. empreendimento indispensãvel
para a melhoria das condições SOCIaiS da regIão. pela potenCialidade de geração
de empregos e pelas caracterisbCas de pólo impulSIonado< do desenvolvimento.
Alim diSso. a implantaçio do distnlo Industrial. que somente será possivel se a
Prnilura obtiver a tilularidade do imóvel. será llaranba de que o perfil urbanístico
de Caelê não seIS desfigurado pela invasão desordenada e ilegal da :irea. o que
]:i vem ocommdo.

AIJ apnasentar esta proposta. regIStro sua coerência com a
necessidade de se regularizar a s~uaçio do património Imobiliário federal. nesta
caso na iminincia de HI' dilapidado pela ação de invasores.

Os aspectos de interesse econômico e social deste projeto
tavam-me a confiar no apoio que a ele serà emprestado pelos nobres pares.

SaI. das Sessões. em 14 desbril de 1999

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOIU>ENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAME"'TA O ART. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUI NORMAS PARA
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PúBLICA EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULo I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO VI
Das Alienações

An. 17 - A alienação de bens da Adnúnistraçào Pública. subordinada à existencia
de interesse público devidamente justificado. sem precedida de avaliaçlo e obedecerà
às 5el!l1íntes normas:

I - quando imóveis. dependera de autorizaçlo legislativa para órgios da
adnunistraÇio direta e entidades autãrquicas e fundacionais. e. para todos. inclusive as
entidades paraestatais. dependem de avaliação prévia e de IicilaÇão na modalidade de
concorrência. dispensada esta nos seguintes casos:

a) daçio em pagamenlO;

§ I' Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas
as razões que justificaram a sua doação. reverterão ao pattimônio da ~oa jurídica
doIdora, vedada a sua alienação pelo beneficiàrio.

COMISSAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAr;AO E SERVIÇO p(J8LlCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO ..1m

Nos termos do art. 24, § l' e do art. 119. eaput, I, do RegllI'IIIIIO lnItmo
da Cima.. dos Deputados. o Sr. Presidente detenlllnou a abeltura - e divuIgaçio

na Ordem do Dia das Comlss6es - de prazo para llllCesen1aÇio de --.. a
partir de 28106199. por Cinco sessões. Esgotado o prazo. nio foram rKabidal
emendas ao Projeto:

Sala da ComISsão. em 6 de agosto de 1999

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei nO 641. de 1999. de autoria di> nolxc Dcpulado

José Milhão. lem a fmalidade de autorizar o Departamento Nacillllal de Estradas e

Rodagem - DNER a promover a doação. ao Municipio de Caeté - MO. de um

terreno com area de 386.800 m'. no qual devem ser implantado um distrito

induslrial.

Esgolado o prazo regimenral. não foram apresenlada5 emendas

ao projeto.

É o relatório.
11 - VOTO DO RELArOR

inicialmente. é imponattte destacar que o projeto em ljlI'CCiaçto

é uma reapresenlllÇão do Projeto de Lei nO 4.126, de 1998, de autoria do Deputado

Silvio Abreu, que tramitou nesta Comissão. tendo sido aprovado por tItIIIIim~

em 03 de junho de 1998. O PL n° 4.12619& foi então encaminhado à Comiuio de

Constituição e Justiça e de Redação e, posterionnente. arquivado nos tennos cio .n.
lOS di> Regimento Interno da Câmara dos Deputados (O art. lOS disp6c sobTe o

arquivamento defmitivo de proposições em tramitação ao término da leaislalUnll.

Por essa razão apresentamos o parecer nos mesmos termos do parecer lIpJOVlldo por

esta Comissão em 1998.

O Municipio de Caeté, que intellfll a Relilo MetropolilMl de

Belo Horizonte. com cerca de 35.000 habitantes, sofre ainda hoje as conseqQanciu

do fechamento, em 1995. de imponante metalúrgica que gerava 4.000 emprtItlI

diretos. Informam as autoridades locais que o parque industrial da Clnpresa.

desativado naquela época e atualmente em ruínas, nAo tem atraído inValidara.

Preocupado com essa situação. o IOVcrnu IIlUIIIl:IPlII vum

procurando alternativas para gerar empregos e propiciar melhores ~llIIdlÇÕI:S de vida

à população, razão pela qual tem-se mobilizado para receber. em dOllÇio, o terreno

mencionado e ali instalar um distrito industrial que virà beneficilr nio 50 o

Municipio de Caeté. como também outros MlUlicipios próximos (TaquartIÇU de

Minas. Nova União, Bom Jesus do Amparo. Barão de Coeaís e SlIJIla Bàrba'al.

Entre as condições favoráveis ao sucesso do empreendimento. sIo apontadas a
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proximidade a Belo Horizonte 1~8 tanl e ao Vale do Aço 11~5 tanl. a situaçãó do

município como corredor de exponaçào e imponação para o Pono de Vitória. a

duplicação de rodovia no trecho Belo Horizonte/João Monlevade e a disponibilidade

de mão-de-obra qualificada. com experiência e formaçào industrial.

2:aire Rezende. Paulo Rocha, Paulo Paim. Luiz Antônio Fleury, Eunicio Oliveira,
Eáuardo Campos, Fátima PeJaes. Jovair Arantes. Wilson Braga. Expedito Júnior.
PeárO Eug6nio, Ricardo Noronha. Medeiros. Arnaldo Faria de Sá. Vànessa
Gra2ziotin. Alexandre Sanlos e José Carfos Vieira

Em face do exposto. votamos pela aprovaçio do Projeto de Lei

nO 641. de 1999. com a emenda em anexo.

o interesse público na efetivação da doação é evidenciado P!'los

ÚIOS e razões expostOs. Ademais. como ressalta o autor da proposta, a rápida
implZll\!açâo do distrito industrial será gaTlIIltia de que ClIClê não tenha seu perfil

urbanistico desfigurado pelu invuõcs que já começaram a acontecer.

Nada obstZll\te o mérito do projelo. são necessários pequenos

ajllJUlS para aperfeiçoamento da redação. As cenidões expedidas pelo CartÀ)no de

Rellistro de imóveis da Comarca de Caeté indicam que não se rrata de um único

tCTTCno com área de 386.800 m'. mas. sim. de trés terrenos. cujas áreas somadas

resu111m nesse total. Assim. apresenllmos uma emenda modificativa contemplando

esse detalhe na ementa e no caput do ano I°do projeto.

SaladaCom~sào. JJ.. de~
I ("

b~2
Relator

de 1999.

Sala da Comissão. em 06 de outubro de 1999.

(la~
Deputado JOS~ MÚCIO MONTEIRO

Presidente

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

1. 06-.. a eJ118nla do projeto a seguinte redação;

"Auloriza a doação ao Município de Caeté. Estado de Minas Gerais,
doi telT1lllOS que l'll8I'lCiona"

2. De-se ao caput do art. 1° do projeto a seguinte redaçêo:

"Art. 1° E o Departamento Nacional de Estradas de R~m 
DNER autorizlldo a promover a doação. ao Município de Caete. Estado de Minas
Genris. do$ tet'lWlOS de _ propriedade. com área tolal de 386.800 mz. situados no
Dislrrto de Roças Novas. naquele Município. devidamente Identificados pelas

1IW\acriç6es de n"s 10.467 e 10.468. á fls. 253 do livro 3 "K". e n° 13.939. à fls. 132
do livro 3 "O". todas no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Caete.

Sala da Comissão, 06 de outubro de 1999.

\
EMENDA :\IODtFICATI\'A

1. Dê~K II emCntll do projeto a 5e!::'tllntc rc:daç30'

"A"IOrl:a a doação ao .\(umciplo d~ I..à~re. Esrado. de .l/mas G<rors. dos
l,rr,1lOS q'" 1II'/WIo/IQ"

~. oa·sc ao "upu/ do ano )0 do projeto a scgumlc redação;

'~4rr. r Eo Deponollllll/O .\íu:10II01 de E.rrado. de Rodagem. D,VER
aUlon:ado a promO\'1r a doaçdo. ao .\llImcipro de Coelé. Estado de
.\/mas Gt!ralS. dos Ir!rr,nos dI! sua proprledadll. 1.:0", lirea 1010/ de

386.800 Ilf:. sIlIIodos no DislJ'l/o de Roça. Novo•. naqUl!le .\fulllcipro.
devida"'~nr' id,n/lllcildos /HlaSlranscrrçõe. de n'. 10.467 e 10.468. àfl•.
253 do Irvro 3 "1:". , n' 13.939. à fl•. 132 do livro 3 '0'. rodo. no
Carrórro do R,glllro d, IIItÓVIII da CÕmarca di COIlé.

.......................,.." " " ..

-SaladaCon\lIlio.JJ..de~".dIl999

, \
).~ .. '

Oepúlado J""I" Arames
Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comisdo de TrabaJllo, d. Admlnistnlçio • Swviço PllbIlco, em
reunião ordin8ria realizada hoje, APROVOU. unanimemente. com lIllltIllII, o
projeto de LlIi n" 641199, nos termos elo l*ecet' elo Relator. DepulIIdo Jovair
Ar8ntes.

E~m preHIltes os senhoretI DepvtIIdoI:
JoM Múcio Monteiro, Prealdenle; L.lre ROIIIáo e hWcuI vante,

Vice-Presidentel; Pedro Henry, Alex Canzlanl, Lucl8no entro,A~ Arruda,

Oifj)he
Deputado JOsê MÚCIO MONTEIRO

Presidente

PROJETO DE LEI
N! 778-A, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

IlIItitui l\lI Repüblica Federativa do Brasil. a data de 13 de maio, como
lIIllIo o dia do POliciai Militar.

(As COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAl; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - (ART•
54)- ART. 24, 1\)

SUMÁRIO

I - Projeto iniciai

1\ • - N. Comissio de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- tenno de recebimento de emendas;
- par-=er do relator;
- pweeer da Comissão:

An.l· Fica instltuido na República Federaliva do Brasil, o
dia I:; de maio. como sendo data comemorativa do dia do Policial Militar.

An.2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões. em 2'7 de abril de 1.999.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente lei \'Isa estabelecer uma data em que possamos
comemorar o merecIdo dIa do Policial Militar.

Os policiais militares, no Brasil. representam uma Daçio de
mais de 500 mil bomells e mulheres, cspa1bados nos mais distalltes riDcêles,
com uma doutrina única de manter a paz 'e a segurança pública, a
iDcolumidlde do cidadlo e o cumprimento da lei.
Estes profissiooais da pilria, abIIeplos em razio das causas sociais,
diutumamcntc e sem imporem limircs às suas atividades, arcndem a lIIiIbaRs
de chamados da populaçio todos 05 diu, sempre telllaDdo rcstabe1ccer o
cspirito de paz e de harmonia que devem prevalecer em uma sociedade
democrática.

SIo homens que convivem a cada momento com a iDcertcu
da própria sobreviveocia. NIo obstlllte essa caraeteristica, 510 profissiooais
sempre dispostos em ajudar o ptóximo. Por serem linha de frente, braço do
Estado, convivem no calor da ocorrência. com os reflexos das dcsigua1d1dcs,
com os infominios. e com a manifestaÇão dos mais diferentes sentimentos
humanos. Tudo isso aliado a uma estafante e incondicional carl!ll de trabalho,
lhe suprindo muitas vezes o convívio da própria família.

Podemos afllmar sem sobra de dúvidas. que o verdadeiro
policial militar é um herói anônimo. Na calçada das ruas, durante o dia ou IIIS

rudrupdas. diferentemente de todas as outraS profissões é o único
representante do E.stado 24 horas pronto para ajudar ao ptóximo.

E dever mais que tardio. que essa casa como~rc
máXimo das asplIaÇÕCS nacionais. resgate mais esse compromisso com a
justiça e com aqueles brasileiros. que na acepção da palavra fazem por
mcrceer a dcsignia de autenticas patriotas.

Dssenvolvem os poNeiais militares. em benefieio de toda a
1llCiellade. um 1r11ba11"o continuo. el1afanle. perigoso. que o coloca lr1IIXe • fAlIU

com riscos permanentes ã sua Integridade física e com a. mazelas ocr.iIas da

cidade. "QUIl murtas vezes nem os seus govllfTlBntes conhecem com a mesma

profwldidade que este profi.sional.

Esse esforço - QUIl. aduza-se. não lem a )US1a compensaçlo

fillllll:elm - enconITa seu reconheclmento. na grande malOOa das vezes. apenai na

latiftçIo intima do dever bem CUllllXido.

Infelizmente. trata-se de atIVidade que pouco destaque recebe

da mídia quando realizada de forma Impeclivel. o que é o caso na quase totalidade

da., .0.caSlões São mollvos de alarde tão-somente eventuaIs deSVIOS realizados por

mau~, poliCIaiS e Que merecem por parte dos bons poliCiaiS - Que são a absoluta

maioria da Corporação - o repúdio Imediato

AsSIm, o presente Projeto de LeI. como bem coloca o Deputado

Alberto Fraga. seu Autor. ao fixar a data de 13 de maio como o Dia do Policial Militar.

vem prestar uma justa homenagem àquele que dedica a sua vida profissional em
dIfeSlI da sociedade. com sacrificio. mUitas vezes. de sua prõpna vida e do confOrto

de seus familiares.

Merece a proposIção. em conseQuêncla. o, nosso
reccnheamento ao valor de seu mérrto.

Em face do exPOsto. voto pela aprovaçio deste Projeto de

~n·n8.de1991,

élÍMISSÃO DE RELACÕES E.XTERlORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIME:'lTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~. 778199

t-tos termos do ano 119. caput. 1." § I' do Interno da Cànwa
dos Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura • e diwlgação na Ordem do
Dia das ComIssões· de prazo para apresentação de emendas. a partIr de 14.6.99,
por cinco sessões. Esgotado o prazo. não fotam recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão. em 21 de JWlho d" 1999.

Sala da ComIssão. em ;. de.,,...;..- .L.....

D!I'UT*ABO JULIO
leR

'-' ,

\ :, .

111· PARECER DA COMISsAo

da 1999.

'-,- ~.·'"t'5..........é,J.. \
WalbiaLóra

Secretária

I • R!LATÓRIO

o Pro,eto de Lei ~ 776. de 1999. do Ilustre Depulado Alberto

FIIIga. institui a data de 13 de maIO como o dia do PoliCIai Militar.

Em sua justlficallva. o ,nSlgne Autor destaca que o projeto. ao

~ os poliCIaiS mlktares estabelecendo uma data como seu dia

_ativo. resgata um 'compromlsso com a jUstIÇa e com aquales bralileiros.

que na acepção da palavra fazem por merecer a deSl9"1lI de aut1lmicos paIriotes".

No prazo regImental. não foram apresentadas emendas ao

ProjIlo.

No eX8l'Cicio de sues competênctu regtmenteis. cabe a eata

COlI'IiUIO de ReI8ç6e. ExterIOres e de Defesa N8Clooal apl'IlCIar o mérito da lTIlI1éria.

11· VOTO DO RELATOR

É inegjvel a ifl'1ll(lltincia cios poIk:illi. mYilare. na vidII

Clllidi.- dos C1dlldios.

A Comiu60 de RetiM;óes ExIerionls e de Defesa N«ional.
em ret.nIo ordinária realizada hoje. aprovou. unanirnemen1a. OProjefo de Lei
n· 77MI8, do Sr. Alberto Fraga, nos tennos do parllalr do relator. Deputado
CIIbo Júlio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio
Carlos Pannunzio - Prelidenle. Amon Bezerra, Synval Guazzelli, Paulo Delgado
• VK:B-Presidentel. AJdir ClIbraI. Cláudio Cajado. José Lourenço, LeUl' Lomanto.
Abelardo Lupion. Luciano Pizzatto, Bonifácio de Andrada. Clóvis VoIpi, Luiz
Carlos Heuly. Paulo Kobayashi. Nelson OIoch. Silvio Torres, Zulaiê Cobra.
Alberto Fraga, Damilo Feliciano. Edison Andrino. Elcione Barbalho. Mário de
Oliveira. Jorge I"inheiro. Laire Rosado, Zllire Rezende. Luiz Mainardi, Víl"ililio
Guimaries. WaIdomilO Floravlll1le, Aldo Rebelo, Jair BoIsonalO. Paulo Mourlo.
FemandO Gonçalves, Joú Carlos Elias. Neiva Moreira. Luiz Salomão, HlIroldo
uma e De VeIalIco.

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1999
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f'" Em_do Vira IIOCW1Oelo'-""_ <OOlplcudo porSUCCJ$OI' inY<Sticlo ..
_provi........... qooco_peloprazo_

Mo!' A-.çIo_decIirl_ da ANA...- podcri '" promovida_
qlllllO moII' _ doi~ moncIMOl, liJlcIo OI quais ser-Ihcs-i ~pt>doo pleno ucsolcio de

-ft0n900s.

. XUl. def\ftir as condições d. opuaçio de reservaWrios por 'aentes publicos e privados. de
fonna • pnnUr O UIO ml1ltipkJ doi. rteum» hidricos. conforme C$tabel~ido no Plano Qc Bacia
Hidcopoifica. exercer. respea:i'r'a liscalilàçlo:

XIV. pRlCDO'VtC' • coordcnaçIo das atividades óescnvolvidas no 1mbito da. r~
WclrclM.1I mióIQ aacioaaI. em anicu~ com ór&Jo' e el'ltidldes. pdblicot ou pnvados. qlU •
..........doIouiola_

XV..........~. prir o S_ NICiooaI do lnf«mJç6eJ soIxc~
lliIIlccc •

CAPiruLon •
DAESntrnlRA OIGÃNlCADAAGÊNqA NACIONAL DE AGUAS, ANA

AII." A»IA. .... <Iir\aidI por .... 1lioororia CoIqiada, .-poou por cinco-.__ pelo PIaldoaoc da RIpIlblicl. com~ nIo _ de quaao anos. Jdmilida _
tInIca~-....__lllllItPrceuradoria.

f I' O ~.1'rCJidCntC <Ia ANA _ CICOlhido pelo fusidente da Rcp1lblia _ OI
-... do _ CoIt&lodo-. _1lI1\loçio por .... ou pelo prazo qu........ de_........

dloton:
.....~......,.. ClIlIlplir .._"!IdvII.. ,i NJCiooIIde~.

V pMWo dodlnllo do_1lIdriaao;

V1· lIIIOlrioI llIIJlll\o~

VII· ..~COIdl>olJdaANAIOI......OOO--':
vm·deINlr _ou lIuJUOldobtnJ ~do(llllri_lodoANA;.

IX • *pcdidoodo_idaaçJodedccisõeJ"'_da 00-10.

XVI ........",. ptaqlIÍII. o _ilaÇio de _1lUmJnOO DO_I ...... do---f.' lo< açl50s a quo IÓlofln o inciso XI_ anizo, quIOlIo covoI_ aljllicaçlo do
~ ........... _pockdo ..._idulllC<ÜJnlC.obIervlllciade_.__ .._do _ do Ilqalbllca.euju no<mIS cIcvaIo ser_DO_ do'lOdoa

-lIIdlosdftcIaâoIid&-
f'll ... OI 11M do~ no ÍllCiJO xm _ utiao. a delilliçio cIu CXlOlIiçlios de

~ do do _.__iIl<cploI .. 5_lDtttlJpclo IJraalIciro.

...................IolIOCCIlI oOpll>do<N_elo5_E1brico·ONS.

li' AIlllIIOriIdolllMndpor_ simples do v...... se ....niri _ a~ ..
.._ ~OU .... _lOlcpL

It'Aa_ _ .. -.,..1lutCl_doAN....~HIIl,JI.__doforoll....... .

M,.e...,....~
1·'~lopldoANA;

n·_1..... tlllIICIIlArIc>cJlúvo elo Conselho NICionIl do__HldrIMII
m-pmidlt...-doDI_ColI:rildo:

IV ·CUllfrirI fuIr docioOeIda Dirotori. CoJc.iJdJ;

V·clecldlrllll u~~ .. qucJIOcsdo ......1o;

V1·..IcIi' llIIdollbct~da DitlfOrilCcqIlU:
<OIIIIup: vn·_"""""__o prll\'Illdo OI .....01 em __ • li fMnç6a do

VIU ·ldmiIIrldoMicl<__•pnoncllondoOl.mpn.OI polbllcoo:

......-,.:~Ii:.~IC~..::.==..:~"- pcriócIiq>I
X·_c:oao-..__._dolptllJ; •

XI· ......opodcrdlocíplinJr._lImIOO <Ia 1qi.lIçIoan"1"<.

f •• /qlóI o prazo a que lO 11&:0 o .'1'011. OI cIirl_ <Ia ANA """"'te penlcflo o
lIWIdIso am _ia do lIlIlillcIL do condonoçIo jodieial .....itacll em jul.1llo ou de _
dofinldvo.,.......- odnUniJ<ra<ivo diJciplinJr.

f'l' Soln pcojvlIo do quo ....-. o lti paW • I lei do improb.dadc JdminíslMi... Jai
.- da pocdo do _ • ~ia, por qualquer um dos cIirl_ <Ia AN.... dos dcYc!a •
plOi~_"_'

f 3' ... OI .. do~ co podpfo ...... cabo ao Ministto de Essado do Mtóo
.......... '-or • ..-__ dbcIpIioar. que Jai _ por -- cspocíIl,
00ftIIl0lInd0 ao PmldoolI <Ia ilIpIIbIlco -.... o __ ~'IOo quIOlIo for o caoo. •
pn>torir • ju\pInooIo.

Mo" .....~ • ANA • .- o _1lc qualquer OU!ll Ilivi<lado
pnlIllllonol.~.IiolIIaoI ..........poIllloo-ponldi

I" ......='==* JipIllcaIIvo,cIilIoo..-....
~=--=:::~ ClIrInI'- III&lc<lo._~

11'A ........... _ ale _ do Ilividado poIlJoioaol
...... \'llalla ---.a .-wo _ ,. ioidiitItt lO ..... i paquIII,
lMIaJIvo _ ...lIInltt~l""vIaMIolII,

M'I'~'~CWIIIU:
I·_ llIdmlailUlçlodi ANA;

D·Idllar JobcI nlIIIriu do compooIoclI tia ANA;

m•..,.... -....~ ............ Jml>llo dttla6riodo'"

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA. enlidade federal di
coordenação e apoio do Sistema NIlCional de Gerencianlenlo deR~Hldricol
• di outras pmvidinc:ias. Tendo pa_: de Comiuio di Defeu do ConIumidor'
Meio ~bient. e Minorial pela lIIl/'OVlIÇIo dHte e da emenda~ ...;
Plenirio de n"s. 22. 24 a 27 e 77, pela aJl!llVllÇlo parcill do de n"s. 1 a 11, 14 a.18.
21.28831.33.38.43.46 a 49, 51. 53, 82. 53. 85, 87 a 70, 73, 76, 78, 92. 98. 97.
1181120. com lubstitutivo, e pala rejeiçIo dai d. n"s. 12, 13. 19.20.23.32.34 8
37.39 a 42,44,45,50.52,54 a 81, 84, 116, 71, 72, 74, 75. 79 a 91, 93. 94. 98 e 98 1
117; e da Comisdo de Minai e Energia, peia aprovação deite e da emendH
8pIeHf1ladas em Plenário de n"s. 22, 24 a 27 • 77, pela IJl!llVllÇIo parcial dia di
n"s.1111, 14118.21.28131.33.38.43,46849,51.53,82.83,85.8717073
78. 78, 92, 98, 97 e 118 1 120, com lubslltulivo. e pela rejaiçJo dai de n"s. 12: 13:
19.20.23,32,34 a 37,39 a 42,44,45.50,52.54 I 61. 84. 66. 71, 72, 74, 75. 7111
91. 93, 94, 95 e 98 I 117. contra OI voI01 doi Dapuladoa Aírton Oípp AI1indo
Chlnag1ia, AntOnio Feijão, Mlrcotl Lima. OUmp;o Pires e Waltar PInheiro. Penden\a
de pareceres das Comill6es de Trabalho. de Administração 1 Sarviço PIlblIco • di
ConIti1ülçio e JUltIça e de Redação.

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI
Ne 1.617-C, DE 1999

(Do Poder Exeeudvo)
Mensagem n° 1.270/99

§ 2' A ANA ê a cntidJdc fcdea) de coontcnaçJo e ,p6lo do Sjsum~ NacieMl de
Gercnciamenlo de Recursos Hídricos. previstO no inciso XIX do 11\. 21 da Constiwiçl.o. e criado pela Lei
9.433. de 8 de Janeiro de 1997. ~ndo-Ihc lfstJurada. nos ttrmos desta Lti••s pn:;lTOJld'r'&$ ncctslirilS
ao pleno desempenho da compelência que lhe ê própria.

§ 3' A oltuaç.io d. ANA stri de$envOlvida em aniculaçlo com órJloI I anttdldcl,
públicos e prwados. mte~rantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Rcc:UI'SOI Hldricos.

Art.:zt A ANA t.xccul&ri suu atividades dirtllmlnx. por seul Nrvidores. próprioI ou
requisirados. ou mdin:wnente. por inctrmédio de ren:eitos.

I - Projeto Iniciai

11- EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO (120)

111- Na Coml'são de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias:
parecer do relator
substitutivO oferecIdo pelo relator

- parecer da Comissão
• substitutiVO adotado pala Comissão

IV· Na Comissão ae Minas e Energia
- parecer do Relator
- SubstItutiVO oferecuro pelO Relator
- parecer da Comissão
- subSlltU!IVO adotado pela Comlssáo

~~Ilia>. A~ do~ da ANA .... objoro do UCQIÇIo dirlll.
por meio do ..... ,_•• pocIenclo ... dalopclo, __ ccovioio _ CCIlI ó<l1oc .1lIIidIdos tia
ldmioiSVlÇlo pliblica fedeBl ou 0Ndu1l.

...... JI Compete I ANA pron>OY<r o _-.-. do 51._, Noclooal do
a.-ciotlllClllO da R<cu:sos Hldri<cs. ,.,ando _. 1__• Iofolidado. 1_.lOOIidado •
pobIicidadt.. 'lpOCia_:

I. dÍKípJínar. em MIcr nonnatIvo. Ii~ a opanciOnllWçio. o COfttfOM I I

avaliaçlo doi iaswmcmos da PoUÚCI NaclOnll de RecuI'lOl HkIricoI;

11 ..._. por _ de IlIlOriJ1ç1o, o dilllIo de UJO do ......... h_ ...
corpo. hlclricOl de cIonúaio d, Unilo. podtndo delopr .... cornpoItnc..... órJI<M OU I• ...-.
~ism'o'tltidol do poder de 0IK0rI1 de rcc:Ut'lOl hídricol:

JJJ • rnc.üw. comrolar e avaliar 11 aç6es e Ilívkladu decorrtnleS do ~mprimcmo ~a

IllilllÇio f.,l penlncllte aos rccunol hldricOl;

IV· pani<ipu da."bonoçlo elo P11llO N_de lluulIOS IlUricoI. IIlpoM'icoIr ""'"
hnpltmcnlJÇ1o:

\' •cureer a função de scertW1l·eUCUtlVI do CoRMiho Nxtonal dllla:lIfIOI HWricos:

VI· elabow IStllOos IknlCOS para subsldiu a dlfinlçlo doi valores a stm'ft cobtaiol Ftk>
uso de recursos hidncos. ponderados os qUlnlltauvos sUJ.ndos na fonnl do InciSO VI do ano 31 di Lei n
9.~33. c!e 1997.

di recursos h~~:·rrccadu. dlSrnbtllr e apJlcar r"cellJl luftndu por Inunnid;o dI "Qbt',~. p!1o uso

vm • fiscalizar os usos de recursos hidncos nos corpos Gc alUI de domin~ OI Unilo;

IX • prestar apolo lOS Eswos na cnaçlo de: Ól'IIoIICSIOt't. di hlcunol hidncoI:

X• 'PCI"" ilS amellllV" vOllat1lS pua I c:naçAo de Comités de Blell HicffOrr~rKa;

XI. planeJIt e promover .çóes no imtmo do $'Stlml NlCfOnIJ de Recursos Hidrtcos.
.... 11 ~.isl1C~1OI pc1YCftUYos. que poIÂln minimllll' OI efcilOS CIe: ItCU c OIlnundaçOes"a
~ A refere o InctlO xvm do 111. 21 da ConsmutçJo. em apcM lOS .Es<.ldol c MumcipKx:

o CONGRESSO NACIONAL docre<a:

CAPÍTULO.
DA CRIAÇÃO. NATllREZA SUR!DICA ECOMPETI!1'ICIA DA

AGWCIA NACIONAL DE ÁGUAS. ANA

AR. I' FICa criada I AJtneiI Nacional de ÁJUu. ANA. auwquia sob "lime tspKial.
vinculada ao Mini~ do Meio Ambiente. com sede c foro na OiIaito Fedml. pcuo de~,
indeterminado t aruaçio em lodo o tm'Ít6rio nacional.

§ I' A narureu de autarquia especial conferida i ANA é caratteriDd1 por lUCOnOIni.
administmiva e financeil"L mandatO fixo e estabilidade de seus dirctofel,
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An.!)O Compete' Procur.adoria da ANA. que se Vincula í ,c:dvocacta-Geal da Uniio pua
fins de orien1JÇlo normativa e supervisio técnía:

1- rr::present1T judicialmente a ANA. com prerrogatIvas processuais de Fazenda Públícz

. n- representar judicí.t..lmenr.e 0$ ocupacces de c:ugo!: e de funo;õe.c de dUeyão. inclusive
após a eessaçio do respec::tivo exercício. com rcferincia a .nos praucados em decorrência de suas
atribuições: legais ou instiwcionJis. adotando. incluslve. as medíd3s judiciaiS cabíveis. em nome e. em
_doo_lados;

m~ .pum a liquida e ettteZ! de crbJilO$, de qualquer tWUreI.l, inerentes 15 atividades tU
ANA. insenvtndo-os em dtvida ltiva. pua fins de cobm\Ç2. amigável ou judicill: e

IV· executar as ativ'idaLfes de consultoria e de assessoramento juridicos.

CAPtroLoID
DOS SERVIDORES DA ANA

AJt. 10. Nos tennos do inciso IX do a.rt. 37 da Constiwição, fica a ANA aUlori1.ada ao
efetuar contrataçio tempor.iria. por prazo nio .excedente a trinta c seis meses. do pessoal téccico
impcescindIvcL ao exet'CÍCio de $UlS atribuições inniwcí.onais.

Parigrafo ánico. Pm. 05 fins do disposto no aput. $lo considendu necemdJdes
~porirW de excepcíOnlI interesse público as atividades relativas à implementaçlo. 10
ICOI11]W1Iwnento e à avaliaçio de projetos e programas de carâter fih.aJIstico nJ irea de recul1O$ hídricos,
impmciadlveis à implanuçio e à I!lI>Çioda ANA.

Att. 11. A ANA poderi requisitAr. com ônus. servidores de órgãos e enódades inltgmnes
da admíni.smçio pública federal direu, autárquica e fundacional. quaisquer que sejam as JtriboiçOts a,
serem tJtercidu.

§ I' As requisições para exercicio na ANA. sem cargo cm comiss!o ou funçIo de
confiança. ficam auroriz.adu pelo pruo máximo de vime e quatro meses, conooo da insubçlo da
IUtarqUia.

§~ TJ1MCOn'ido oprno:l que Soe refttt o parágrafo anterior. $(')mtflte scrloadidosfAJa
aANA servidoro porc1a requisitados pm o exercido de cargo em comissão.

§31 Durante os primeitOl trinta l!': sei! meses subseqüentes " instl1&çlo di ANA~ 15
ttql.tiSições de que trata o caput deste artigo, com a prévil manifesu.çJo dos MinistrOS de Estado do Meio
Ambiente c do Pt:mejamcnto. Orçamento c Gestio. $Cri.o i.rrecI.lsávcit e de pronw atendirncmo. '

§ 4- Quando a ceuio impliCM redução da remuneraçio do sero'idor requisitado. fia a
ANA IUtoriz.ldl a complen\enli-ta até o limite da pen:;ebida no ócglo ou na entidade de origem.

An. 12. Ficam criados. com a fimtidade de imegt;!! a esmJrura dJ. ANA~

§ IIt A ANA JJW1reri registros que pemuam idenurla! as receiw correspondentes a cada
uma d1S respecr.ivas bacIas hidrograficas onde os recursos foram arrecJdados.

§ 21t As di:o:pombí1ilb.dC$ de que tr.\tl o apal deste amgo poderio ser manúdas em
apliéação financc:iIõl, na fonna regul2mentada pelo MinIStériO da Fazeoda.

§ 3: A fb:ação das dotações of~fm:ntiIW da ANA na Lei OrTamentária Anual e sua
programaç:io orçamenwia e finmet:lr.t de execução não sofrerão limites nos seus valores pMa
movimentaç.io e empenho.

CAPiTULO V
DAS DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITÓRiAS

Art. 16. Na primeir:t g~sr.lo d. AN.A. um diretor (cri mandato de ul!s anos, dois direrores
~o:~=~o de quacro anos e dOIS dU'e.tQ("es de c.lnCO anos:. pua ImplementAr o sistema de mandatos 010

.-\n. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a;

. .1 - trnm.(ertr p~ a ANA o 3ct:rJO ticmco e patflmcn12;\' direitos e receiw ao Ministério
do'Me~o A.mblenIe e de seus órgãos. necessânos ao funclOnamenlo da auurqula~

, . n· remaneju. transferir ou llÚUz:a: os saldos orçamenúrios do Minislêno do Meio
tmblente para J1enc!;' as de.spesa$ de escurul'3ç.io r: mmurençio da A.f\lA. udliundo como recursoJ as
ota~s OI?m~tirias ôenm1das às atividades finaUsticu i! administrativas., observados os mesmos

su~roJe[os. subJUvldades e grupos de despeslS previnas na Leí Orçamentária em vigor.

• . .~ 18. A Co~su.I!oria. Jllridica dç Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia.Geral da
Uniã.o preswao a ANA. no am.bllo de suas competências. a assisléncia jurídica necessíria, lU: que e·
proVll~O o cargo de Procundor da autarquia.. S 11

Art. 19. 0. Poder Executivo procederá â descentrallzaçio das atividadd de Dpenlç.io i!
ml11ulenÇlo de (;servawnos..canass e adutor.u de dominio di Uniio. excetuada. a infra-estlUaJ.rI
~;rtnU! do SISlern1 interligado Brasileiro oper.a.do pelo Ope~or Naeiot1a.J do Sistenu Eléll1CO •

descentnlila.çi~~~O=~C:;. à AN). a coordenaçio e a supctVísão do processo de

An. 20. Cabe. ao Poder Executivo ínstl.1u a ANA. dcvendo o seu regulamento ser
3ptOvado por decreto do Pmidaue di República. que. detl1twá a esQUtura orzaniuciomt da autarquia.

. Puigrafo úM:D. ApubUC3çiO do ftsubmçntO l'J1U'Wi a insulaçio da ANA. investindo-a.
,ulOnUUClmeme, no exerdcio de sua competlncia.

vagu exbtenteS~o~~~~=t a tesHuçIo de concurso público para prttncbimento du

. -._ _ _ __ .
.' § 4' Acoa desiliuda ao Mini~~j~~·;:·~~;:·:::~~:~·:;:;:~::·::·:~;:;:;:·-

Polluca NaCional de Rtcursos Hídricos.

I· quamll.a c: nove cargos i!m comiss.io, sendo cinco cargos de Natureu Especial no valor

::=:o6.=s:~s~is~ ~:n~=':o~~~~ ~:tU~~i::~:; ~~~= ~:
DAS 101.4; um DAS 102.4; oJ[O DAS 101.3; dois DAS 101.2: e dois DAS 102.1:

n· callo e cinqllan fw>çõcs de c:oofimça dcnOllÚD>dU AmçW ComúsiemdlS de
Rocunos 1Ildricos· FCRH. _ ...... FCRH. V. no _unitário de RS 1.170.00 (mil C>:l"O'_
reais~ quueuta FCRH - IV, no _ lIIlidrio de RS 85S,OO (ol="'" e cinqll<ma e eillc:o reais~ _ .
FCRH· UI, no \'IIorunidrio de RS SIS.OO(quinhallos equm reais); vinte FCRH· 11. no__
deRS~.oo (qumoeen"", e citv:JIIem> e quatro reais~em... FCRH·" no vai« llllÍlÚiO de R$ <4Q2,OO
(qumbcQuos e dois reais).

§ I' O servidor investido mJ Ft."RH exercerá mibuiç&:s de~!a e eootdtnaçlo
rlatic:a c pa«bai n:mtUIC:ll\'iO c:orrcspondcnte 10 cugo efetivo ou eml"Cgo pcmw>cnIC.,acrescida do
_ da funçlo_"'l"'1 tiver sido dcoignado.

An. 22. O an. JI da Lei nll8.00I. de 13 de março de 1990. passa I \ligam- com I seguinte

.. An.. I' ,._ _ _ __...:.-.~

1". qu.lrema por cenlO aos EstadO$.;
U ~ qUl'rent& por cento a05 MUl1idpiOS:
111 ~ quatro déc:imos por cer:1to ao Ministério do Meio Ambiente;
IV •~ iateU'OS e l.Cis décim(l.; l::H' CLlltO ao Minístério de Minu e .Energia;
V • dOIS por centO ao UinistérilJ .~a Cí.!ncia e Tecnologia;
Vi - qultorze por c:enIO j; ANA.

. §li Adesignaç:Jo para função de :usesscnmenro de que ttatl este anJco é lD.ICUJnU1í,veJ
com .. desiJDlÇio 00 !1omesçlo para qualquer OUD'&. forma de ~iootrntnto. cessando o seu
~ durzntc as SIb.l1Ç6es de atisu.mento do servidor. inclusive aquefu COMi:kndu de efetivo
exetQÇIO. n:ssalvados os~cdos.que $e nfttern os inciM:tS I. IV. VI c vm e alincas "'1." e "c" 40 inciso

~~. ~~ro~~~~ ~~;t~~: ;eS~;,m~r~l!~e=:e 'f9:;r: 471 da Consolidaçlo das leis dos

. , . _ § 3· A Diretoria Colegi.ada da ANA poderoi dispor sobre a o1her3ÇIo de quantitativos e ..
dlstribulÇac du~~ dentro da estrutura organizaciorul dll IUUrquiil, obsavados os nivei$ hiedrqukos.
0Ji VJfores da retrllJUlçao com:spondeme e OS respectivos CUStoS globais.

§ "li Nos primeiros trint3 e seis meses ~guintes à instalação da ANA. II FeRH poderi. ser
ocup.ada por servidores ou empregõWos requbitad0511l (/X1l1I do artigo mterior.

CAPÍI1JLO IV
DO PA!JUMÔNIO EDAS RECEITAS

Art. 13. Coosutuem patrimõnio dA ANA OS bens e direitos de suJ. propried3de. 05 que lhe
fon:m conferido:> 00. que venha adquirir ou íncctPOQf.

AlI. 14. Constil1IemreceiwdlANA:

1· os recu~s que, lhe fOTml mnsferid05 ~ du:orrênci2 de ôOlAÇÕes consignadJs no
==~~ da Umão. cr6::!Jros especíais. crédllOS Il!JCIOO1,iS e ttansferincJas e lq)1SSe$ que lhe

11 ~ os recurws relativos à cobrnça pelo uso de recul'5OS hidricos;

Ui· 05 recunos prov~nient.e5 de convênios. :lCordos ou contl'3tos celebrados com
entidades. orgmismos ou empresas nacionais ou intem1don.l.is;

IV • as doações. legados. subvenções e outroS recurros que lhe (orem de$tinldos:

V • o produto da \lenda de publicações. nureriall6:nico. d.J.dos e infornuçÕl:s. inclusive
pua fins de tieiaçlo púbUa.. de emolumentos administrativos e de. uxu de iMCrlçóes em concurso:

VI· retribuiç.io por tefVíços de quaisquetnatutaJ. prestados I. tereeirot;

VU· o produto rewlunte.da atr'eC*bç.Io de mulw aplicadu em decorrênciA de ações de
fisçaliuç.io de que tr.Ilam os 2l1S. 49 e 50 da Lei nlI9.433. de J991:

Vm - os valores IPUr.ulO$ com a venda ou aluguel de bens móveis e imóvei:s de !UI
proprterhde~

. . IX· o produto da alienaç,lo de bem. objetos e instrumentos uúliu.dos para • práúca de
mfraçJo. l.'iSlm como do património dos infratores. apreendidos em decoonci. do exercício do poder de
pott<:il e incorpon.dO$ ao palrimômo da auurquit. 00$ ttnnoS de decisio j.udiciil~e

X· os n:cUI'SO$ de que tlõlta o íncí$O lU do vt. 1$1 da Lei rr' 8,001. de 13 de março de 1990.
que seria dcnvmte aproplUdos peb: ,autarquia..

An. IS. As receitas provenienteS da colnnça pela ootorgl do direilo de uso de rec:utSO$
hfdricos se:io rnantidu • disposiç1o da ANA. na Coou Única do Governo Federal. enqumlo não forem
destinadas para as n:spectivzs progmnaçâes.

§ :;~. A cou dcstmadA á ANA u.rJ empregada na Implemenuçio da PoJitica Nacional de
Recup;os Hldnco'i. (lO SI':.tcm:l ~:J,C10MI tleG~renC1:lmentorle Recursos Hídncos.

§ 6'" Os -roya.Jucs~' e a COlIlPt'I"'",illfdu financeira ~Ia ullliz.ação dos recursos hidricos para
. 2'ençio d~ energia hJdreJernca. Í1ISlItUldos pela LeJ ~ i.99O. de 28 de dezembeo de t989. Já

"TI o p.lgamemo pelo uso de rt:CUJWS bidricos dt que 1Z'UI I S~ IV do capitulo IV d.
',1991."(NR).

Art. 23. Oan. 36da Lei n'"9.433. de 1997. passa I viJOCVcom a Hpínwndaçio:

·An.36 _ _ _ ._ .._._ _.

I M um Ptesilknte. que ser! o MinistrO de Estadodo Meio Amblllu,;
fi· um ViccMPresid~nte. qUt: St.:CJ o Stcrt:Wio de R=unos H!driços do MiniRbio do Meio

Ambiente;

m~ um ~o~til.ecuUl{o. quI.: :-.etá o Di[t;(o{·Pmidcntt dl ANA.!lO (NR)

An. 24. A A.."lEEL promoveri. no p1UO de novau dias. ajuste l'O ciScUlo da
COI'ftpeIlUÇIo C1Dl:ftC;t.in de que trata o an. 22. de modo • coottmplU 0$ EaadoI • OI Maiclpiol com
lUIftIftID real da c:ornpensaçlo. adoando-se como parimctro os valores prabeados no dia tmtrior ao da
publicoçfo dcstll.ei.

ArL 25. Esta ui r:mra em '\ligO( na dau de sua publiaçio..

Art. 26. Ftam revogolClosos ans. 45.46e54daldni9.433.deldejaneiradc 1997.

Bmllb.

1.tGISL4.ÇÃOerrADA AllEXADA PELA
(X)()RIlD\AÇÃODEESIllDOSl-F.GISIAnvos_CoDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
-1988

. ~ .

TÍ11JLom
Da ÜIptJilaçlo do Estado
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CAPínJLon
DaUnilo
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8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, QUE
MODIFICOU A LEI N" 7.990, DE 28 DE
DEZEMBRO DE '9~7 .

Art. 21. Compete à Uniio:

I - IDlllter re1ações com Estados estnmgeiros e participar de organizações
iDflr:mIciooJis;
.....................................................................................................................................

XVIll - plmejar e promover a defesa pennanente contra as c:alamidades
p6blicII, espcciaImeote as _ e as inUlldaçlles;

............,_ ~. ÍIIStÍIuir sistema naci~ de gerenciamento de recursos hídricos e
UOIIIIII critérios de 0IIl0rp de direitos de seu uso;

. XX. instituir dímrizes pn o deaeIIvolvimemo lllbano, inclusive
babimçIo, saDe8IDenIO básico e l1'IDsportes urbaDos;
.....................................................................................................................................

CAPtruLovn
DIAdmínistrIçIo P6b1icl

SEÇÃo I
~0alIis

Art. 37. A llIminisInIçIo póblica direta e iDdiI'eta de qua\qu«'dci.
p~ da UniIo,~ EIladoI, cio DiItrito FedenI e doi MuIIiclpioI obedecat_
priDclplOS deI~~idade,moralidade, publicidade •~ ..
tambml, ao squmte:

• AnIJo, ."""".... NIiopIo "'"" P-'" E..- O>Mt/hlclotttll 11- I~ •
~/m. .

····..·..······iX··~··~·;·;;I~··;;;:~·; ..;;;;;;·;·~·;;;;;;;;;;,
pn lttDder a _1idIIde temporiria deexclpCioaaima- póblico'

cIolllt.39~~:=-~eo~dlqu;1IIIaof4"
ÜIiciIriva pri . 011 .._-- por lei cspecIfic:I, obIlnadIa

WIMI em cada caIO, ....... nviIIo pnl IDIII,
mesma dIIll e sem distiDçIo de lDdice:: .......

• /_X...~..,.E1MIWe-""'*-I ,../9. dc~/99I.
............................................................................................._ .

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

SEÇÃovm
Do Processo Legisllllivo

.......#0 , •••••••

SUBSEçÃom
DosLei$

................................................................., " ..

Art. 64. A di.scuuIo e YOfA9Io doi pIVjtIOI di 11I de iIúciIdw cio
Presidente da República, cioS~ TribImaI FIdIrII • dot TrlbIaiI SlIptrIant
tmo inicio na amara dos Ilepuladof. . .

§ 1° O Presidente da Repúblicl poderi solicilll' \IfIflIcia JlID lIftClIçIo
de projetos de sua iniciativa.

§ 2" Se, no caso cio plrisrafo 1IIIetior, a CbInI dot 0tpIIllIcI0s e o
Senado Federal nio se manifatarall, cada qual, _i_le, llII .. quat'IlIta e
cinco dias, sobre a proposiçlo,..C$Ia iDclUÍlla na ordem cio dia, IObrcl1lDdo-le a
deliberaçlo quanto aos demais_tos, para que se ultime a vllllÇlo.

n° A apreciaçIo dai eIlICIIdlII cio Seoado FedcrII pela CImIn cios
Deputados tilr-se-á no prazo de dez dias, observado qllllllO 10 mais o cIisposto no
peráIrafo .:umor.

. § 4· Os prazos cio § 2" DIo conem DOS perlodos de receno cio Coogresso
Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

LEI N" 9.433, DE OS DE JANEIRO DE 1997.

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, CRIA O SISTEMA
NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS. REGULAMENTA O
INCISO XIX DO ART. 21 DA CONS1TIUIÇÃO
FEDERAL, E ALTERA O ART. 1° DA LEI N"

.......................... , " , .
TiroLO!l

Do Sistema NacIOnal de Gerenciu'JI\"lt" de f< "~IlISOS Hídricos
........· ·..· ····· ·· ····· ··~~i;·;·;;~~;·:;;· .

Dos ComitSs de Bacü~ Hi·jn,·!..:..n':ftt:~
..........................................................................
. Art. 38. Compete aos Comit&; de Bocia Ifi~';;;~;.;:·~~·~~i;~·;;;;·~
arca de atuação:

. I - promover o debate das questões Je\al:ionadas a recursos hídricos e
arttCIIlar a atuação das entidades intervenientes'

. li - arbitrar. em primeiIa ns~;i\·\r;;:. i. ,;··.·:l.'isi1:t1iva, 05 conflitos
relacIOnados aos reClltSos hídricos:

m-aprovar o Plano de ReclUSOS '·U'~I.j··": ,j.:" ;'"v:ir...;

N • acompanhar a execução do Plano de Recursos Hidricos da bacia e
sugerir as providéncias necessárias ao cumprimento de SU8S metas;

V - propor ao COllSeIbo Nacioual e aos Conselhos Estaduais da Recursos
Hidricos lo' acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressio,
para efeito de isenção da obrigatllriedade de outorga de direitos de uso de reeuD05

hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI • estabelecer os mecllllÍStl10S de cobrança pelo uso de recursos hídricos

e sugerir os valores asaem cobrados;
vn -(VETADO)
vm -(VETADO)
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obnl:I de UlIO

múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

Plráglafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica cabera
teeIItSO 10 CooseIbo Naciooal ou aos Conselhos ES1llduais de Recursos Hídricos,
de aconIo com sua esfela de c:ompetéDcia.

CAPínJLON
Das Agancias de Água

Art, 41. As Agências de Água exen:eIio a~ de secretaria executiva
do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuaÇão de mtl ou
ma:' . ;tês de Bacia Hidrográfica. .

P~o único. A criação das Agências de Agua será lIlllOlÍZada pelo
Coo!elho NlCiooal de Recursos Hidricos ou pelos Conselhos Estaduais de
Recmsos Hidricos mediante solicitação de mtl ou mais Comitês de Bacia
Hidrográfica.

Art. 43. A criação de wna Agência de Água é condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:

I - prévia exist!rn;ia do respectivo ou respectivos Comit!s de Bacia
Hidrográfica;

n-viabilidade finmceira assegurada pela cobrança do uso dos recursos
Iúdricos em sua área de atuação.

Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de
aIUJIÇio:

I - ItIlIIlter -balanço ll1Ua1izado da disponibilidade de recursos hídricos em
sua área de llluaÇào;

n-manter o cadastro de usuários de reClI' " ,,? :,1, :,..•,..

m•efetuar, medillllte delegaçfio do outorgmte, a cobrmça pelo uso de
m:unos hídricos;

N - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem
financiados com recumos gerados pela cobrança pelo uso de Recmsos Hidricos e
cncaminhá-los à instítuiçio financeira responsàvel pela administtação desses
recursos; •

V - acompanhar a adminístnlçi!o financeira cios recursos mecadados com
a cobrIoça pelo uso de recumos hídricos em sua área de atuaç4o;

VI - gerir oSistema de Infonnaçôes sobre Recursos Hidricos em.sua iItea
dellUação;

vn - celebrllr conv!nios e conltalllr financílImentos e serviços para a
execuçIo de suas compet&1cias;

vm -elaborar a sua propos1ll orÇlllllClllária e sub.!net!-la à apreciaçIo do
rwpectivo ou respectivo! Comit!s de Bacia Hidrográfica;

IX • promover os estudos necessários para a gestIo dos recursos bidricos
em sua área de atuaçIo;

X • eIabotar o Plmo de Recursos Hídricos para apreciaçio cio tespeetivo
Comi!! de Bacia Hidrográfica;

XI. propor ao respectivo ou respectivós Comit!s'i1e Bacia Hidrográfica:
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a) o enquadramento dos corpos de água lIlIS classes de uso, para
encaminbamen}O ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de
RccuIsos Hidricos, de acordo com o domínio destes;

b) os valores a serem cobrados pelo uso de=os hídricos;
c) o plano de aplicação dos recwsos anecadados com a cobrança pelo uso

de recursos hídricos;
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou

coletivo.

CAPÍTULo V
Da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hldricos

Ano 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos será exercida pelo óIglo integlllllte da estrutura do Ministério do Meio
Ambiente, dos RectIlSos Hidricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão
dos recursos hídricos.

Ano 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Naciooal de
Recursos Hidricos:

I - prestar apoio administtativo, técnico e fínànceiro ao Conselho
Nacional de Recursos Hidricos;

fi - coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e
encaminhà·lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hidricos;

m . instruir os expedientes provení= dos Conselhos Estaduais de
Rc<:ursos Hídricos e dos Comit!s de Bacia Hídrogrifica;

IV • coonleoar o Sistema de Informações sobre Recursos HídriCClS;
V • elaborar seu programa de traba\!10 e respectiva proposta orçametttària

anua1 e submet!-los à aprovaçio do Conselho Naeiooa\ de Recursos Hídricos.
.....................................................................................................................................

Ano 49. Coostitui ÍIIftl\çãa das nomiãS de uti1ização de recursos hídricos
~ ousubtemlneoll:

I - derivar 00 utilizar recursos hídricos para qua\quer finalidade, sem a
mpectiva outorga de direito de uso;

n- iniciar li ímplantaçio 00 implantar eIlIpIeCDdimento relaciotlado com
a dctivaçIo 00 li uti\izaçIo de recursos hídricos, superficiais 00 subrerrbos, que
impÜl!.Ue al.terações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem
lIJtOrizaçlio dos órg1los 00 entidades competentes;

m-{VETADO)
IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou setViços

relacionados com os mesmos em desacordo com as côii'dições estabelecidas na
outorga; .

V - perfurar 'poços pma extração de água subterrânea ou ope<á-Ios sem a
devida autorização;

VI • fraudar as medições dos volumes de ãgua utilizados ou declarar
valores diferentes dos medidos;

Vil - infringir nonnas estabelecidas no regulamento desta Lei e DOI
regulamentos administrativos, comp~dendo insttuções e procedimentos fixados
pelos órgãos ou entidades competentes;

vm • obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades
competentes no exercício de suas funções.

TÍ1ULom
Das Infrações e Penalidades

Ano 50. Por infraçio de qualquer disposiçllo legal ou regu\ameIlIIr
tcfmntes à~ de obras e serviços bíd:tánliccs, derivaçIo ou U1i1izaçIo de
recursos hídricos de domínio 00 administração da Uniio, ou pelo nllo atendimento
das solicitaçOes feitas, o infrator, li critério da autoridade competente. ficalá Slgeito
às squintes penalidades, independemement de suaordem deen~:

I - advert!ncia por escrito, na qual serfto estabelectdos prazos para
correçIo das irregularidades;

n-multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infraçIo, de RS
I00,00 (cem reais) a RS 10.000,00 (dez mil reais);

m - embargo· provisório, por prazo determinado, para execuçlio de
serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de 0Ul0Iga ou
para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteçio
dos recursos hídricos;

IV • embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, patll
Iepor incontinenti, no seu estado,.os recllIllos hidricos, leitos e margens, nos termos
dos arts. S8 e 59 do Código de Aguas ou tamponar os poços de extraçIo de água
subten"Anea

§ l' Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público
de abastecimento de àgua, riscos à saúde ou à vida, lll=fCCÍItlento de bens ou
Eimais, 011 prejuízos de qua1quer tIllIUreZa a terceiros, a mu1ta a ser lIplicad& lIUtICa

será inferior à metade do valor màximo cominado em abstrato.
§ 2" No caso dos incisos me N, independentemente da pena de mu1ta,

serIo cob13das do inftator as despesas em que incorrer li AdministraçIo para tomar
etêtivas as medidas previstas llllS citados incisos, na forma dos d. 36, 53, 56 e 58
do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indCiJizaçao dos dano, a que
der causa.

§ 3° Da aplicação das sanções previstas neste lilU10 caberâ reçurso â
llUtoridadc administraliva competente, nos termos do reguJamento.

§ 4° Em caso de reincidência, a multa sem aplicada em dobro.

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

TÍTIJLON
Das Disposições Gerais e Transitórias

•••••..•••••••• h .

. Ano 54. .0 art I" da Lei 0° 8.001, de 13 de março de 1990, passa li
VIgorar com a segumte redação:

• AllmJÇ'foJÓ Procnsoda na !Ai modiflCDda.

Panígrafo único. Os novos percentuais definídos ~ "caput" deste artigo
eutrar!o em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de
publicação desta Lei.
. - .

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

DECRETO N° 2.611, DE 03 DE JUNHO DE 1998.

REGULAMENTA O CONSEUIO NACIONAL DE
RECURSOS HíDRICOS, E DÁ OUl'RAS
PROVID~CIAS.

... Ano 1° O Conselho Nacional de Rectnos Hidricos, óIglo consultívo e
deb1>erativo, ÍIltegrante da estrutura regimental do Ministério li? Meio Ambiente,
dos Recursos HidriCClS e da Arna:z&úll Lega1, tem por COIIIpeI!nClll:

I . promover a aniculaçio do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentosnaciona1, regiooais, eslIduIis e dos setores 1ISUÉios; . •

. n· llIbitrar, em ú1tima insdncia administrativa, os conflitos exutentes
entre Conselhos Estaduais de Recunos Hídricos;

m - de1iberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos,
cujas repacusslles extrlIpolem o imbito dos Estados em que serIo implantados;

IV - deb'bmlr sobre as quest3es que lhe tenham sido enc:mninbadas pe10s
CooseJhos Estaduais de Recunos Hídricos ou petils Comitês de Bacia
Hidrográfica;

V • analisar propostas de alteraçllo da legislação pertinente a recursos
hídricos e à PolíticaNacional de Recmsos Hidricos;

VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da
Politica Nacional de Recursos Hidricos, aplicação de seus instrumentos e atuaÇAo
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos;

Vil - aprovar propostas de instiruiçfto dos Comit!s de Bacia Hidrográfica
e estabelecer critérios gelais para a elaboraçlo de seus regimentos;

vm • dehõmr sobre os recursos administrativos que lhe forem
intelpOstos·

xX-aprovar o Plano NacionIl de Recursos Hídricos;
X - acompanhar a execuçlo do Plano Nacional de Recursos Hidricos e

determiruJr as provid&Icias necessíriu 10 e:umprimento de suas metas;
XI • estabelecer critmos gerais plltll li 0IIl0rgtI de direitos de uso de

recursos hídricos epara li cobrIoça por seu uso;

AGENDA 21

coNFERtNCIA DAS NAÇOES UNIDAS SOBRE MEIO AMBlE.1IlTE E
DESEN\'OLVIMEl'.'TO .

Capitulo 1

PREÂMBULO

1 1 A humanidade se encontra em um momento de d~finíção
histórica. ~tamos.nos com a perpetWlÇ!o das disparidades eXJSletltes
entre as~ e no interior delas, o agravamento da pobreza, da for:ne, das
doeDças e do -uibetismo, e com a deteriOfllÇ!o~na dos~
de que depelIde tlOUO bem-estar. NIo obstante, caso se ~. as
pceoc:upaçIIes re1alivas ameio ItD.biente e desenvolvimento e a elas se dedique
mais Ilcnçto I«á posslvel satisfazer às necessidades bàsicas, e1evIr o nivel
da vida de Íodos, obter ecossistemas melhor protegic\oI e lfRIICialklI c
CCIlIlrUir um futuro mais prospero eseguro. SIo metal que~~pode
aánIir sozinha; juntos, porém, podemos - em uma .tIisoctaçlo rtlIItIl1ial an
poldo deaenvolvimento sustentável.

1.2. Essa~ mundial deve per:tir das pRtIÜISU da
1WO\uçIo 441228 da Aslentbl6ia Geral de 22 de dezembro de 1989, 8dofada
qIIIIldo as naçOes do mundo convocaram a Conferencia dasN~ Unidas
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lObR Meio Ambiente e Desenvolvimento, e da aceitação da nccess~ de se
lIdoCc" uma Ibordagem equihõ!llda e integrada das questões zellltivas a meio
lIIlbiente e desenvolvimento.

1.3. A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de
bo;e e tem o objetivo, ainda, de prepllIllf o mundo para os desafios do próximo
McuIo. RefIele um consenso mundial e um compromisso polílico DO nível
m8is alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental. O
Ixito de lUa cxecuçio é responsabilidade,~ de mais nada, dos Governos.
Pn c:ooc:relizi.la, 510 cruciais as estratégias, os planos, as políticas e os
JIIOCCIIOI DICioDais. A cooperação internacional deverá apoiIr e
compJcmenta' Iaís esforços naciooais. Nesse conteXto, o sistema das Naç&s
UDidII tem um papel f\mdamcntal a desempenhar. Outras organizaç6es
iDttIDIciaIIis, rcgiODais e subregionais também são convidadas a contribuir
JlIl'& tal esforço. A mais IIIIlJlIa participaç50 pública e o envolvimento llivo
cIII orpnizaçlles nlo-governamentais e de outros grupos também devem 'ser
tIlimllJadm.

1.4. (J cumprimento dos objetivos da Agenda 21 acerca de
cIaeDvolvimento e meio ambiente exigirá um fluxo substancial de recursos
tlamceiroI novos e adiciooais pllIll os países em desenvolvimento, destinados
a cabrir os custos incrementais necessários às ações que esses paises deverio
tIIIPICCIDCIer pca fazer frenle aos problemas ambienlaís mundiais e acelerar o
dIIcvolvimento sustentivel Além disso, o fortalecimento da capacidade das
iIICituiçGr:s iDlemaciooais para a implementaç!o da Agenda 21 também exige
__ fiDmcciros. Cada uma das âteas do programa inclui uma estimativa
iDdicIdora da ordem de graudeza dos custos. Essa estimativa deverá ser
llXIIIIÍIlIlda e aperfeiçoada pelas ag!ncias e organizações implementadoras.

1.5. Na implementação das áreas pertinentes de progrmnas
jc!lgificadu Da Agenda 21, especial atenç!o deverá ser dedicada às
cireuIlIttDciu específicas com que se defrontllD1 as economias em trlIIlSiçIo. 'É
-.mo rec:oohecer, ainda, que tais países enfrenram dificuldades sem
pIIlÇCdeatcs Da trmsformaçAo de suas economias, em alguns casos em meio a
COIISidertvel tensllo social epolílica.

1.6. M __ de programas que -.ti\uem a Agenda. 21 sIo
...Im ta:1IIOI de bases pn a açIo, objcúYos,,,atividades e meios de
"1.Waç19 A AlIada 21 li 1&~ diDlmiCo. Ela seri. levada a
....,.. cItfenw lIORi sepDdo as cIiflnDIes 5ÍtlIllÇÕeS, capacidades e
~ doi PtiIII C repla e com pkIla observincia de todos os
....... ClCllIIIicIos lia Dec1InçIo do Rio sobre Meio Ambiente e
D" ......? Cca o _ do 'IaDpO e a Iiteraçio de necessidades e
CÍI M.", li poIIMl qile a ApIda 21 vcaIla a evoluir. Esse processo
......iDlc:io.__~1IIlIDdiaIem prol do desenvolvimemo--... .

SEÇÃo I
DlMENSOES SOCIAIS E ECONÔMICAS

Capb112

COOnRAÇÃO INTERNACIONAL PARA ACELERAR O
DESENVOLVDIENTO SUSTENTÁVEL DOS PAÍSES EM

DlSENVOLVJMENrO E POÚ11CAS INTERNAS CORRELATAS

2.1. l'IIa faIr iaM aos desafios dos meio ambiente e do...,_t••" CII EICIdoI dDcidinIIl eslIbelecer uma nova parçeria
.....!liapIIIlIria .....CIIlICIii todos os Estados aestabelecer um diálogo
..-• CiOlIIlIIliw, iDIpndo Da oeceaidade de atingir uma CCOllornía
_ ..... .-diII RIis~ e eqOilIIiva, sem ......- de vista a
lIar', .'117 CIIIllIIIII ela cmuricIade das nações ~~fato de que o
.....,1.1UI.~ .....-.I dew lllrIIIMe lIIiI item pn'oritário na -enda da
__•.,.'l1li,~ Recoabece-te que, para qJIC essa nova....psrceda
...... li lIIIpCII.-e supenif CII çonfr<mtos e promover um clima de
~ c tGtidIrIecI8de p:IIIiDas. E igualmente importante fortalecer as
...........~ bem como a coopenlÇio multinaciooal,
palCllll/ljllW..ti__ c:irl:umdocias.
..................~ _ , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"0

LEI N" 7.990 ufiR DE DEZEMBRO 0El989.

INSTITUI. PARA OS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS, COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELO RESULTADO DA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO ou GÁS

NAruRAL, DE RECURSOS HÍDRICOS PARA
FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÊTRICA,
DE RECURSOS MlNERAIS EM SEUS
RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, PLATAFORMA
CONTINENTAL. MAR TERRITORIAL OU ZONA
ECONÔMJCA EXCLUSIVA, E DÁ OU1RAS
PROVIDÊNCIAS.

An. 1° O aproveiramento de recursos hidricos, para fins de geração de
~ergia ~Iétrica e dos recursos minerais, por qUlÚsquer dos regimes previstos em
leI, ensejara compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a
ser calculada, distribuida e aphcada na fOTIna estabelecida nesta Lei.

An. 2° - (Revogado pela lei n° 9.648, de 27/05/1998).

An. 3° O valor da compensação financeira corresponderá a um fator
percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os tributos e
empréstimos compulsórios.

. § 1° A energia de hidrelétrica, de uso privativo de produtor, quando
aproveitada para uso externo de se/Viço público, também será gravada com a
aplicação de um fator de 6% (seis por cenloJ do valor da energia elétrica
correspondente ao fatummento calculado nas mesmas condiçães e preços do
concessionário do serviço púbhco local.

§ 2° Compele ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica •
DNAEE, fixar, mensalmente, com base nas tarifas de suprimento vigentes uma
tarifa atUalizada de referênCIa, p= eleilo de aplica<;ão das compen;ações
financeiras, de maneira unifolD1e e equa1i7.ada, sobre toda a hidreletricidade
produzida no Pais.

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O REGIME JURiDICO DOS
SERVIDORES PTJBLICOS CIVIS Di'. UNIÃo,
DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÔES
PUBLICAS FEDERAlS.

TíroLom
Dos Direitos e Vantagens

CAPiTm.ovrr
Do Tempo de Serviço

......·:....·..M..'iOz:....Ãi~ ..~..~~;;;;; ..;;;;..~~;;.;..·~~ ..~~..~..97:..~
COIlSlderados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;
n-exerc~cio de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade

dos Poderes da Umão, dos Estados, Municípios e Distrito Federal'
m. exercic~o. '!t car~o ou fimção de governo ou~, em

qualquer parte do ~~tonoNaCIonal, por nomeação do Presidente da República;
IV - parllcípaÇão em programa de treinamento regularmente instituido

cooforme dispuser o regulamento; ,
* lncisoJVcom r<Jiol;íJo dado.peIa Lein· 9.527. th 10/1211997

. . V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, munir'pal ou do
Disaito Federal, ex~to pmlI promoção por merecimento'

VI - júri ~ outros serviços obrigatórios por lei; ,
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento

coofOIme dispuser o zegulamento; ,
* Inciso VII comr<Jiol;íJodado.p<IaÚi n'9.527. th 10/1211997 •
vrn-licença:
a) à gestante, á adotante e à paternidade;

.b) parn tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses,
cwn~vo ao l?flgo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de
proVllllelltO efetivo;

* AlÍ1wJ com r<Jiol;íJo dado.pe1D Lei n'9.527. €Ú 10/121. '97 .
c) para o desempenho de mandaro classista, exceto para efeito de

promoçllo por merecimento;

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) para capacItação, cooforme dispuser o regulamento·
* AIÍ1wJ com rMDçiladodape1DLel n'9.527, th 10/1211997 :
f) por convocaçio para o serviço militar;
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o ar' 18;

. X - partICIpação em ~ti~o desportiva nacional ou convocaçio para
~egrar representação desportiva lllIClooa1, no Pais ou DO exterior coofonne
disposto em lei especifica; ,

.. XI • afastamento para servir em organismo internaciooal ~ que o Brasil
parttClpe ou com o qual coopere. .

• IncISO aaIMU1I1ado pe1D Lei n' 9.527 th /0112/1997 .
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DECRETO-LEI N" 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

T!nJLoIV
Do CCIllrIlo 1DdMdua1 do Traba1bo

CAPÍ11JLOIV
Da SUJpeDSIo e da Inlarupçir.

An. 471. AJJ CIIDplepdo lÜStIIdO do emprego, sIo aseguradas, 1*
oclSiIo de sua volta; todas • VIIIlIPDS que, em sua ausancia, teDhlan sido
atribuidas à categoria a que pertaK:ia 111 empresa.

An. 472. O afaIlamcaIo do emprepdo em Yirtude das exiB!Dclas do
serviço militar, ou de ouuo CIIl:IlIO público, nIo COIIS1itUirá motivo plR aItaaçIo
ou tescisfio do COIlttIlO de trabaIbo1* parte do emprepdor.

§ 1·Pu que o cmprepdo teIlha direito a vollllr a exercer o cargo do que!
se afiIstou em. vinude de exipia do serviço mi1ilar ou de encargo público. é
indispeosivel que DOliftque o emprepIor dessa intençlo, por teleglllllll ou carta
registrada, deoIro cio pnzo múimo de 30 (trinta) dias, COIIIIdos da dlIII em que se
verificarampICtivabIlxaOUI áImIDaçIo doen~ que estaVI obrigado.

§ 2" NoI COlIlrIIOI por prazo delmDinado, o ttmpo de afàsIlImeDto, se
assim ll:OI'lIIraD .. pIItII laia.... nIo lá compuIIdo na contapm do prazo
para a zapecdva lIl'lIIÍIIÇIO.

§ 3" Ocomado lIIlIlivo rekvaIte ele ma-pu 1 1CIlDDÇI1llCi0lll1,
podcri allllllridlde eomp-..lClIlcilIr o ÃImIIdo do fmIlRIIdo do MrViço
ou do 10caI ele trabIIbo, _ que liCOIIfiaIn II1IIpeDIIo do contrato de trabalho.

" i 3·jôl~,.JoDIt:NIo-Idn·3•• 27101/1966.

..........................................................................................: .

LEI N· 8.001, DE 1310311990 - DOU 14103/1990

DEFINE OS PERCENTUAIS DA DISlRIBUIÇÃO
DA COMPENSAÇÃO FlNANCElRA DE QUE
TRATA A LEI 111" 7.990 DE 28 DE DEZEMBRO
DE 1989, E DÁ OUTRAS PROVID~ClAS.

Ar!. 1· A dístrihuiçllo mensal da compensaçIo fioaDA:eira de que lata o
Irt 2" da Lei n· 7.990, de 28 de dezembro de 1989, scri feita da seguinte forma:

I- 45% (quarenta e cinco1*cento) aos Estados;
n· 45% (quarentI e cinco1*cento) lOS Muaiclpios;
m. quaIro iDIeiros e quaIro décimos POl' cento • Secretaria de lUc:ursos

Hidricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Rec:unos Hldricos e da AmazIloia
LegaI;

• ll1CÚOm COfftredaç/lodadap~IQ[Aln·9.433. d808101I1997.
. IV • tm inteiros e seis décimos por cento 10 Depmtamento NaeiooaJ de

Aguas eEnergia Elétrica- DNAEE, do Ministério de Minas eEIlergia;
°1t>eIsoIVCOIIIrwiIJç6odadapelaLein'9.433. d8081OJIl997.
V • dois poc ceoIo 10 Minis1l!rio da Ciencíac Tei:Dologia.
o 1",,1SO VoaucidopdalAln'9.433. ck08lOlIl997.

§ 1° Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal
receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de Município.

§ 2" Nas uSinas hídIelétricas beneficiadas por reseMtórios de montante,
o acréscimo de energia por eles propiciado será considenldo como geraçio
associada a estes reservatórios regu\arizadores competindo 10 DNAEE efetuar a
avaliação correspondmte pllIll determinar a proporção da competISllÇiO financeira
devida lOS Eslados, Dislrito Federal e Municípios afetados poc esses relICn'IIiÓriOS.

§ 3· A Usina de ltaipu distribuirá, mema\mente, mpeitados os
peteenlIJaÍS definidos 110 "caput" deste artigo. sem prcjulzo das parcelas devidas ao
DNAEE e 10 Ministáio da <::i!ncia e recnologia, 10 Estado do Parmi e lOS

Mmúcípios por ela diretamente afetados, 85% (oitenta e cinco poc cento). dos
"royalties" devidos poc ltaipu BinaciooaJ do BlllSiI, pevistos no Anexo "C", item
m. do TIIIIdo de ltaipu, assinado em. 26 de lIUIrÇO de 1973, entre • República
Federativa do Brasil e a República do Pmguai, bem COIIIO DOI documentos
~ subseqGentes, e 15% (quinze por cento) lOS Estados e Municfpioe
afetados poc reservlllórios a momante da Usina de ltaipu, que C(lIlIribuem para o
inaemenlO de eoecgia nela produzida.

§ 4° A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministeno do
Meio Ambiente, dos RectIISOs Hídricos e da Amazônia Legal será emprepda Da

imp1emeotação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sístenla Nacioual
de Gerencilmento de Recursos Hldricos e na gestlo da rede hídrometeorológica
nacíonaL

• i 4·""'" rtJl4çiJodadapdalAllI'9.433. tk 08101/1997.
§ '0 A cota destinada ao DNAEE será ClIlpI'rzada na opernção e expansIo

de sua rede hidromctccrológica, 110 estudo dos recursos hídricos e em serviços
telaciOlllldos ao aproveitamento da ener;iabidniulica.

• 1,.aaueidopdaLei n·9.433. tk 08101/1997.

~"127D

NoI_ do artlao 64. poria:nfi> 1·, da Comliluiçio FederII, lIlbmeto à eIovIda
cIIIilodIllIo til V_l!xaYaciu o_ do projelo de lei que "DiIplie sobre a criaçIo da AP>cia
NIIi:bliI tIt .4auu - ANA. CIIlidIde &dlnI de c:oordcPoçio e apeio do ·SiJtema NacioDII de

~ de1ttconoIHIdricos, e dioutru providlIlciu'.

1lruiIia, 2 de ••teol!>ro de 1999.

~-~

Bruilia, 2S de ljlOIlO de 1999

2. A /\NA será uma l1JlIIqUia sob regime esp<CÍII, vinouIad& ao MiDiJlirio do Mão
Ambieme, com llIlODOlJlia administmiva o finaDcoira, JIIIIIdalo fixo o alJbilidade de .....
dirttlnS. Estas =oristicas justilitall>o.. JlOnIl'O a imp1anloçio do Sistema NacioIlaI de
GormciamODlo de Rocut1<n Hídricos é tJrofa a ser oxecutJda 10 loogo do vários anos,~ oxiBíri
COIlIinuidado administrativa o cçacitaçiD tétnica dos ..... dirigenteS pan~.eme_
dois relevantes prnblomu tw:io.w.:

a) as .oca. prolongadas, especialmeme DO Nord..... cujo o<J1W:ÍDD'DIODI oxiairá o
aprimoramento da gestão da ofem de água. o embelecimento de gereueiJlIlOlII da
demanda e a priorizaçio do. uso. de recurso. hídricos em siwaçio de escassez;

b) a poluiçio dos rios, principalmente nos caso. em que a simaçio critica dI:com da
utilízaçio desarticulada, cujo ordenamento domandarâ uma açio Jl'ClUIda DI 0ICIIa da
boeia hidrogrifica abrangendo mais d. um eswlo.

3. Além do c:aexdeDIr e apoiar o Síst<ma Nacional de Gerenciameato de 1loc:onx
Hídricos, a/\NA ser.i umbém o órpo gestor dos reeunos hídricos de domínio da UniIo.1IIIIIldo
de fonna subsidiária e aniculada com ourro. órgãos e emidad... públicos e privados, ÜIlepDlOS
do Sistema, dentre o. quais se destacam:

a) CoD.<O!ho Nacional de Recursos Hidricos. criado pela Lei n' 9.433197 e rosuJiIIl<lIIad
pelo Deceton' 2.612, do3 de junho do 1998. composto detepreSClllallle de usuitios, dos
govemos federal ~ eswhWs. do organizações Dia govoruamotnal.s;

b) OS ótp;ios eswhWs gestoros de rDaJr10S hídricos. que ex= O COOlIt>Ie da 0lIl0lp de
direl. de u.so do recursos hidrico. do domínio estadual;

c) os comitês de bacia hidrográfica. criado. pela Lei n' 9.433197. que funcionado <XlmO"
fossem o parJammto da respectiva bacia ao debater temas relacioudos CXlIII o mo de
reeuno. hídriCOs. procurando conciliar interesses de segm..... disrimos;

d) as agências de bacia. criadas pela Lei n' 9.433197. que seriio entidades de tIinito privado,
sem fins luemivos, imlituidas pelo. Comitês de Bacia Hídrográfica para _ como suas
seaetaria.s executivas.

4. Dentro as virias attibuições cometidas à ANA no Projeto do Lei. cabe 'daIaI:oi'u de
DtJt<>rgar o direitn de uso de reeunos hídrico. em corpo' hidricos de domínio da UniIo; atabel.....
condições de opmçio de rescMIérios para garamir o u.so tmiltiplo dos r_ bidrito<; o
promover ações que possam minimizar os efeitos de ...,.. • inundações de que trata o iDciJo xvm
do In. 21 da CollSlÍD1içio. em apoio aos estados • DlIIIÍCÍpÍOS.

5. A /\NA iniciará suas atividades nas regiões em que a água seja imufieiaIla ou de
baixa qualidade, com conflitos def1agrados ou em via de irtupçio, adnlande ..............



51668 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

previstos na Lei n' 9.433197 inteiramente compativeis com a Deçlaraçio de DubIln (1992 
Conferencia Internacional sobre a Agua e Meio Ambiente) e a Agenda 21 (1992 - Ccafuência <lu
N~ Unidas solxe o Meio Ambiente):

aI considerar a agua b~ disponivel nos rios e reservatórios. seja paIOl comIDO OUI{Wa

diluição de efluentes. como bem de n3.WreU econõmi~

b) desceDlIW= o g=ociamenro e "open!<;áo <lu estnJlUrlIS hídricas;

c)~ & efetiva pIrIic:ip&çio dos ....... aMlIvidoo c Í1lIfnOadOI, DOS proceIIOI
cIociIórioIlOln o .... dos RICIIIIOS bidricos; .

cI) aIocIr a ... bruI& de .... ..-mI, zdmdo pcIa CCllIICfVOÇio c )lIllQJlIIIIlIo diriIIlir
caaftIloo • dIaiI>orUIIIllcs.

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI W 1.617/99, NOS TERMOS

DO ART. 64, § 1° DA CF

C/C O ATO DA MESA N° 177/89

(120)

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO

PROJETO DE LEI ND 1617, DE 1999

1

PEDRO MALAN

MiDistroclc E-»daFaDDda

Dispõe sobre a criação da

Agência Nacional de Aguas 

ANA. entidade federal de

coordenação e apoio do Sistema

Nacional de Gerenciamento da

Recursos Hidricos. e dá outras

proVidências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

MARTUSTAVARES

MiDisuo clcEsladodo~
~cGcolo

AVÍIo n' 1464 • C. Civil.

Em 2 de ••tellbro de 1999:'

Senhor Primeiro Sccretirio,

EDcaminho a .... Se=taria Mcnsa&em do Exce\mtí''Í'DO ScaIlor PnoidoolIo do
Rq>ública relativa a pro;eto de l<i que "Disp&o sobre •~ da AIioci& Naciclaal do Á&uu 
ANA, cntid&clc fcdera1 de coordaJaçio e apoio do Sistema NacioaaI do GenaciamoIlIo de

Recursos Hídricos. e dá oUlrU providâ>ew".

A SuaExceIbciao Sechor
Dcplbdo UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Sec:rclirio da ClmIra doe Depolados
BRASjLIA-DF.

CAPiTULO I

DA CRIAÇÃO, NATUREZA JURIDICA E COMPE~NCIA DA

'AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS· ANA

Art. 1" Fica criada a Agência Nacional de Águas· ANA, /IlII8rquia

sob regime especial. vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Clll11 Illlde e

foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuaçio 8lJI\tldo o

tenilório nacional.

§ 1" A natureza de autarquia especial conferida • A/'IA é

caracterizada por autonomia adminisllaliva e finllllC8ira, manc/attl ftlW e

estabilidade de seus diretores.

§ 2" A ANA é a entidade federal de execução, contloIIt, apoio e

fiscalização do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recu~ Hídricos,

previsto no inciso XIX do art. 21 da Constituição. e criado pem Lei 9.433, de 8

da janeiro de 1997, sendo-Ihe assegurada, nos t8/TllOS delta Lei. as
prerrogativas necessárias ao pleno desempenho da competência que lhe é

própria.

§ 3" A ANA está subordinada ao Conselho Nacional de Recuraos

Hídricos e atuará em articulação com os órgios e entidades, públicos e

privados, integrantes jo Sistema NlICÍOl'Ial de GerenciamenliO de Recuraos

Hklricos.

Art. 2" ·A ANA terá quadro pro;riO de pessoal. observlldo o

disposto no Capítulo 111 desta Lei.
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Parágrafo único. A fiscalização de competência da ANA será

objeto de execução direta, por meio de seus agentes, podendo ser delegada,
mediante convênio firmado com órgãos e entidades da administração pública

federal ou estadual.

Art. 32 Compete à ANA apoiar o desenvolvimento do Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, atuando com

imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmante:

I - propor normas e padrões e realizar estudos para subsidiar o

Conselllo Nacional da Recursos Hídricos, os Conselllos Estaduais de RecurtOS

Hrdricos e os Comnês da Bacia na implementação, na operacionalizaçio, no
controle e na avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos

Hidricos;

11 • outorgar, por intermédio de autorização e madiante as

diretrizes lIlItabelecidas pelos Comitês de Bacia, pelos Conselllos Estaduais de

Recursos Hidricol a pelo Conselllo NaciOllal de Recursos Hídricos, o direito da

uso de recursos hrdricos am corpos hidricos de domrnio da União, podendo

delegar esta competência aos órgAos ou ás entidades estaduais invlllltidos do

poder de outorga da recursos hidricos;

111- contribuir com os demais órgãos da União, dos Estados e do

Distrito Federei, no cumprimento da legislação federal de recursos hrdricos;

IV - participar da alaboração do Plano Nacional de Recursos

Hídricos e supervisionar a sua implemanl8Çlo;

v - exercer a funçlo da secretaria·executiva do Consalho

Nacional de Recursos Hldricos prestanda-lllll spolo admlnistmtivo, técnico e
financeiro;

VI - fiscalizar a arrecadação e apllcaçlo das receitas geradas

pela cobmnça do uso dos recursos Ilídricos, realizada pelas Agências de~

ou pelo respectivo órgão criado pelos Sistemas de GestAo de Recursos

Hldrlcos dos Estados, definidos em suas respectivas leia, inciusive em rios de

dominio federal.

VlI- participar, em conjunto com o IBAMA e os órgIos gestores

dos. Estados e do Distrito Federal, da fiscalizaçlo dOa UIOB dos recursos

hidricos em corpos d'água de dominio da Unilo ou delegar a lIlItas órglos a
fiscalização no que tange ás suas atribUições;

VIII - prestar apoio aos Estados na criaçAo de órgAos gestores de

recursos hídricos:

IX - apoiar as iniciativas voltadas pare a criaçIo de Comitês de

Bacia Hidrográfica e de sues respectivas Agências da Agua;

X - contribuir para a solução de eventos crfticos tais como secas

e inundações, por meio de estudos e propostas visando subsidiar o

planejamento e as ações dos Comitês de Bacia, do óTgIo criado pelos

Sistemas de Gestão de Recursos Hídricos dos Estados e as diretrizes do

Conselho Nacional, dentro do previsto no inciso XVIII do art. 21 de

Constituiçllo;

XI - por delibelllção do Conselho Nacional de Recursos Hidricos

promover a elaboração de estudos para subsidiar a apHcaçio de recursos

financeiros da União em ob~s e serviços de regularização de cursos de IIgua,

de atoc:açAo e distribuição de água, e de controle da polulçlio hldrica;

XII - elaborar normas sobre as condições de operllÇiio de

~at6rios por agentes públicos ou privados, a serem submetidos à
aprovação dos Comitês de Bacia e dos órgãos criados pelos Sistemas de

Gestão de Recursos Hídricos dos Estados, de forma e garantir o uso múttiplo

dos recursos hídricos, que estejam de acordo com as diretrizes do Plano de

Bacia e exercer a respectiva fiscalização;

XIII - promover a coordenação das' atividades desenvolvidas no

ImbKo da rede Ilidrometeorológica nacional, em erticulação com 6rgIos e

entidades, públicos ou privados. que a integram ou que dela sejam usuários;

XIV - organizar. implantar, gerir e tomar público o Sistema

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos; e

xv -estimular a pesquisa e a capacitação de recursos Ilumanos

no tocante à gestlio de recursos hidricos.

§ 12 A publicidade a que se retere o "capu!' desta artigo dBVll ser

feita em veículo de comunicação de grande circulação.

§ 2" 1>JJ ações a que se retere o inciso Xl deste artigo, quando

envolverem a aplicação de racionamentos preventivos. somente poderio ser

promovidas mediante a observáncia de critérios a serem definidos pelos

ComK" de Bacia e pelos órgãos criados pelos Sistemas de Gestlo de

Recursos Hídricos dos Estados e estabelecidos em decreto do Prnidanle da

República, cujas normas deverão ser adotadas no âmbito de toda a lJacia

hidrográfica atingida.

CAPITULO"

DA ESTRUTURA ORGÂNICA DA AGêNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA

Art. 42 A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada,

composte por cilll:O membros, escolllidos e nomeados pelo Prnidente da

República. de uma lista de oito Indicações aprovadas pelo Conselho Nacional

de Recursos Hidricos. com mandatos não coincidentes de quatro anos,

admitida uma única recondução consecutiva. e contará com uma Procuradoria.

§ 1° O Presidente da República designará, dentre os membros da

Diretona Colegiada. mediante indicação de seus membros. o Diretor Presidente

da ANA, que será investido na função por quatro anos ou pelo prazo que restar

do seu (!Iandato.

§ 22 Em caso de vaga no curso do mandato, este será

completado por sucessor Investido na forma prevista no caput, que o exercerá

pelo prazo remanescente.

Art. 52 A exoneração imotivada de dirigentes da ANA somente

poderá ser promovida nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos,

findo os quais ser-Ihes-á assegurado o pleno exercício de suas funçOes.

§ 12 Após o prazo a que se refere o caput, os dirigentes da ANA

somente perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenaçllo

judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo

administrativo disciplinar.

§ 2" Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de

improbidade administra.tiva, será causa da perda do mandato a inoilHrvlncia,

por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos devem 8 proibições inerentes ao

cargo.
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§ 3' Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cabe ao

Ministro de Estado do Meio Ambiente instaurar o processo administrativo

disciplinar. que será conduzido por comissão especial, competindo ao

Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o
caso, e proferir o julgamento.

Art. 61 lVJs dirigentes da ANA é vedado o exerclcio de qualquer

outra atividade profiasipnal, empresarial, sindical ou da direçlo poIfIlco.

putidária.

§ 11 É vedado aos dirigentes, igualmente, ter intenlUe, dIralo ou

indireto, em empresa relacionada com o Sistema Nacional de~

de Recursos Hídricos, conforme dispuser o regimento interno da ANA.

§ 2' A vedação de que trata o caput não se aplica aos C8IOI de

atividade profissional d!lCOrrante de vinculo contratual mantido com enIidedN
públicas d8S1inBdas ao ensino e á pesquisa, inclusive com as da direito privIdo

a elas Vincullldal.

Art. P Compete à Diretoria Colegiada:

I - exercer a adminis1ração da ANA;

11 - editar normas sobre matérias de competência da ANA;

111 - aprovar o regimento interno, a organização, a estrutura li o
Ambilo decis6l1o de cada diretoria;

rv -cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao SiIWma

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

V - examinar e decidir sobre pedido de outorga do diAlito da uso

de recursos hídricos em corpos d'água de dominiO federal, e filC8lizar aa

outorgas emitidas pelos órgãos responsáveis dos Estados e do Distrito Foo-I

que receberem esta delegação;

VI - elaborar e divulgar relatórios sobre suas atividades;

VII • encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA _ 6lVb
competentaa;

VIII • decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integranIM

<lo pitrimOnio da ANA; e

IX - conhecer e julgar pedidos de reconsideraçAo da daciallM de

componentaa da Diretoria.

§ l' A Diretoria deliberará por maioria simpkjs de VOlDa, , ..

rwuniri com a presença de, pelo menos. três diretores. dentre eles o Dlreklr·

PIlIIident8 ou seu lUbI1ituto leg81.

§ 2' As decisões relacionadas com as atribuições instituc:iollM

da ANA, previstas no art. 3', seria tomadas de forma colegiada.

Art. 61 Compete ao Diretor-Presidente:

I - a representação legal da ANA;

11 • exercer a função de secretário-exee0 do ConMlho

N.cion8I de Recursos Hídricos;

111 • presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;

IV • cumprir e fazer cumprir as decisões da Diletoria CoIegillda;

V • decidir, em caso de empate, nas' deliberaçl!es da DlI8loria

VI • nomear e exonerar servidores, provendo os cargos lfllIIvoI ,

em comlado e as tunçOes da confiança;

VlI- admitir e demitir SfllVidores, preend1endo OI~

VIII - encaminhar ao Conselho Nacional de RllCIll'SOS HIcIricot OI

l'lllIlóriOs periódicos elaborados pela Diretoria Colegiada e 0lI -na di

c:ompet6ncia dllquele Conselho;

IX • assinar contratos, conv6nios e ordenar daspesu; e

X- exercer o poder disciplinar, nos termos da legiIlaçIo em vigor.

Art. 9" Compete á Procuradoria da ANA, que li vincula à
Advocacia-Geral da Uniio para fins da orientaçlo normativa li aupeMsio

técnica:

1- representar judicialmente a ANA, com~

processuais de FlWlnda Pública;.,.
11 - representar judicialmente os ocupentlll de cargoa e de

funções de direçio, inclusive após a cessaçio do respectivo -acio, com

referência a atos praticados em decorrência da IlJU atribuiç6M legais ou

institucionais. adotando, inclusiVa, as medidas judiciais cabJveia, em nome ,

em defuaa dos representados;

111 • apurar a liquidez e certeza de cr6ditos, de qualquer natureza,

inerentes às atividades da ANA, inscrevendo-os em divida ativa, pera 1inI di

cobrança amigável ou judicial; e

rv· executar as atividades da consultoria li da .-aoramen1ll

juridicos.

CAPITULam

DOS SERVIDORES DA'ANA

Art. 10. A ANA constituirá, no prazo de trinta e ...~ a

contar da publicação desta Lei, o seu quadro próprio de peaoeI, por meio da

reeJizaçio da COIlClJ/lIO púbflCO de provaa, ou da provas • tltulol, ou da

redistribuição de 5eNidores de órgãos ou entidades da Adminiltrllçlo Federal

direla, autárquica e fundacional.

§ 1 0. Nos termOll do inciso IX do art. 37 da Constituição, tIce a

ANA autoriZada a efetuar contratação temporária, por prazo n50 excedente a

trinta e seis meses, do pessoal técnico imprescindível ao e-eício da IUU

atribuições institucionais.

§ 2". Para os fins do disposto no caput, do COfIIideradaa

.-sidades temporárias da excepcional interesse público aa 8livldacIM

relativas à tIacaIizaçio da compat6ncia da ANA, à i~. .a
acompanhamento li à avaH.c;Io de projelOll e programas de carátsr ftnIllltico

na área da recursos hídricos, imprescindíveis á implantaçio e à atueçIo di

ANA.

Art. 11. A ANA poderá requisitar servidores de órgios , enlidadeI

integnmtes da administraçAo pública federal direta. autárquica e fundacionll.

§ l' A$ Illquisições para exercício "' ANA, lIIII1 calVO em

comissio ou função de confiança, ficam autorizadas pelo prazo máximo di

vinte e quatro meses, contado da ínstalação da autarquia.

§ 2' Transcorrido o prazo a que se refera o parágrafo antsrior,

somente serlo cedidos para a ANA lIIlIVidoraa por ela requisitados pera o

exercicio de cargo em cOmissio.

§ 3' Duranta os primeiros trinta e seil ltllIHI lIUbIequIntM à
inIlalIçio da ANA, as lllquisiçOes de que treta o caput deite artigo, com ,



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51671

Pfévia manifestação dos Ministros de Estado do Meio Ambittnle 8 do

Planejamento, Orçamento e Gestão, serão irrecusáveis e de pIOllIo

atendimento.

§ 42 Quando a cessão implicar redução da remuneraçlo do

SIll\Iidor requisitedo, lice a ANA autorizada a complementá-Ia até o limite da

percebida no órgão ou na entidade de origem.

Art. 12. Ficam criados, com a linalidade de integrar aestrutul1l di
ANA:

I - quarenta e nove cargos em comissão, sendo cinco C8IVOI da

Natureza Especial, no valor unitário de R$ 6.400,00 (8lIis mil 8 qUltltlcentOl

reais). e quarenta e tr_ cargllS do Grupo-Direçlio e AMMIorarnento

Superiores - DAS, assim distribuidos: oito DÁS 101.5; cinco DAS 102.5;

dezessete DAS 101.4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS 101.2; e doil

DAS 102.1;

11 - cento e cinqüenta funções de confiança denornil1ldat Funç611

Comissionadas de Recursos Hídricos - FCRH, 8lIl'ldo: trinta FCRH - V, no vllor
unitário de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais); quarenta FCRH-IV. no
valor unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco rlIa!s); trinta FCRP. _

11I, no valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte FCRH -U,

no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro rNiI); •

trinta FCRH • I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois fllIla).

11I - o cargo em comissão de Procuradof da ANA, nlve! DAS

101.5, o qual será provido por ocupante de cargo efetivo do quadro da peuoal

da autarquia, ou mediante. requisição de SBlVidor integrante da call1llra jurldlcl

da Advocacia-Geral da União ou de seus órgãos vinculados.

§ 12 O servidor investido em FCRH eXlllC8rá etribuÇ6el de

assessoramento e COO\'d8naçAo técnica e percebeti.~

correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, aerBlCida do V8Ior

da função para a qual tiver sido designado.

§ 22 -A designação para função de assessoramento de que tralI

este artigo é inacumulável com a designação ou nomeaçAo para qualquer outra

forma de comissionamento, cessando O seu pagamento durante as aituaQ!laa

de afastamento do servidor, inclusive aquelas considerades de efetivo

exercicio, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI e VIU •

alíneas "a" e "e" do inciso X do art. 102 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de

1990, e no art. 471 da Consolidação das Leis dos Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

§ 32 A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre I

alteração de quantitativos e a distribuição das FCRH dentro da estrutura

OfllIll1izBcional da autarquia, observados os níveis hierárquicos, os vakxM di

retribuição correspondente e os respectivos custos globais.

§ 42 Nos primeiros trinta e seis meses seguintes à instalaçio di

ANA, a FCRH poderá ser ocupada por servidores ou empregados requisilldoa

na forma do artigo anterior.

CAPITULO IV

DO PATRIMÓNIO E DAS RECEITAS

Art. 13. Constituem patrimônio da ANA os bens e direitos di IUI

propnedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou il1COfllOlW.

Art. 14. Constituem receitas da ANA:

I - OI recursos que lhe forem transferidos em decorr6nciI de

cIoi..y6es COIlIignadu no Orçamento GenII da Unilo. créditos especialtI,

crtdb adiclonlia • transflr6nciaa e repassas que lhe forem conferidoa;

11 • OI l8CUl1OI provenientes de conv6nios, lICOldos ou contralOl

ceIebradoa com entidIdII. 0lgIl11arnoa ou empresas nacionlÍl ou

intlmacionlil;

11I - as dOllÇ6es, legados. subvllllÇ6lll e outros reanos que lhe

forem destinados;
IV • o produto da venda de publicações, matarial técnico, dados e

infOrmações, inclusive para fins de Iicitaçio pública, de emolumentos

administrativos e de taxas de inscrições em concurso;

V • retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a

terceifOll;

VI - o percentual, definido pelO Conselho Nacional de Recursos

HIdricos, do produto resultante da arrecadação de multei aplicadas em

decorr6ncia de ações de fiscalização de que.tratam os arts. 49 e 50 da Lei n2
9.433, de :'997, para o caso de águas supefficiais. em rios de domínio di

Unilo;

VII - os valores apurados com a venda ou aluguei de bens móveis

e imóveis de sua propriedade;

VIII - o produto da alienaçio de bens, objetos e inatrumentos

utilizados para a prática de infração, assim como do PlItrim6nio dos infratores.

apreendidos em dec:orrtncia do exercicio do poder de policia e incorporados ao

PlItrimônio da autarquia, nos termos de decisão judicial; e

IX - OI recursos de que trata o inciso UI do art. 111 da Lei n2 8.001.

de 13 de março de 1990. que serão dQravante apropriados pela autarquia.

Àrt. 15. As receitas Pl'OV8lIientea da cobnInça pelo uso de

recursos hídricos nas bacias hidrogni1icaa, onde nAo existirem Ag6ncias de

ÁOUI ou di Bacil, seria mantidas à disposiç*l da ANA, na Conta Única do

GoYemo Federal, enquanto não forem destinadas para as \1ISPlldiVas

programações.

§ 12 A ANAmanterà registros que permitam identificar as receitas

correspondentes a cada uma das respectivas bacias hidrográficas onde os

recursos foram arrecadados.,'i' As dÍ$pOl\ibilidades de que trata o caput deste artigo

poderio .... l11IIItidII em aplicaçio financeira, na forma regulamentada pelo

Mlnlatário da FuandI.

,3' A lIXIÇio das dollçõea orçamentárias da ANA na Lei

0rçamentjriI Anual. lua prog!lImaçlIo orçamentáril e financeira de execuçio

nIo lClfrarIo Umites nos ...... valonls para mcvimentaçio e empenho.

CAP(TULOV

DAS OlsPOslçOes FINAIS e TRANSITÓRIAS

Art. 18. NI primeira geatio da ANA, um diretor terá mandato de

111I ... doiI diralorea teria mandlto de quatro anos e doia diretoraa de

cinco 1IlOI, paralmplementar o a11l1m1 di mandltol nAo colncidentea.

Art. 17. FIeI o Poder Exacutivo lulorizIdo I:

I - tranaterir para I ANA o lClIIVO técnico • patrimonial, dlraitOla

l'IOIiIU do MI~ do Meio Ambiente e da llIUI órgios, n-.sérios ao

~dllUtIlqUiI;
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11 • remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentkios do

MIniII6rio :lo Meio Ambiente par8 lt8ndel' &I despesas de eI!IutlIraçIo e

nwnutInçIo da~ uliHzando como llIClKSOS &I dotações orçament*fal

clIItinrodu .. atividades finalísticu e adminis1nltivas, obaeMIdos OI lllllIII'lOI

lUbpIojaIoa. subalividades e llIIJl)OlI de delpesas previstos na Lei

Orçemenlária em vigor.

Art. 18. A Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a
Advocacia Geral da Unilo prestaria à ANA, no imbito de suas compelênciaa,
a 8SIiIljncia jurídica .-.ária, até que seja provido o cargo de Procurador

de auta'quia.

M 111. O ~oder ExlIcutivo procedIri • deIcentraIlzaçI dai

atIvidadeI de opertoÇio a manutençlo de reservatórioa, ccl8iI • aduloras de

dominio da Uniio, excetuada a infra-estrutura componanlt do SlIlIma

Irdariigado Bruileiro operado pelo Opel1ldor N8ci0na1 do SiItaIIw ElMrlco 

OHS.

Parjgrafo único. caberá. ANA a coordanaçIo e a IUparvido do

procMIO de de8cfIntraIizaçio de que trata esta 8I1igo.

M 20. O Poder ExlIcutivo encaminhará 80 Congraaao NIicional,

no prazo de attl8l88llta di&l, 11 contar da publicaçio delta \.el, projeto de Ial

cIiapondo lObnI a criaçIo de C8It/OlI efetivolI do quadro de p8MOIl da ANA.
dIalInadoa ao-*io de atribuiçOes relacionadM .. suas c:ompatInciM.

51- O Poder EXecutivo aplOVari o regulamento da ANA.
irMIIIlindo-a, aulIOmaticamantll, no exercido de llJ8 compattncia.

§~ A publicllçio do r&\lUlamento marcará a imItal8çIo da ANA.
inveatlndo-a. au1llmaticamente, no exercido de sua compet6ncia.

Art. 21. A ANA PfllII10verá a realizaçio de COllCUI1IO público para

~1'IIM1lo dai vagaa exiltllntea no seu quadro de pe880III aampra que o

quII1tMallvo de C8It/OlI vagos exceder dez por cento do total de C8I'Q08

lIlCiIlIInteI.

Art. 22. O art. li da Lei nl8.D01, de 13 de março de 1990. p88S8

a vigorw com a seguinte Aldaçio:

"Art. li .

I - qI.*'8IM porcento _ EstadlII;

11 • qUllAlllta por cento _ Municipa;

1lI- quatro cIécimos por C8IJlO ao Minial6rio do Meio ArntlIanta;

ri .lI6I intairoa • Mia cléc:imoa por canIo 80 MInlI*io de ,..,. •

Ena!gia;

V- doia por canIo 80 MiniIl*io da CI6ncia. Iacnologia;

VI· quIIlllrza por canto • NU\.

! 4i A colJI dMIlnada ao Miniltério do Melá AmbIanla MIá

empregada na eIaboraçio de Polítlca NIlCioI1lll de~ HktrIcOI.

§ SI A colJI clettinada • ANA será~ na imjllamlntlÇlo

da Polltlca NacionIt de Recursoa Hklricoa, do SiIWna NIclonII de

Garanclalllllnto da Recursos Hr~.

! S' Os "royllltiel" e a COIlI\l8III8ÇIo financaira pala utiIDçIo

doa __ hktrlcOl par8 gnçIo de .-gia hIcnIMrica. inIlIluIdllI

pela Lei nll1.990, de 28 de dezembro de 1989. nIo impIic:am na iMnÇIo

do pegamen10 pelo UIO de rBCUl1IOS hklricol de que 1J1lta a SaçIo fII do

capitulo IV da Lei nll9.433, de 1991." (NR).

Art. 23. O art. 36 da Lei rf' 9.433. de 1991. peAlI. vigor.- com •

lIQUlnW redaçIo:

"Art. 38.

I - um Presidente. que será o Ministro de Estado do MaIo

Ambiente;

11 • um VICe-Presidente, que sera o SIICfIltárIo de R~

HklricoI do Mínialério do Meio Ambiente;

111 - um 5ecretário-Executivo, que será o Direlor;p~ ela

ANA." (NR)

Art. 24. A ANEEL pIOII'IOV8rá, no prazQ,de noventa dia ajuIlI no

cilcuIo da compensaçio financeira de que trata o art. 22, ela modo •

contempl.- os Estadoe e OI MunicipiOl com aumento real da companuçlo,

adotando-le como parimetro os v8lorlls pralicadolI no dia antariof 80 da

publicaçio desta LeI.

Art. 25. EIIa Lei entns em vigor na data de llJ8 pubIlcaçIo.

Art. 26. Ficam revogados os arts. 45, 46 e 54 da Lei nl 9.433, ela

ade janeiro de 1991.

JUSTIFICAÇÃO

A l6gica que propugna peto afastamento do EIllado dai lItlvlcIadaI
lICOllOmicas prevê a criaçAo de ag6ncias ftscalizadoras e 8lIlICUlOrM dai
polltical nacionais e regionais em suas áre8lI de atuaçlIo. EIaIa agInciaI
cIaYeriam ter como principais objetivos a garantia de rMpeilo 801 plInoa
MtoriailI e 80S interesses dos COllIumiclorell e 1JIlJériOS. bani corno o
c:omactirnentll no uso de IllCUI1IOS nlllul'llill, quando for o caao. .... que
poaam a1uar plenamente. _ 6rgIo6 precisam ter indepelldlllcla~
todoa OI agantes que atuam nos lI8lores, inclusive o próprio Governo, al6m ela
autonomia e instrumen1as que !J8l'l1IlÚIm a COllI8CUÇio de II!UI~

As agências que vêm lI8I1do inalituldas no BraIlI - ANEEI., ANATEL,
ANP. e 8llOflI, a ANA - deixam muito a dMejar quanto _ aIP8C*l8 b6alcoa
anteriormente citados. SIo agências vinculadas 80 Governo Federal. tqçoa
executivoI das politicas e das vonIlIdes doa governantes. PercIando, c-.
forma, as necessárias indepeodência e autonomia.

0uIr0 problema de origem nas ag6ncias é seu dístllnciarnanto doa
USUários e consumidores que, em última inlltAncia, deveriam lei' • principal
razIo de sua existência. A estrutura definida pelas leis que 81 criaram nIo
poasibili1a a pBlticlpação de representantes dos agentes diretarnanll
envolvidos. como consumidoolll. empresas, governos estaduais' municiptlia, e
outros, em seus órgioll delibemlivoa.

O projeto de lei ora emendado in1roduz modificaçõeS substanciais do
ponto de vista politico, conceitual, técnico e administrativo, comprometendo a
maturidade inslitucional, técnica e processual alcançada pele vigência da Lei
rr" 9.433191. Apresenta caráter centralizador. em contraposição com o espírito
clatcentrallUdor e participatlvo ao sistema nacional da recursos hídricos,
8ItzbeIecendo competências para a ANA que vão desde aspectos normativos.
de planejamento e gest!o de llIClKSOS financeiros até a definição de aspacIoI
operacionais do sistema propriamente dito. com pouca relação e participaçlo
na tomada de decisões com os outros integrantes do mesmo, notadamente OI
Cornit6s e Aglncias de Bacias.

Com o objetivo de superar essas deficiências, apresentamos proposta
de emenda global.

Neste sentido destacamos alguns dispositivos alterados.

A criação da Agência Nacional de Agua estava prevista na Lei rr"
9.433191. Constitui-se, portanto. em um órgáo auxiliar do Conselho Nacional da
Recul1lOS HidricolI.
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Com vista a estabelecer. de forma mais clara. a sua atuação
propusemos no §3' do art. l' que a ANA esteja subordinada ao Conselho
Nacional de Recursos Hidricos.

Por outro lado, procuramos assegurar que disponha de quadro próprio
de pessoal.

Propusemos alteração no inciso I, do art. 3°, que trata da competência
da ANA. Entendemos que cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos·
CNRH a função normativa da política nacional. particularmente dos
instrumentos dá polltica. Esta emenda apresentada visa assegurar que se
preserve o disposto na Lei nO 9.433197 que já determina que cabe ao Conselho
Nacional de Recursos Hidricos deliberar sobre a elaboração de estudos que
subsidiem a aplicação de recursos da União em obras e serviços de
regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água, e de
controte da poluição hidrica. Assim, a ANA deverá submeter-lhe seu programa
de trabalho e a respectiva proposta orçamentária anual.

Já os incisos 11 e 111, do mesmo artigo 3', do PL, por entrarem em
choque com o disposto na Lei 9.433/97, que em seus artigos 12, parágrafo 2" e
em·seu artigo 13, dispõe que toda outorga está condiciionada às prioridades
dos, Planos de Bacia, também foram emendados. Ao mesmo tempo
procuramos, com a emenda apresentada, evftar conflttos entre a atuação da
ANlII e dos demais órgãos gestores com poder de policia.

o papel da ANA é de secretana executiva do CNRH. Neste sentido. a
emenda apresentada neste substitutivo visa deixar claro que cabe à Agência
prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho,

Garantir o uso múltiplo das águas é fundamental, assim como fortalecer
a estrutura sistêmica do planejamento e gestão dos recursos hidricos. Este é o
objetivo do proposto para o inciso VIII, do art. 3°.

A solução de eventos críticos como secas e inundações exige a
participação do conjunto da sociedade. A legislação existente já assegura aos
Comttês de Bacia e ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos a atribuição
pa~ P,rDmover estudos e soluções de eventos criticos. Manter a redação dada
ao inCISO XI do PL seria muito dispendioso e sem qualquer eficácia.. Se essa
~buição permanecesse, exclusivamente com a ANA, exigiria que a mesma
diSpusesse de uma estrutura funcional gigantesca. O objetivo de emenda
apresentada busca, portanto, assegurar o caráter sistêmico e descentralizador
elo Sistema Nacional de Recursos HidricOs - SNRH para a soluçA0 dessas
graves questões.que afligem a sociedade brasileira.

O substitutivo ora proposto busca assegurar, também, que as receitas
geradas pela cobrança do uso da água sejam mantidas sob responsabilidade
des Ag6ncias de Água, conforme dispõe a Lei °9.433.

. Enfim, vários outros incisos são alteredos nesse Capitulo. Entendamos,
llSlIlm, que a ANA deve ter como premissa o caráter descentraliZador do
Sistema Nacional de Recursos Hídricos e foi o que buscamos assegurar na
presente emenda subslftutiva global.

. O Capítulo 11 trata da Estrutura Orgânica da ANA. Originalmente, o PL
dlspu~ha que a Agência seria dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta
por CInco membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos
nIo coincidentes de quatro anos, edmttida uma única reconduçAo consecutiva,
e contará com uma Procuradoria. Ora, entendemos que a Diretoria Colegiada
deva ser composta a partir de indicação de nomes pelo Conselho Naciional de
Recursos Hidricos, cabendo ao Presidente da Repúb,ica a designaçAo do seu
OlllltOf-Presidente.

. Por outro lado, dispomos no presente substitutivo ,sobre o prazo para a
realização de concurso público pare assegurar as condições necessárias para
que a ANA atue como secreteria executiva e possa cumprir as suas
competéncias de fiscalização do uso das águas.

Ao mesmo tempo, consideramos fundamental deixar claro que a
contratação temporária de seNidor só podera ocorrer quando houver
excepcional interllSlle público e somente para as atividades de fiscalização de
competéncia da ANA.

NAo cabe, também, à ANA cobrar pela outorga do direfto mas, sim, pelo
eletivo uso dos recursos hidricos. ~ o qua dispõe a emenda apresentada para
o art.15 ao dispor que a cobrança pelos uso dos recursos hidricos nas bacias
hidrográficas é atribuiçio das Agências de Água.

Outrossim, não basta que a ANA tenha o seu quadro de pessoal
conatituído originariamente mas que seja mantido, ao longo do tempo, em
patamares estáveis. Apanas mediante a manutençio do quantttativo regular de
servidores do seu quadro de passoal, a ANA poderá dar adequado
BWndimento às suaa compet6nciaa. Este é o objetivo desta emenda. 'Neste
sentido, apresentamos emenda ao a1.2O.

Por fim, apresentamoslemenda ao art. 22 com vista a assegurar que
nIo ocorra privilégio consubstanciado na pretendida "isençlo "ou
compenaaçAo" do pagamento daa tarifas/uso de recursos hldricos pelos

"~alties" e "compànsaçio financeira". São inslftutos legais totalmente
distintos, não compansáveis entre si.

ProP95ta de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei N°1617" DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vuconcellos)

DíIplSeIOin.~da"""'NtciOlllll.Ápu-ANA.1BtidIdt
reduM.~ ••pote_1ÍJMf1aNlK'i~"~
dlRcaar-Hkfric-..di~pro~

o Congresso Nacional decreta.

Art. 1°: O Projeto de Lei ri' 1.6179, de 1999, p.... a .vigorar
com a seguinte a1teraçio:

n.c:riaçIo.alQlnUjurkIil:a.~

d&~N.eit*ldl ÃpI.ANA

"Art.'O • Fica criada a Agência Nacional de Água - ANA,
lIIlarqUia sob regime especial. vinculada ao MinistCrio do Meío Ambiente, com sede e
foro no Distrito Federal, prazo de duraçio indetenninado e atuaç10 em todo o
território nacional.

§ tO. A natureza de autarquia especial conferida à ANA é
CIl'IA:lerizada por mandato fixo e estabilidade de seus diretores;"

JUSTIFICATIVA

TnIla-se de ulÍl emenda que baseada no fato de que as pessoas mais habilitadas
pIl1l exercerem estes cargos estio na Administração Pública Federal respondendo de
modo adequado às responsabilidades deste cargo. Além disto, para que a ANA possa
exercer o poder de outorga, é nec<:ollário que tenha ·víncuJo com a administraçio
pública.
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Pl'!!pOIta de EmCllda Mtdjfkat!y••o Projcfo de LeI N"1617. DI 1m
(Do Sr.~do VUCOlICeIIoo)

_ ...,..H.- -AHA._
......~ H ~
.......HWrioeI.."-".wIIMiIL

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA MODIFICATIVA N° 5

oConsraao Nacional d«teta.

Art. l°: O ProjlllO de Lei rf- 1.6179, de 1999, pwa .: VÍIQIlIl"
com aseguinte 1ItcnçIo:

Da ........jIlr"'-.~."""_.;"-.ANA
"Art.IO - Fica criada a Agancia Nacional de Áaua - ANA,

IUtarquia sob regime especial, vinculada aO'Ministério do Meio Ambiente, com Nde e
foro no Dillrito Federal, prazo de duraçio indeterminado e llUlÇIo em lodo o
lCIritório nacional.

§ 1° • A _ de auwquia especial cooferida à ANA é
caracterizada por lIltOnOmia administrativa e filllllCeira, mandato fixo e atabiIidade
de leUS diretores, que podem pertencer apenas 10 quadro próprio da~
Pílblica Federal;"

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um emebda que baseada no falo de que u pessoas mais habilitadas
pua exuccrem esles cargo. eoIlo na AdministrlÇlo Pública Federal respondendo de

=~~raponubilidades desle cargo, sendo coadiçIo ... l'1CIbIr

em fl,L deSetemb7

R ASCO E OS

tado FederaV MO~.---1- Vice-LlderdoPFL ! -. '- i)?z
..-' /1 ~ c--==::-"::-' / " _'- L _

~ . c:-:::::---
-'

......... deSR. ModUIqt!ya.o Prol.de LeI N"1t17. DI""
(Do Sr. 1lonIldo VuconccIloI)

Dioptle lDlxe • criaçIo di A.-a NIlc:ioMI••
ANA. aIIldolIe __ de~ .....
~ N"'*-I di o. . • ._
HIdricoI, od6 _ ___.

OCoqreuo Nacional deereta.

Art. 1°: O Projeto de Lei rf- 1.6179. de 1999, pl.aa,,;par_.1I(IUinte 1ItcnçIo:

~.

Da_._~O__
• ...,..H........ ;..-.AHA

"Art.I" - Fic. criada • Agencia Nacional do Aaua - ANA,
.-quiasob n,ime apeciaI, vinculada 10 Miniârio do Meio AmbicnIe,~ lide •
11m 110 DlIlrito Federal, prazo de duraçIo indeteriniJlldo e lIIQOÇIo noa rIoI da
Daaúio da UJiiIo."

JUSTIf1CATIVA

Coafixme I Lei Federal9433, de janeiro do 1997, I Jl'lIIIo cIoI __
hIdricoa.--. ser doac:antraIizada. POfIInID. prove. criaçIo do APciM da ÁpGIl
da Bacia nub.ciu hidrográficas.

Sala du Senões, em J,1.- de Setembro de 99

ModlIIc:a-H OI parigrafoll2' e 3" do art. 1'; o caput, OIlnci101 VII • XIII
• o per6grafo 2' do art. 3'; caput do art. 19 e OIIlnc1s011l11. VI e o 84· do Art.
22 do Projeto de Lei com a seguinte redaçlo:

"Art. l' .
...................................................................................................................
§ 2' A ANA é entldade federal de implementaçto da PoIll1ca • de apolo

10 SIItema Nacional de Gerenciamento d. RecursOl HldrfCOll, previIta no
lncIIo XIX do art. 21 da Constituição. e crlada pala Lei ri' 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, sendo-lhe assegurada. n08 tennoa deate Lei, .. prenogatIvu
neceaa6riaa 80 plano desempenho da competência que lhe é própria,

§ 3' A atuaçAo da ANA será desenvolvida em artIculaçlo com órgIoa e
entIdadea. PIlblieoa e privados. principalmente aqueles integrantea do SlItema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldrieoa.

..................................................., ..
Ar!. 3' Compete à ANA contribuir com o deaenvoMmenlo do S1atema

NadonaI de GlIrIl1ciamento de Recunsos Hldrfeoa, atuando com
Imparcialidade. legalidade. impessoalidade e publicidade. e eapecialmente:

...................................................................................................................
VII - gerenciar a arrecadação. a distribuição e a aplicaç60 dai receitn

auferidaa por intermédio da cobrança pelo uso dOII recurs08 hldricOll;
...................................................................................................................
XIII - definir em articulação com os Comitês de Bacia Hldrogr61lca

Intellllaados. as condições de operação de reservatórios por agentIII públlcoa
e privadoa, de fonna a garantir o uso múltiplo dos recursos hldriCOl, conforme
..tabeiecido no Plano de Bacia Hidrográfica e exercer a reapectiva
fIIcaIlzaçAo;

....................................................................................................................
§ 20 Para os fins do disposto no in~iso XIII·deste ~rtigo. a de~nição ?as

condições de operação de reservatõnos de aproveitamento hldrelétnco.
integrados ao Sistema Interll9ado Brasileiro. será efetuada com 08 Comitês
das Bacias interessadas e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
ONS.

Art. 19 O Poder Executlvo procederá a descentralização daa atividades
de operação e manutenção de reservatórios. canais e adutoras de domlnio da
União.

Art. 22 .

11I - dois Inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério do Melo
Ambiente:

IV - um inteiro e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e
Energia;

V- tres por cento 80 Ministério da Ciência e Tecnologia;
VI- treze por cento à ANA.

§4' A cota destinada'ao Ministério do Meio Ambiente será empregada na
elaboração da PoIilica Nacional de Recursos Hldricos e n? d~senvoMm?"t~
de programas e ações para a erradicação das secas no semi-árido nordestino.
NR

JUSTIFICATIVA

o Governo Federal tem criado. nos últimos anos. agências para
coordenar e apoiar os sistemas nacionais, lais como, a energia elétrica e
telecomunicações.

O presente Projeto de Lei displle sobre a criação e define as
competências da ANA - Agência Nacional das ÁglJas. autarquia federal de
coordenação e apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recunsos
HldrlCOl. previste no inciso XIX do art. 21 da Constitulç60 Federal e cri8da pela
Lei ,.. 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Nnte sentido. estamos alterando vérlos dlspositlvOll com a
lInaIidade de resgatar e fortalecer o Conselho Nacional de Recursos Hldrlc08 -
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CNRH • órgIO conlUltivo e deliberativo, Integrante da estrutura do Mlnlat*io do
Melo AmbIente ", as Agtnclas de Bacia e os Comitês de Bacia Hldrogrilllca,
c:rilIdos pela Lei 0° 9.433197 e, também, estabelecer a inte9raçAo efetiva da
1MA com o Mlnlstjrjo de Melo Ambiente.

F1ll11mente, estamos dlreclonando reculllOll financell'Ol ao
Mlnla*lo do Melo Ambiente que serAo empregados na elabonlçllo da PoIltlca
'NIIcIonIl de Recu..-os Hldrlcos e no desenvolvimento de progl'lllTl8ll ellÇllel
1*1I a 8ITIIdlcaçlo das secas no semi-érldo llOI'àutlno. ReculllOll _
advlndos da compensaçâO financeira pelo resultado da exploração de petróleo
OU gn natul'lll, de f8CU1lIOII hldrlcoll para fina de gl/l1lÇllo de energia el6trk:a,
de 1lICUI'II0I minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental,
mar lerr\tQrial ou zona eeonOmica exclustva, defintdas pelas Leis n"ll 7.990 e
8.001.dtl28 de dezembro de 1989 e 13 de março de 1990, respectivamente.

Sala das Sesslles, 22 de setembro de 1999

~c.'<) J;~/
Deputado Sérgio Novais

PSBfCE ~

q. lJj (t rí)í
De~b~'CardOMaranhio '

PSBlRJ

,A;f;-!í ?I-I~ 5 DePuta~o4a'tazar
;.-. '~

fIlOJtTO DI UI N.· 1'17 DI: .",

EMENDA SUPlESSIVA N,'

~10JlIriInIo:r do 1ft. 1° do pcajlto u pIIawu 0coorclenlçlo .".

JUSTIFICATIVA

A _deillÇlo de todo o S'- NIICionIJ de Gerenciamento de RecunoI
H~ ..CIIle • ANA, que , i....... do sistema e deve dIr • tUnçIo,
codlnne.LeI n.o 9433.'97, de lpDio 10Ji_

Ildual di' cOOl'dlnaç40 • apoio da
Sistema Nacional di a."neiamenlo de
fàCJI"os Hldrlco.s, e 00 ou......
providlncios.

EMENDA MODIFICATIVA

D6-se ao § 2' do an, 1'. a seguinte redação:

"Att. 1·...

,"20. A ANA ê a entidade federal de impl.m.nl.lçio da
Política. d. apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso.
HldriCOI, pm<Ísto no inciso XIX do In. 21 da Collllituiçlo, e criado
pela Lei n' 9.433. de 8 de janeiro de 1997. sendo-lhe assegurada, noa
termoa desta Lei, as prerrogativas necessárias ao pleno desempenho da
competàlci. que lhe ê ptópria."

JUSTIFlCACÃO

. A ANA estaria impos.ibilirada de coordenar o Sistema Nacional d.
Gerenc,amento de Recursos Hídricos. lendo em vista que esse Si.tema lem no 'eu 10PO
O Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH. •

Sessões. em 21 de ~elembro de 1999.

EMENDA DE PLENARIO AO PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 199!1.
( .(Do Pod.r Eseeutivo)

8
EMENDA MODlFlCATlVA

• . Substilu,a a expre.sio "coordenação" por "implementação" no §2' do
an.1 do Projeto de Lei n' J.617•.licando com • seguinte redação;.

"'Art, 1-..__.._ __.._ .

·"_···"····ir-ÃANÃ·~-.-;,~id;d;·r;d;;;i·d;i;;;;;;;;;;~';;';·~;i~·d;Shi;""
Nacional de Gerenciamento de R..uno. Hfdrico., previ.to no incbo XIX do
arl. 21 da Conatituiçio. e cri.do pela Lei 9.433, d. 8 d. jan.iro de 1997,
Htldo-III......urad•• no. t.rmo. dest.' Lei, as prerrogativa. n......ri•• '0
pIttIo del_penho d. c~mpetênciaque Ih. ó própria.

DlspiJe som a erlaçdo da AgôIIt:Ia
NaciOlIDi de Apas - ANA, elllidatá

PROJETO DI. LEI N" l.617M
(Do Pod.r Execumo) 7

JUSTWCATJYA

Como pode a ANA coorden.r o Sistema Nacional de R..ursos Hídricos
li _ Sist.ma I.m no seu topo. o Conselho Nacional de Recurso. Hidricos - CNRH,'a
quem cabe coordenar?

Sala das Sessões. 23 de .etembro de 1999.

/r-")

1* .FERNA lXYCORVJA

Dep.l'tadó ~raJ.PDT . /),. ~o L.<-=~ C:-1.,L--=.-- §t n __
~ ..-=-
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PROJETO DELEIN" 1.617""
(Do Poder Ea_tiYo)

,D/IpiJc~ Q crlaç/lo da AgIncia
Nacional da AgIw - ANA. mtIdada
ftdaraJ da COOI'da1taç/Jo e t1fIOÍO da
SisIe_ NaciottaI da~ da
RM:w.oo.r HIIrit:M. e drt ..
prrwidIlICitu.

PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Dispilc solxc a criaçio da Apia
Nacional de ÁSUU - ANA, entidade
federal de coordenaçIo e apoio do Sistema
Nacional de Gcn:ociamenlo de RCcUlS05
HtckicoI, e di _ provid!nciu

DlENDA MODmCATIVA 11

DRNDA MODIfICATIVA 1'1" _ 9
Dõ-se 10 § 3' do art. I·, a .nte redaçIo:

"Art. I·...

D61e ao f 3' do An. I', alqUÍlllC redaçIo:

MI· .

JIlSTIFICAçAo

Sala daa SetIOea, 15 de lClemllro de 1999.

";'"""
~V)_~

DepuIado MODUlA FERREIRA

A~J1MENTO

I. ~L_....=-_,~LJ!!d~.---=~=----
2. _

3. _

§ 3· A atuaçlo da ANA será desenvolvida em articulaçlo COIII

OI órgioa e entidades, públicoa e privados,~te aqIIIln
integrantca do Siltcma Nacional de Gerenciamento de RecunoI
HldriCOI."

JUSTIFICACÃO

Se a ANA desenvolver a sua atuaçlo em ar1icuiaçlo apenas com OI

órgIos e entidadca integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento doi Rec:unoI
Hídricos. ela poderi nio desempenhar. a contento. a sua tarefil.

PROJETO DE LEI 1'1: 1617 DE I",

~ lOlQ a crisçio da AJ60lcia Nacõoooal
de Aguu ANA, CI1lidadc ~ do
coordenaçio e apoio do Sua- Noclpool do
Gercncill1\Clllo de RecumI HldricoI e di
0UbU providencias.

DlENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI 1'1" 1.617, DE I",
(Do Poder E_ativo)

EMENDA ADITIVA N: 12

DlENDA ADITIVA 10 Acrescente-IC 10 ano I-o parigratb .... çOftJ. aeguinc. redIçia:

Inclua-se a expreu10 "principalmente aqueles". no §3' do art. I· do PL
rf 1.617199:

..Art.l- "•.•••.

p" A M1IllçIe da ANA Hri datavolvlda em arlkalaçlo cal OI

6f1IOIa,IDtidada, ptlbllcoí e prl...dOl, prIaeJpatmeate aqlHlet lateanalft
de!li-.NadouI de GereaelamnlO de Reellnol HldrieOl."

JllSTIFlCAIJYA

Se a ANA deMlvolver a _ lluaçIo em ar1iculaçlo apenas COIII OI

órJlIos a entidada intCF&JlleO do Sistema Nacional de Gerenciamento doi Recuno.
HldricoI, com ClItaa a APiapoded nIo detempenhar, a c:ontenIo, a sua tara&.

Sala das Sesl/lel, 23 da Ielembro de 1999.

FERN.1!;)UJA L6
~~PDT

ff-~ L>-- !'~

§ 4' - A ANA atuará como Secretaria Executiva do CONCIlio Nac:ioNIdo .......
Hídricos.

JUSTlFICAT1VA

Propõe-se que esta funç10 deve fazer pUle do art. I· e nlo do art. 30 devido a rdovitlcla ....
competência.

S.I. d.. seSsdes.Am;de selcm~. 1999.,
o . 7 li

nl/~~'
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Sala dai SetIÕltS, 22 de aetembro de1.

JUSTIFICAçAO

t7'e-L-I,
peIoPPS

Deputado

A funçio coordenaçAo • trplcal do poder poIltleo. que.• o
Conselho Nacional de Recul'llOl Hrdrlcoa. Uma agtneia operaclonal
como a ANA presta apolo t6cn1colexec:utivoloperaclonal à
coordenaçAo.

Como 6rgilo executivo/operacional do Slatema•• ANA lerá
lUa atuaçlo orientada peI.. diretrlzel poIllIcM emanadal do órgIo
múImo do Sistema. oConaeltlo Nacional de Recursos HIdricos.

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999.

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO 13
que "dispõe sobre a criaçlo da
Agência Nacional de Aguas •
ANA, entidade federal de
coordenação e apolo do
Sistema Nacional da
Gerenciamento de Recul'lOl
Hldricos, e dê outras
providências".

Inclua-se o seguinte artigo 2" ao Projeto, renumerando-..
oademais: .

..Art. 2" O art. 30 da Lei de 9.433/97 passa a vIgoIar
com a seguinte redação:

Art. 30 Firmado o contrato de gestao previsto no
artigo anterior, a Agência de BacIa fica autorizada a
receber e utilizar para sua manutenção os r8eUraoa
financeiros auferidos pela cobrança de emolumentos
decorrentes do ato administrativo da emissão de outorgas.
(NR)"

JUSTIFICAÇÃO

Uma confusão entre os recursos originados na cobrança
pelo uso da água, com os emolumentos cobrados pelo 8\0
administrativo da emissão das outorgas, semelhante ao que se paga
em cartórios, por exemplo, poderia causar enorme confudo nos
ulUárioa menos informados.

sala das SessOes, 22 de setembro de 1999

DHe ao CtIpIII do AI1. 3', aIepi.~:

An. 3'. Compete à ANA. em _ alçada,~er o dcIclMIlvil1lClllO
do Si_ Nacional de Gmnciamcnlo de Recunos Hldricoa, atuando COIII imr«ciaJidadc,
Iqa\idfodc, impaIoa\idadc e publiçldldc, c, espccialme1l'Je:
...........~; (NIl)

15
EMENDA MODIFICATIVA N" _

PROJETO DE LEI N° t.617, DE I'"
(Do Poder Executivo)

14

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO

que "dispõe sobre a~ da
Agência Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recul'llOl
Hldricos, e dá outr8I
providênCias".

JUSTIFICAÇÃO

Para evitar intelJlfetaçõcs que causem superposiçio de competblcia de
atribuiçilcs entle a ANA e OS demais órgios do Sistema Nacional de GerencÍl\1lClllO de
Recursos Hfdricos. .

A funçio d& AgCncia é. fundamentalmente executiva c, em nivel,
normativa, de fiscalizaçio c controle c técnica, razio porque deverá compaúbilizar-se com
outtos órgios do Sistema Nacional de GercnciunenlO de Recursos Hldricoo.

OI §§ 2" e 3D do art. 10 do Projeto passam a vigorar com a
seguinte redaçlo:

"M'Z' .
........................................................................................................

§ 2" A ANA • a entidade federal de apoio ao Sistema
NlICional de Gerenciamento de Recursos Hldricos previsto no
inciso XIX do artigo 21 da Constituição, e criacld pela Lei nO
9.0433. de 8 de janeiro de 1997, sendo-lhe assegurada, oca
termoa d"lII Lei, aa prerrogativas necessárias ao pleno
deHmpenho da compettncla que lhe é própria.(NR)

§ ae A atullÇlo da ANA será desenvolvida em articulaçlo
com ór'gloa e entIdadea, pl1bllcoa e privados. integrantes do
Jiltema NacIon8I de Gerenciamento dos Recul!Otl HIdrIcoa,
Ségundo diretrizes emanadas do Conselho Nacional de
Recursoa Hldrlcoa.(NR)

Sala das Sessôcs. 15 de sctembro de 1999.

~~-: -o-~,
Depulado MÓREIRA FEÍREníA

n::I. ----"~..L--__~_~_-::::>"""""':...----_
2. _

3. _

4. ..,..-

................................................................................................................... S. _~_-'- ~ _
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PROJETO DE LEI N' 1.617'"
(Do Poder Euc.Uvo)

Di.•piie.~ a crlação da Agencia
NaciunaJ do Águar " ANA, entida<k
ftdoral do <'OOI'dtnaçilu e apoio da
SiSle_ Nacional de GerellCi-."", do
&cursos ·Hldricvs, • dá ou/1'QS
providincia:r.

EMENDA MODIFICATIVA 16

ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos, d dá outras
providências".

Os incisos I. li, III'~ V do art. 3° do Projeto passam a
YigonJr com a seguinte redação:

Sala du SeslÕCS, 23 de setembro de 1999.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

No que se refere às modificações contidas no. inciso I do
art. 3°, as funções normativas da politica nacional, partlcu.larmente
dos instrumentos da política, cabem ao Conselho Naetonal de
Recursos Hrdricos, conforme preceitua o artigo 35, incisos V. V! e X da
Lei nO 9.433197. Além disso, o enquadramento dos .corpos d água é
função normativa do Conselho Nacional do Meio AmbIente. . .

O art. 12, § 2° e o art. 13 da Lei nO 9.433197 condl~ona

toda outorga às pri9ridades estabelecidas pelos Planos.de Baeta. ~
imprescindível portanto inserir essa condição no Projeto de Lat.
especificamente no inciso 11 do art. 3°, para impedir uma futura
violaçao da lei supra-referida.

A mudança no inciso 11I do ar!. 3° do Projeto visa evitar
conflitos institucionais entre a atuação da ANA e dos demais 6rgAos
gestores com poder de polrcla, principalmente de qualidade de água.
das outras esferas do Poder público. .

O apoio administrativo. técnico e financeiro ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos inserido na modltlcaçAo do Inciso V do
art. a- é competência da Secretaria executiva .do Conselho, confomle
~ o ar!. 46. inciso I da Lei nO 9.433197 e sua adlçlo 10 texto é
para deixar clara esta atribuição.

Estas modificações tem a trnalldade de ape!felçoar ainda
mais o texto do Projeto de Lei, ao tempo que faz ai adequaç6es
necessárias à legislação em vigor. Sendo assim, peço aos nobres
pares a aprovação desta emenda: -')

Sala das Sessões. 1i séÍembro de 1999

. //~v;l.G./ J..I~(f(.. I'I-I !,-Ir: rJ

~p tad: '~.-l:;J--X f

/:=J~ /;;0..5~ ~O
:'"7 \.}V~ &- (ID1,. {!j3.-'" / r 2..!.

fJ ~\,,"'_\..;(\.>,- f,'J~.. ,.~;~i~
,.1;: I'"

i-'l' ~!'~..
~,~&'

"Art. 3° .
I . propor normas e reali~ar estudos s?bre im~lementllçlo,

operacionaHzaçAo e avaliação dos Instrumentos da. Política Nacional
de Recursos Hídricos para subsidiar o Conselho NaCIonal de RectII'lIOI
HIcIricoa e 08 Comitês de Bacia; (NR) .

11 • outorgar. por intermédio de autorização e mediante as
dlretrizea estabelecidas pelos Comitês de Bacia e pelo Co~ho
Nacional de Recursos Hídricos. o direito de uso de recursos hídncas
em corpos hídricos de domínio da União, podendo delegar esta
compet6ncia aos órgãós ou às entidades estaduais investidos do
poder de outorga de recursos hídricos; (NR)

11I - contribuir com os demais órgãos da União. dos
Estados e do Distrito Federal no cumprimento da legislação federal
pertinente aos recursos hídricos; (NR)

IV - .
V • exercer a função de secretaria·executiva do Conselho

Nacional de Recursos Hídricos. prestando apoio administrativo.
técnico e financeiro para seu funcionamento; (NR)

17EMENDA MODIFICATIVA

~se ao ano 3'. a seguinte redaçio:

PROJETO DE LEI N° 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 18

"Art. 3' Compele à ANA co,,'ri"";r para o deJeavolvimemo
do Sistema Nacional de Gerenciamenlo de Recursos Hldricos, atuando
com imparcialidade. legalidade. impessoalidade e publicidade e.
especiaJmeme: ..

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N" 1.617. DE 1999.
(De Poder E....tivo)

que "dispõe sobre a criaçao da
Agência Nacional de Aguas -

Subltitua a ClI)lTCSIlo "promover"''por "contribuir Pllll". no Caput do art.
3"doPLn·1.617199:

.. Art. 3" C_pete à ANA .oalri"'lr para o daca 1O de
SIKe.. Nacio.... de Ger....iaMeftlo de Rec.1'1OI HIdricM, ata 0.

iatpan:iaIidade, Ieplldade, ímpesH&lid..... pllblltid...... espedaJ_tr."

A promoçlo do desellvolvim.nto do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recurso. Hldricos nlo é papel exclusivo da ANA. É papel de todos o. intesrantes
deue sistema, Co_lhos. Comit... órgios e entidades gCSlores, da Unilo • dos Estado•.

A promoção do de...nvolv;menlo do SiSlema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos Dio .; papel exclusivo da ANA. É papel de lodos
05 integrames desse Sislema. Conselho. Comil!>, órglos e entidades gestores. da Unilo
e dos Eslados.
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Dispõe sobre a criação da Ag~cia Nacional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e di
outru provid!ncias,

21

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999
19

ProDO!ta de Emenda Modifiçativa ao Projeto de LIli N"1617. DE Im
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

_ .,............._ .."--AN"'_
r coordmIçIo alfMlio do Sitka. NadclMI •~
.a.euno.HMticor..d4ClllrM~

O Congresso N.cional decreta.

Art. I': O Projeto de Lei ri' 1.6179, de 1999, puas a Yipar
com a seguinte aIteraçio:

EMENDA SUBSTITUTIVA N.'

SubIlitua-se no IncÍJO I do ano 3' do projeto a expressio "e...~
......... por "de acordo com as normas aprovadu pelo Conselho N.cioMl
de Recunos Hidricos",

JUSTIFlCATlVA

De lICOI'do com a Lei 9433197 a competência normativa é do COIIIC!ho
NICionaI de Recunol Hldricos, caberá a ANA, como secretaria executiw do
SiIIema de Geslio de Recursol Hidricos, a disciplina executiva. (é como a
FEAM em relllÇio ao COPAM e o IGAM em relação ao ÇERH). É da maior
importincia a JlIRIlIÍI de normatização do CNRH, corno única forma de
preHlV&I' normal democráticas e sustentáveis, Evit..se assim a arbitragem
única e centralizadora do poder executivo.

Sala das Sessões. em de setembro de 1999.

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999

~ispõe sobre a criação da Agência Nacional
de Aguu ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e di
OUIras providências.

u Art. 3' - Compete à ~A promover o dC5Cl1vo1vimC11lo do
Sistema N.cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, atuaado COIIl

iJll(lll'Cialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e cspeciaImente:
11 - outorgar, o direito de uso de recurso& b1dricos em corpoa

b1dricos de dorninio da UniiD, podendo delegar esta competancia 101 órglIoI COIIl

vinculllÇio efetiva com administração direta, por intermédio de autorizaçIo 00 ia
eatidades eatlduais investidas do poder de outorga de reetIrIOI b1dricos;"

JUSTIFICATIVA

A UniIo apeou poderá outorgar o direito de uso de rectIJSOI hIdricoo 110I _
domillico, tmnsmitindo o direi/o de uso aos EstIdoo, que fazem paIh: da AdmiaiIbaçIo
Pública Direta.

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999

Dispõe sobre a criação da Agência N.cion&l
de Águas ANA. enlidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursol Hldricos e di
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA N.'

Suprima-se o Inciso 11 do art, 3' do projeto,

10
EMENDA ADITIVA N,·

Acrescente-sc à porte tinal do Inciso III do ar\. 3' do projeto I seguinte
expressio:

11I - ", .. de dominio da Uniio."

JUSTIFICATlVA

Como apoio ppencional, nio cabe á ANA o &lO da outorga, mas sim á
SRH/MMA.

JUSTlFICATlVA

1ustifica-se para nio ferir a ConstilUiçlo Federal quanto I dominialidade dos
Estados.

S.ladasSessões,em de setembro de 1999,

jJ-1jJ~~
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PROJETO DE LEI N." 1'11 DE I", PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

~ sobre a criaçio da Agência Nacional
de Asuas ANA, entidade federal de
c:oordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Ocnnciamento de Recunos Hídricos e dá
outras provid!nciu.

EMENDA SUPRESSIVA N°

Suprlma-se o inciso V do art. 3" do Projeto de Lei.

JUSTIFICATIVA

Saladu Sessões. em de setembro de 1999.

HlcIri
IV -. "..."~ orientações emanadu do CoMelho Nacional de llecurIos

COI.

Al:rac:enle-se à pane final do Inciso IV do &n. 3" do projeto a """'"nte
cxpressio: - .....

o Governo Federal tem criado, noe 0I1!mD1 _, .nciM 1*11
c:oonIener e apolar os slslemBll nacionais, tala como, a energia el6lr1ca e
IlIIecomunlcaç08l.

O pt"HeI1te Projeto de Lei dlspOe sobre 8 crieçIo e datlna •
compelêncl8S da ANA - AgêncIa Nacional dai Âguaa, autarquia fednl de
coordenaçIo e apolo ao Sistema Nac:lona\ de GerencIamento de~
HlcIrII:a., pmIsto no Inciso XIX do art. 21 da Constllulçlo Federal e criado pala
lAl n" 11.433, de 8de janeiro de 1l1l17.

Nata 1llfltIdo, estamos suprimindo o Inciso acima porque ....
funçOeI de sacr.tarle ExecutIva do ConnIho Nacional de Recu~HldrlcDa 
CNRH, órglo consulllvo e dellberatlvo, Integrante da estrutura do MInIII6rIo do
Melo Ambiente ellá claramante definido no art. 415 da Lal n' 1I.433IlI1 e,
portanto, nAo pode estar subordinado à ANA, gerando c:onIIIlo de
competências entre as duas Instituições. ..

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1m
(Do Poder Elec.livo)

Safa das Sessões, 22des];;t999
, '-O Al, ~

~
DeputadoS~Novais De tado Ricardo Maranhlo{ÂPSB/CE . PSBlRJ

~'. " 17. DePu.t~(. Baltazar 1t ~f
? i!-. . (..., prls I' ,P. tLk-. r· -- :) I';;>.! - ..'.'" _ <---.:...- - I i 1'-<:5

. . --, ;, /:.:'

23EMENDA ADITIVA N."

PROJETO DI: LEI N" I.617M
(De Poder EuClltive)

JUSTIFICATIVA

A:~ JICl.o CoMelho. além de estar de acordo COIlI a compel&x:ia a ele
ambuído pela Lei 943.3197. garant~ .at~ia das decisões. exisõncla de
uma 8~~ desc:entrahzada e p&n1Clp&l1Va. fundamento principal da 9433197.
A urgenaa de uma aprovaçio Rio podeti ser argumento para Rio pusar pelo
Cooselho. bula que no seu regulamento interno esteja previsto um modo de

. uma aprovaçio ul"lJellle.

14,\,rt.3 _ _ _ _ _ ..__ ..

Suprima-se o inciso V do lá 3" do Projeto de Lei n" 1.617. de 1999:

DúpIJc !JObrwa criaçiIo da Agincia
Nacional de Ápa.r - ANA. CIfIidaJe
.fMmJJ de coorrJmaçiIo • 'fIOÍO do
SUN_ Nacl-.J de~ de
Ri«:w.Ios HItIricos. -. <M _
prolIidIflCias.

EMENDA SUPRESSIVA 26

V -.Clercer • r.~lo de IOCrolarla ....,lec.llv. do CoaseJho N.elo..1
de Ree...... Rldncoa;"

!MENDA SUPRl:SSIVA

Suprima-se o inciso V do Art. 3" do Capitulo J.

JUSTlfICACÃO

A -.ria-exec:utiva do COIIIelho Nacional de Recunos Hldricos é
WCKicJnIda ao lqIo da eotrutura do Ministério do Meio Ambiente reopoIIIávoJ pela
lbrIwlaçlo dai Polllicaa de Govuno, e nIo ao órgID executor e controlador da ll1ClIIIII,
110 cal, • ANA. A manter-se. redaçIo original, a ANA .Iém de executar e CllIlUOIar a
illlplcftllallçlD da Política, leria podera para direcionar. análise do C<H*lho sobre _
dalelllpll.'lo.

~
Sala du Sessões. em 21 de Setembro de 1999.

~P.'~.M~'lt °RDO ~RAÇO P
\ (PS BIES) i

r·~r

~/

IUSTlFlÇAIWA

A Secretaria Executiva do Conselho N..ional d. Recursos Hídricos _
CNR;fI deve.ter papel da Secretaria de Recursoa HídriCDl, wna vez que a formulaçio da
=::ICJO~J do lllIDr é tarefa centrl! do CNRH. Ora, como caberá a Secretaria de

, Hidri~a ocupar-se~ e1abDraçio da Política, entlo parece ser maia justo
~ • SRH lllJa -. Soc:retaria ExOCllliva. Observe-se que à ANA caborá a
IInplClllClllaÇlo da PolítIca. tarefa na qual, I!iàa, ..... observada (l1IDIIitorada) pelo
CNRH, ruIo pela qual nlo deve servir a este como õrsio de apoio.

Sala duS~' 23 de setembro de 1999.

n:RNAN~Ç UJA

;:2-~&s- h-'--.
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EMENDA SUPRESSIVA N.o

!?,i.põe sobre a criação da Agência Nacionif
de Aguas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento ,de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI N.· 1611 DE 19"
27

XI - contribuir na minimízação de eventos crIticas tais como
secas e inundaçOes, por meio de estudos e propostas visando
subsidiar o planejamento e as ações dos Comitês de Bacia e as
diretrizes do Conselho Nacional; (NR)

§ 1° As açoes a que se refere o inciso XI deste artigo,
quando envolverem a aplicação de racionamentos preventivos,

somente poderão ser promovidas mediante à observância de critérios
a serem definidos pelos Comitês de Bacia e estabelecidos em decreto
do Presidente da República, cujas normas deverão ser adotadas no
âmbito de toda a bacia hidrográfica atingida. (NR)

Suprima-se o Inciso V do ano 3° do projeto.

JUSTIFICATIVA

Propõo-se que esta funçio deve flUr pane do art. 1° e nio do ano 3° devido a relcvincia desta
competência.

Sala doseJL.we~em... de ~crnj de.~j'

~'/r----, '

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 199b

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 28

JUSTIFICAÇÃO
Inciso VI: segundo a lei 9.433197, no'art. 33, VI, e no art.

44, XI estes estudos e decisões são atribuições dos Comitês de
Bacia e de sua respectiva Agência de Água.

Inciso VII: se a Lei nO 9.433197 prevê no art. 44, a cobrança
entre suas atribuições e no art. 43, estabelece que sua criação está
condicionada a viabilidade financeira assegurada pela cobrança, é de
se supor que a cobrança, dentro da,concepção descentralizada da Lei
9.433197 deva ser efetuada pelas Agências de Agua (se nlio o
legislador não se preocuparia com a sua viabilidade financeira com
base na cobrança) ou pelos respectivos órgaos estaduais nos riso de
domfnio federal por delegação expressa da União que seria o 6rgao
fiscalizador da arrecadaçao e aplicação dos recursos.

Inciso VIII: esta alteração visa fortalecer a estrutura
sistêmica do planejamento e gestao dos recursos hfdricos mesmo
porque se a União for cumprir sozinha tal atribuição desconsiderando
a atual estrutura existente inviabilizaria, do ponto de vista técnico e
institucienal, a implementação da Politica Nacional e dos Estados.

Inciso XI e parágrafo 1°: Como prevê a Lei nO 9.433197
estas são atribuições dos Comitês de Bacia e do Conselho Nacional e
tal atribuição éxigiria que a ANA tivesse uma estrutura funcional
bastante forete e custosa para dar conta dos inúmeros problemas nos
EsPidos relativos a eventos criticos; isto não exclui a necessidade de
a ANA Ter a capacidade de intervir em tais questões, mediante
diretrizes gerais que venham ser fixadas pelo Conselho Federal.

Sala das Sessões, 22 de setembro de. 1999

Deputado ,0-e. .f!-.$
pelo PPS

/
,/ /;- / ...~--~-.,;:>

~__",f-'- \~~/'r'-r - ,

Di.põe sobre a criaçlo da Apia .
Nacional de Águas - ANA, entidade
fodcm de coordenaçill e apoio do Sistema
Nacional de Gcrenciamento de Recunos
Hldricos, e dá outfas províd!ncías

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional ele ÁQuas 
ANA, ' entidade federal de
coordenação' e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hrdricos, e dá outras
providências".

. Os incisos VI, VII, VIII, XI, XIII e § 1° do art. 3° do Projeto
passam a vigorar com a seguinte redação: .

"Art. 3°
••••••• h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999
(Do Poder Executivo)

29

·········Vi·~·~i~·b~;~;·~~t~d~~téc::~;~~~·;;~;.;;·~~b~i·d;~~·~~·C~ithd~
Bacia e as Agências de Água na definição dos valores a serem
cobrados pelo uso de recursos hrdricos, ponderados os
quantitativos sugeridos na forma do inciso VI do art. 38 da Lei nO
9.433, de 1997; (NR)

VII - fiscalizar a arrecadação e aplicação das receitas
geradas peI.. cobrança do uso dos recursos hrdricos, realizada
pelas Agências de Água ou pelo respectivo órgao criado pelos
Sistemas de Gestão de Recursos Hrdricos do Estado, definidos
em suas respeétivas leis, em rios de domrnio federal;(NR)

VlII - participar, em conjunto com o IBAMA e os órgaos
gestores dos Estados e do Distrito Federal, da fiscalização dos
usos dos recursos hldricos em corpos d'água de domlnio da
União ou delegar a estes órgaos a fiscalizaçao no' que tange às
suas atribuiçOes; (NR)

EMENDA MODIFICATIVA N' _

~se ao inciso VI, do Art. 3', a seguinte rcdaçio:

Art. 3' : .
VI - Elaborar estudo!! técnicos pera subsidiar a definiçlo dos WOleS •

lCmII cobrados pelo uso dos recursos hldricos COI/.IidtradOJ os quantitalivos sugeridos pel04
rupeClivo" Comile., de BacIa. Hidrográficas na forma do inciso VI do Artigo 38 da Lei
n' 9.433, de 1997. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tcm por objetivo aperfeiçoar a rcdaçio do inciso, visto que o
texto original nio lraduz claramente o que está especificado no inciso VI do Art. 38 da Lei
ti" 9.433197.
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A proJlO'la comJllltibiliza as atribuições da ANA com as dos respectivos
Comit!s de Bacias Hidrográficas.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

"... ri' 1.263199
31

Sala das Sessões. IS de setembro de 1999.

~.:.-----~." ",
Deputado MOREIRA FERREIRA

i?i'põe sobre a criaçio da Agência Naciollal de
AJIIU - ANA, entidade fecIeraI de coonIenaçIo e
apoio do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recwsos Hldricos, e dá OU!lU províd!lJciu.

....I' o;::;...~ APOrry.~E:TOO
l,C;;f· _~
2. _

3. _

Jl6.ae ao ioeÍlo VI do artlp JO do Projeto de Lei Jlo 1.617, de 1999, a
aeplole redo~:

.. VI - elaborar estudos técniC05 para subsidiar a definiçlo doa valores a
serem cobrados pelo uso de ICCUISOS hldricos. na fonna do inciso VI do an. 38 da
Lein09.433,de8dejaacilOde 1997." .

4. _

s. _ JUSTIFICAÇÃO

6. _

7. _

PRonro DE LEI N" 1.617199
(Do Peder Ea_tivo) 30

A competência para propor aos Comitês de Bacia os valores a
serem cobrados pelo uso de recursos hldricos é das Agencias de Água
no Imblto de sua área de atuação.

À ANA compete elaborar estudos técnicos para subsidiar a
definiçllo desses valores. A proposta retira do dispositivo a expressA0
"ponderados os quantitativos sugeridos" pllt'll deixar a ANA com
liberdade para defmir valores quando nílo existirem as Ag&cias de
Água.

DIsp& sobre a crlaçiJo da Agincla
Naclonai tk Águas - ANA. .ltIidatk
jldlral de coordonaç<lo • apoio da
ShtItM Nacional de G<lrenclamenlO do
!lIcwMM HJdricos. « dá _
provi</Inclas.

EMENDA MODIFICATIVA

D60M 10 incito VI cio an. 3°, alegUinte redaçlo:

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenaçilo e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e di
outras providências.

VI. elal>orar etlUdot téclliCOl para ",b.idiar a definição do.
vaIora a _ cobrados peIoI UIOI de~ hidricos, na forma do
iaciJo VI. cio Att. 3', da Lei nO 9.433, de 1997."

JUSTIFICACÃO

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999
32

Nu bacias hidrogrifiC35. onde nio exi5lem o. Comitês de Bacias, a
ANA poderi elaborar e!lUdo. técnico. visando a cobrança, uma vez que o inciso VI do
Art. 38 da Lei n° 9.433, de 1997, prevê que os mecanismo. e ",se5lõe! de valorea a
serem cobrados pelo uso do. recurso. hídricos seria efetuados pelos Comit~s de Bacias.

EMENDA SUPRESSIVA N.'

Suprima-se o Inciso VlI do art. 3' do projeto.

JUSTIFICATIVA.
A emenda visa garantir que a arrecadaçio e distribuição permaneça no imbito
da bacia.

de setembro de 1999.Sala das Sessões,em

Sala do Se.sões, em 21 de Setembro de 1999.
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PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999 33
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a criação da Ag!ncia
NacIOnal de Àguas - ANA, entidade
federal de coordenação e apoio do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recur.lO'
Hídricos, e dá outras providências

PROJETO DE LEI N" 1.'17",
(Do Poder ES_llYe)

D/!fJiJc lfObrc li 'TIaçc1o da~
Naclonol .. Ápar - ANA, .IIIJd6III
frtMraJ ,. cootYItlt/JÇilo • opoio do
SlM_ NaclOlltll ,. Gfnyw:~ ..
RIcrtr_ HItIrlco8. • <ti _
prrMdIttcias.

EMENDA MODIFICATIVA N· _
EMENDA MODIFICATIVA 35

D6-oc ao inciso VII do art. 3~. a ocguinte redIçIo:
~~se ao inciso Vl1. do Art 3", a seguinte redação:

Ar!. 3' .. .
VII - Arrecadar as receitas auferidas da cobrança pelo uso doi recursos

hkhi.cos. de: domínio da Uniio, e gerenciar li sua distribuição e aplicaçio confonne o disposto
no artigo 22 da Lei n' 9.433197. (NR)

"Art. 3·...

vn. arrecadar. distribuir e Iplicar receitu IUferidu por
ilúmlédio da cobnnça pelo uso de l<:ClII1OI bidric:os, deYIDlIo CIIU
oompcIinciu serem delegadas aIIavéI de contrllOl de pIIIo ia
As&ciu de Bacia, onde elu vierem a exillir."

JUSTIFICAÇÃO

Para. criar vmcutação explicita com o arngo 2~ da Lei n" 9.433197

Sa\a das Se.s!oÕes, ISd~ selemnm de \m,

JUSllfICACÃO

Nu baciu bidrográfico, onde nio existirem Aa'ftciu de Beciu,
haverá o COIIIrIIO de GesliO que transferiri para essas enlidades u competfnciu de
urec:adar. distribuir e aplicar os recursos auferidos por intermédio da cobnnça pelo UJO
de recunos hldricos.

36

Dispoeoobfc.<%laçl" ... "'«Ici.N~4c.\""'~ANA.~
r~IIkIlQ<.ll'dma\-AoC.poIt)HS'~N.~"ionII.O...~
.R~II_ie_.rdi_"",~

o Congresso Nacional decreta.

Art. (': O Projeto de Lei n' 1.6179, de 1999, p..... vigorar
com I seguinte alteração:

Sala du SessileI, em 21 de Sdembro de 1999.

Proposla de Emepda ModificaIiva ao Projelo de Lei N·1617. DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

34
uso EXCLUSIVO~ COM1SSÁO

PIroJETOOf!llJN"

PL 15'7199

2. _

A~~n~ENT~

I.~cb_·_~~_-

I ~
~AUT~OR~'~"~""~T~,.,,=~o!::r.~Ht~L~IO~==:==::::::=:::;::===:::::!~=PO:::T==S~P===0::'::':::0::'1

TEXTOIJUIT1fICAÇÁo

EIlEHO~ I'XlllIFlCATIVA

r~aç!o.

o Inciso VII, do Art. 30, pll!l!la a vigorar com li !Iugulnt.

"Art. 3D 0.0 •• 0.0 •••••••••••••• 0.0 ••••••• "

Y.lTlnCATlVA

VU..urltC.du, dbtr1bu1r R epliclIr as rllceU•• li,!!

ferid:m por 1nhrm6dio da cobrança pilo u.o d. recunos hídricolS dIa bacia.

hidrogr8ricII onde nlo IJC1,Unm Agencia. da .I1guD ou de BaciDs.

"Art. 3- - Compete à ANA promover o desenvolvimento do Sistema Nadonal
de GerencilIJlento de Recursos Hídricos. atuando com imparcialidade, legalidade.
impessoalidade e publicidade,. e especialmente:

VU - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio =da
cobrança pe~ uso de recurJOS hídricos dJ.5 bacias hidrogrifieu onde nlo existirem
Agenciu de Agua ou de Baciu;"

JUSTIFICATIVA

Nu baciu hidrogrilicu onde existirem Agencias de Água ou de BacÍlS,
caberá I cru u competêac.tu de arrecadar. dis.tribuir e aplicar receito I11feridu por
intermédio da cobrança pelo uso de recursos hidricos, Portanto. somente nu baciu
hidrosrifieu oode u Agências de Água ou de Bacia nlo existirem, a ANA terá tais
competênciu.

Esta~Jt. bueia~se no principio de que a proximidade euma vantagem que
u Agencias de Água ou de Bacia possuem e deve ser mantida, agora fortalecida pela
noVl inaunbênci.. que será melhor realizada e fiscalizada pela entidade que se
encontra perto dos problemas e. portanto. proxima das necessidades e de
soluçlles.

-/' AlIUlATURA PARlAMeAT'AR

15 • Q9 I 99

DATA

NII t1lCi.. hidrOljldrJ.cas onde exi!ltirem Aglncbs de AgulB

ou d. Bacia., cAb.r' I .lal a' cOII'lpIUncia. da erracadar. distribuir 11 apl1

t:St' &I rlclltll lur.ddll por tnt.tm6d10 da coorença pela utilização doa u ..

cusros hídricos. A..lm, a ANA tad t:ail compat'nciss somente n as blcias hi..

drográrIclJlI onrM nlo nitlrM a A~lncl.. da JlgU88 ou de 8Dcia.
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m..."" inciJO VII, du Nt. 3', du PL n' 1.617199 I seguime redJÇ.lo:

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N' 1.617, DE Im.
(Do Poder E..culiv.)

EMENDA AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

-- "1.263199 37

40

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENARIO

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

Deputado -Lo?--r= -r::!.-/==--.J(

1
peloPPs

_.//-..--.(- ~5)_~
,)

"Art. 3· .

·········vjj·:::·;;;.;;d~~··di~trib·~i~·~··~p;i~·~~··;~rid;;·p;;;.

intermédio da cobrança pelo UIO doa recursos hldricoa dai
bacias hidrográficas onde nAo existirem Agências de Bacia;

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas ..
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dá outras
providências".

......................................................................................................."
JUSTIFICAÇÃO

Estas funções aio competências específicas das Agências de
Bacia vinculadas a cada Comitê de Gerenciamento de Bacia.
Descentralizar opiniões e nAo descentralizar recursos' significa nAo
descentralizar o poder.

o inciso VII do art. 30 do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redaçAo:

coordenaçAo e apoio do
Slatema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e d6 outras
providências".

··..t)
R ...:..__..1;-. .

38EMENDA MODIFICATIVA

Dispõe sobte a crillçlo da Agência Nacional de
Águas - ÃNA, entidade federal de coordcnaçio e
apoio do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Rcclll!OS Hldricos, e dá outru providêncios.

~.

.)~J--If~
~--/~

Vi f?~' I.:....ci '" I~ ,lc fM 1)(3

Lu 1\1..0(>'1' li.. ~Cl(t'

Aalor: Depúld. Sfr&Ie RáIe._
~ 111 incito VIl do litigo 3" do ProjelO de Lei rf' 1.617, de 1999, a

scauinte rcdaçIo;

» VII - arm:adIr, distribuir e aplicar receitas auteridu por intermédio da
cobrança pelo UIO de fCCW10S hklricos, deYeRo, -. -petbdu, _
deIeptIu atnlYá de Coatna de GeItIo ia Aaf-Iaa de Ápa, o&de ela
viereal a niItIr."

Através de COlllralD de GcsIJo a ANA tralIsfcrirá pera os demais
Apios de Água os compctêncios de arrecadar, distribuir e aplicar receitas
auferidas por intermédio da cobrança pelo lI50 de recurM» hldricoo.

Eua medida possibililalá a rcgioDI\izaçIo da gestio dos recursos,
desburocratizando os procedimentos opcnICiooais c:om:spondentes.

tlArt.3·._--_._-_..__ _ ..- _ ..-

VU - Gauclar a arncadaç.le, a dlllribuiçi. e a aplicaçio das
meleu aul'trklu por ..lInIIidlo da cobra.ça pelo UIO de recunos hldricol;"

O inciso VII do art. 30 do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 30 ..........................................................................•...•..•
JUSWICATIVA

AI lIrd'u conlidu no I...., do incilO tio desempenhad.. com o apoio
du Ag","i.. de BacIa Attim I ANA nlo .. fm diretameme...nio gercnciand.....

VII - subsidiar e acompanhar a aplicação dos recursos
arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hldricos
pelas agências ou companhias de éguas dos estados;(NR)

Sala du SesIÕel, 23 de lelembro de Im.

RIlNANOO clUJA

;;j
IldoF....ra..PDT

d
_

. / !-
t=....:r;::..!'- .../~

PROJETO DE LEI NO 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENARIO 39

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas ..
ANA, entidade federal de

JUSTIFICAÇÃO

No tocante a participação é necessário romper com processos
burocráticos e tecnocráticos neste sentido a ANA deve ter
necessariamente um conselho administrativo aberto com uma
participação majoritária dos usuários e da sociedade civil, dos comitês
de bacia buscando legitimar os processos de decisão. Essas decisões
teriam que ser legitimadas pelo Conselho Nacional de Recursos
Hldrlcos.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

Deputado /flt-~
I pelo PPS .

:+-~ IL,/- ~~~~?
'_1
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Proposta de Emenda Aditiva /10 Projeto de Lei N°1617. DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

oCongreuo Nscional decreta.

. .. Art. 1°, Acrescente.... 10 Projeto de Lei ~ 1.6179. de 1999, O
IegUInte ,ncllO. renumerando-se os incisos seguintes,

. ."Art. 3· - Compete à ANA promover o desenvolvimento do
~~ .Naewnal de Gefencilmelllo de Recurso. HIdrico.. ltuando com
Impatl'llhdade, legalidade. impessoalidade e publicidade, e especialmente:

. • VIU - aplicar os recursos financeiros I serem repusados
peIu Agênclu de Agua ou de Bscia.;"

ruSTIFlCATlVA

. Além ~os 7,5% (sete e me~ por cento). previstos na Lei 9433. em seu Art. 22,
JnciIO 11, § I , U ~ênciu de Agul ou de Bscil poderio repwar. para I ANA,
rccunos para financllmento de estudo.. programas, projetos e obras que estiverem
incluidos no Plano de Recursos Hídricos.

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO 42

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coordenaçAo e apoiQ do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hldrtcos, e dá outras
providências".

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 38 do Projeto,
renumerando-se OI demais:

"Art. 38
.

....·........·....·........Viij'..:..·a~~~ ..·~ ..·~;;;~;;~ ..·íi~~~~i~~~ ..··~ ..·~';m
repassadol peles Agenciai de Bacia; (NR)

".u .

JUSTIFICAÇÃO

Altm doi 7}~%, previstos na Lei 9.433197, art. 22, inciSo 1/,
§ 18 , as Agencia. de RgUB poderio repassar a ANA, recursos para o

financiamento de estudos, programas, projetOll e obras, incluldoa no
Plano de Recul'lOl Hldrlcol.

sala dai SulCa, 22 de Htembro de 1eee

Proposta de Emenda Modifigtivl lO Proictg de Lei N°l'I'. DE 1929
(Do Sr. Ronaldo V.-IklI)

".,.. _H_.....-AN.._--._ -_.-..__..-...-
43

Art. I': O Projeto de Lei '" 1.61'79, .. 1999, JH!II& • vilorar
com a seguinte alteraçiO: .

•Art. 3· • Compele • ANA prllIDlIV« o deNavolvimento do
Sistema Nacional de Gerenciamento de RecunoI HldricoI, alIIIndo com
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidadct, o etpee:ialmonto:

IX - presIIt apoio 101 estados na criIçIo de órgIo.
geJl~de recursos hidricos quando solicitadó;n

ruSTIFICATIVA

Como por Lei 05 EsfJIdos wnbém podem ICJÍlIar oobre iIua. compele 105 EoIlIdoo
buscar este apoio p:l1a a criaçio dos seus órgiol g_ de rcatJJOf hIdricos de modo I

gorenciar IIdcquadamcnte as suas bacias.

PROJETO DE LEI N.· 1617 DE 1999

. Dispõe sobre I CrilçiO di Agêncil NlClonaJ de
AguI5 ANA, entidade federal de coordenaçio e lpoiO
do Sistema Nlcionll de Gerencilmento de Recursos
Hidricos e dá outru providênciu.

EMENDA SUPRESSIVA N.'

Suprimi-se o Inciso IX do ano 3· do projeto.



Esta tarefa óde tOll<n os integrantes do Sistema
Nacional de Recursos Hidricos.

-/ 51686 Sábado 30

Sala das Sessões, CIII

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICATIVA

de setembro de 1999.

Outubro de 1999 .

(

PROJETO DE LEI No' 1617 DE 1m

Dispõe sobre a criação da Agência I'."acional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

"An. 3' • Compete á ANA promover o desenvolvimento do
Sistema Nacional de Ouenciamento de Recursos Hídricos, atuando com
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:

XI - planejar e promover ações no âmbito do Sistema
nacional de Recursos Hídricos, dentre as quais racionamentos preventivos, nas.águas
de dominio da Uniio, que possam minimizar os efeitos de se<:aJ e inundações I que se
refere o inciso XVIII do art. 21 da Constituição, em apoio MS Estados e Municipios;"

JUSTIFICATrvA

Esta modificação pretende comgír uma flagrante e efetiva intervenção nos Estados
Feder.uJcs Que compÕCln a RepribJics Federativa do Brnsrl. principalmente por exceder a
..mia compotência dominial fixada no incisoW jlo art. 20 da Constituicão Fedeml.

Sala das Sessões, em Z1- de Setembro de 99

N VASC C
Deputado FedernJI MG

~ Vice-L:derdo.~ (! '. ___

~c ..:::--- d~~~/... ..

EMENDA SUPRESSIVA N.·

Suprima... o Inciso Xdo ano 3' do projeto.

JUSTIFICATIVA

45

PROJETO DE LEI N."t617 DE 1999

47

Esta tarefa é d.. todos os integrante. do Sistema
Nacional de Recursos Hidricos.

Sala das Sessões, em de setembro de 1999.

Dispõe sobre a criação da Auência Nacional
de Àguas ANA. entidad~ federal de
coordenação e apoío do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e dá
outras providências

EMENDA SUBSTITUTIVA N."

Substitua-se no Inciso XII do ano 3' do projeto pela seguinte redação:

PrtptItt de E.... Mtdllkadvt ao Projeto de Ld N"1617. DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

1llopIo ...... _ .._H Ápa-AN.........
WnI.~........i HadOMl.~

.......H~.liloucr.~

OCoacr-o Nacional decreta.

M I': O Projeto de Lei cf- 1.6179, de 1999, puII a viaorar
COIII • lepillle aIteraçIo:

XII - participar. em conjunto com as Agências de Bacias. da elaboraçio de
estudos para subsidiar a aplicação de recursos tinanceiros da União em obras e
serviços de regularização de cursos de ák'Ua. de alocação e distribuição de água,
e de controle da poluição hidrica:

JUSTlFIC'ATIVA

o principio da lei 9433/97 é de uma ação amculada e de,centralizada das
propostas e intervenções através dos Comites ~ AgênCIas de BaCiaS
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ProD1Ista de Emenda Ml1,iificarivi! 110 Projeto de Lei N°I'I?, DE Im
(Do Sr Ronaldo Vasconcellos)

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999
50

48

l~sobR.""~.~N""'_~-,,"A.""'"
rccknl de c:oordIMfIo • .,. ...... NIcHMI.~
deR~lfhnol.clli"'~

o Con8r.,.., Nacional decreta.

Art. I': O Projeto de Lei ~ 1.6179, de 1999, pua a \'ieDrIl'
com a seguinte alteração:

"Art. 3' - Compele li ANA prolIlOYII' o~ do
Sistema Nacional de Gerenciamento de ReeurlOl Hídricoa, atuIlldo COCIl
imparcialidlde. legalidade. impessoalidade e publicidade, e apecialmente:

XlII - definir IS condi~ de opcraçIo cIc r.-vll&árioa
por Igentes públicos e privados. de forma I garlntir o utO múltiplo doi recunoI
hídricos de domínio da União. contorme estabelecido no Plano de Bacia Hidllllll*flca
e exercer a respectiva fiscalização;II

Dispõe sobre I criação di Ageneil Nacional
de Águu ANA. entidade federal de
coonIenação e lpoio do Sillema Nacional de
Gerencilmento de Recursos Hídricos e di
outras providSneiu.

EMENDA SUBSTITUTIVA N.'

SubJli1uHe no Inciso XIII do art. 3' do projeto pela seguinte redação:

xm • Propor 10 Conselho Nacional de Recursos Hídricos a dellnição du
COlldiçGes de opcraçlo de reservltórios por agentes públicos e privados, de
Ibrma I prantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, eonfonne estabelecido
no Plano di' ... -ia Hidrogrlillca e exercer I respectivI Ilscalizaçlo.

JUSTIFICATIVA

"DiIpOe sobre, erlação d. A&hda NIIelouI de
ÁpÜ • ANA, e.1ldade fede...' deeoonle~e
lpoIo d, SlIle... Naelo.el de Gereadl_tlIdiRI
....- Hlllrleal e '" olllru provldhelu."

51
Projeto de Lei nO 1,617, de 1999

Sala du SalOes. em de setembro de 1999.

AaprovaçIo pelo ConNlho, Ilém de estar de acordo com I competanci. a ele
Ilribuldo pell Lei 9433197, gar.nte a transplreneia das deciroo•• exigencil de
uma 1000io desçentrllíudl e panieipativl, fundlmento princip,1 di 9433/97.
A u\'8Õlteia de uma aprovaçlo nlo poderá ser argumento para não passar pelo
Conselho. bula que no seu regullmr.nto interno estejl previsto um modo de
uma aprovação urgente.

..,

Esta mo,lIficaçOO pletendc .:ornglr lima l10grante e eCClÍvl i-...çlo _ EIlIdo&
FedeJ&dOl que compõem a República Foderativa do 8nai!. prineípalmalle por axcedcr I
estrita competência dommlal fixada no mCISO I do ano 26 di. ConstíCuiçlo Federal.

JUSTIFICATIVA

pROJETO DE LEI N" 1.617'"
(De PodeI' Euc.dYo)Di'" iIOIIn acritJçlkJda~

J(açJona/ .. .4,., - ANA. ....
jIdmII .. ..-drIlaç4o • lIfIOIo •
SbInta NacioIta/ .. lHnrIcí r," til
~ HItJr/cM, • éIt _

prtMdIItcm.

SIII das Sessões. em 'Z.L. de Setembro de 99

D6-Ie ao incilO xm do IR. 3', all\lllilU redaçIo: lMlNDA DI PLINÁRlO

"An.3·...

Xiü. deftDir em lIticulaçIo QOIII OI COlIIidt di 8Il:iII
i-..lol, u COIll!içGea de op<ll*ilD di reMVItórioJ por .....
públicOJ e privados, di forma I ......ir o utO múltiplo doi -.ai
hIdricoa, conbme esIabeIecido no PlalIo di Bacia HidnJsr'flca •
......,... I nspecliva IllCllbaçlo:~

JUmrJCACÃO

Se a ANA definir por c:rilCrios próprios u COlldiçlles di opcnçIo di
raavatórioJ por asentes públicoa, privadoe, ............. o peptl doi COlIIilIe di
Bacia, que do o fórum de deciaIo JObre OI problemu da beeia.

AcreIceDteese um inciso XVII 10 an. 3", com esta rcdIçio:

"Art. 3" ..

xvn . promover. em Irtieulaçio com os Estados, OI' e Mu
nic/pioI, o~junenlo do lISO doi IeCU/SOI hídricos."

Jllltlflcaliva

A emenda vi.. estimular o planejamento do uso dos recul10i hldricos,
envoMndo 1OdoI OI entes da redençlo. Salvo melhor juizo. I funçlo de promc.lcxa do
/IIIDej_ deve ser reservada à~i.. em lUIo di própria Illlllidade com que està_
doçriada,

SaladaJ~. ~:tbrode 1999

~
O ....

-e ,--'----- /~
'. - Ido INOCENCIO OLlVEIRA""-

L1c1erdo PFL
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PROJETO DE LEI N." 1617 DE Im PROJETO DE LEI N." 1617 DE Im

Outubro de 1999

Dispõe sobre a criaçio da Agência NacioIlal
de Águas ANA, enlÍdade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e di
outras providênciu.

Dispõe SOMe I. criaçlo da Agência Nacional
de Águls ANA. <Illidlde federal de
coordmaçio e J.poío do Si,u~ma Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e dá
OUlrJS providências.

EMENDA ADITIVA 1'1." 52
EMENDA ADITIVA N"

Acrescente-se ao ano 3" o Inciso XVII com a seguime redaçIo:

XVII - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hldricos normas para
implementação. operacionllizaçio. controle e avaliaçio dos instlUmelltos da PoIitica
Nacional de Recursos Hidricos:

JUSTIFICATIVA

Esta de ser uma das funções da ANA, que é subsidiar o ContelllO Nacional na
implemePllçic> da Política Nacional de Recursos Hídricos.

definidos ..

Acrescente~se ao parigrafo J. do In. Je a seguinte expressio;

~ .- -" I serem lIp1f1'wt/os pelo ('uflsdJm {\'flcion.1 de Recllnos HhlrictI.s e

JUSTIFICATIVA

A aprovaçio pelo Conselho. alem de estar de acordo com a competCnciaa ele
.uribuido pela l~i 9433197, g.1r,anre .1 lriUJsp.1rencia du decisões. e,l'igincia de
uma geslio descentralizada e putkipaliva. fimdamenlo principal da 9433197.
A urgência de uma aprovaçio nio poderá ser argumenlo para nio pusar pdo
Conselho. blSla que no seu regulamento intcrno cstcja previsto um modo de
UIm .1provaç.io urgente

PROJETO DE LEI N." 1617 DE ""

Sala das Sessões. em de setembro de 1999.
Sala das S~SSÕCS. em

PltOJETO DI: UI N" 1.617,."
(Do , .... I:_lItiYo)

53
Dispõe sobre a criaçIo da Allinc:ia NaciaNI

de Ásuas ANA, eIlIidade ~ di
.~ e apoio do Sistema Nacional di

Gerenciamento de Recursos Hídricos • di
0UItU providencia

EMENDA ADITIVA 1'1."

Acrescente-se ao ano 3" do projeto os IelUÍntes incilOS:

XVIII - preslIf apoio técnico. administrativo e financeiro ao COMllIho
Nacional de Recursos Hidricos;

XIX - instruir os expedientes proveniemes dos COlIIelhos ISIllduais de
Recursos Hídrico. e dos Comirê. de Bacia Hidrosrifiu;

XX - elaborar seu programa de rrabalho e respectiva propolla 0IÇIlMIIIMia
amai, e !lUbmetê-101 à aprovaçio do ComeIho Nacional de Rec:urIOS HIdricoI.

JUSTIFICATIVA

Sfo competénciu da Secretaria Executiva do ConJelho Nacional di~
Hldricos, que constam no Art. 46 da Lei 9433. qora lIeI1do revopdo pek
presente propolla de Lei.

l:JUp&~Q crlaçlJodtt~
Naciotltl/ de Ápu - ANA,~
}MIrai ,. coordt1laf4o e ... •
SiMIIIO NacioIIal de e;.,~ ..
1lM:tIno6 HftIricoI, e lti _
providIltCÍO$.

UlI:NDA MODIFICATIVA

I*IC ao I 2" do aI1. 3', • "IlIÍIIle~:

~AIt. 3"...

f 2". Pala os fins do disposlO no incíJO xm deIla lIfÍF, a
defitIiçIo das condiç6es de operaçIo da raervIIórioI de aprovaiwMnlo
hWrocIiIrico, itolepados ao~ 1JltIrIipdo 8rui1eiro, ..er.tuada
com os Comit& das blIciu interessadas e com o Opagdor NaciclmI do
S__EWlrico - O.N.S."

,IUmrICACÃO

se a ANA definir por critérios próprios as condiç&s de opellIÇIo da
_órios por lpIlIes públicos e privados, estar-se-à negando o papel doi CornidI de
1llIcia, que sIo o fórum de dacislo sobre os problemas da baciL

Sessões, em 21 de Setembro de 1999.
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NO 1.617, DE I
(Do Poder EumIYe)

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999 58

EMENDA MOD1F1CATlVA

D6-MlIO §2" do Art. 3· do PL n· 1.617199, &Seguinte redaçIo:
..Art.3·.... _

------------_._--
• 2" Para RIU do dilpolto 110 iadIo xm delle .rtIp,.~Nrll

_ .11Ic~ to. OI Colllith de Baela illtem1ado1, u f8IIlIlç1a di ....... di
_.drlol de .provellamealO bld~rIeo, i111tp'l1l101 .a SlI-. lIICerIIpcIa
.....1IeI1'lI, q.. ..,ri Iulbélll elet..d. em ....la~ ... a 0penMIIr NadaUI.
!lIate8a Eütrleo - ONS."

J1!SIIIICATlYA

que "dlsp6e sobre a cri8çIo da
Agência Nacional de Aps •
ANA, entidade federal de
coordenaçAo e apolo dO
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recul'lOl
Hldricos, • dê outru
providências".

EMENDA DE PLENÁRIO

Acrescente-ae o seguinte § 30 ao art 3· dO ProjetO e o
seguinte artigo 25, renumerando-ae os demais, com as seguintes
redaçOea:

Pila o. fins do disposto no inciso XIU dale IItÍlJO, a deI\aiçIo du
c:oncIiçOes de operaçIo de reteM.tórío. de aproveitamelUo hidrelétrico, illlepldol w
5iJlema Int«ligado Bruileiro, sert efetuada com o. ComitiJ du baciu intereJllldu e
com o Operador Nacional do Sist.m.a Elétrico - ONS.

Sala das SeslÔOJ, 23 de setembro de 1999.

.""'"'( .
FlRNANDf)~RUJA

lDepUwl~1-P~yj _ _ D~

2J---~ d(.t~

"Art. 3° .

§ 3" Para os fins do disposto no inciso 11 deste artigo, as
outorgas de direito de uso, inclUSIve as outorgas preventIv..,
que excedam a 10% (dez por cento) da vazio rMdla de longo
perlodo do curso d'água, só poderllo ser autorizadas pela ANA
após aprovaçAo formal do respectivo Comltt de Bacia ou, na
auatncia deste, do CNRH. (NR)

Art. 25. O Conselho Nacional de Recursos Hldrlcoa 
CNRH, , a (iltima inltência administrativa com autoidade para
anular ou reformar deciBOes da ANA.

Parágrafo único. No Regulamento prevlito no artigo 20 d.
presente, será estebelecidos forma, prazos e compettncla para
apraentaçlo ao CNRH de recurso contra a. decll6el da ANA."

PROJETO DE LEI N: 1617 DE 1999
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Sala das S.ssões, em de setembro de 1999.

§ 2" - •...• com aprovaç,lo do Conselho Nacional d. RecursoJ Hldricos.·

As duas alterações acima alio auto-expllcativas, deItlnando-se a
neutralIZar o atbltrio existente no ProjetO de Lei.

O pronunciamento do Comitê de Bacia impede como
evidentemente o desejo do Poder Executivo, que reservll de _
Mjam feitas prioritariamente em favor dos grupos que se
CIIldldatarem i compra doa Sistemas Hldrelttrlcol.

Por outro lado, embora leja uma ·slmples· Secretlrla executiva
do CNRH, em~um inl1ante o Projeto de LtI prev6 qualquer tipo de
"IalIIfaçIo. qiíe a ANA deva prester a esse conselho, que repreaen1a
o f6n1m maia importante do controle difUso e democ:rátlco dai 6guu
IIt8be1ecido pelo Poder Leglalativo, na Lei 8,433.

SaladaaS

57EMENDAADITlVAN.·

~spõe sobre a criaçio da Agênci. Nacional
de Aguu ANA, entidade federal de
coordenaçio • apoio do Sistema Nacional' de
Gerenciam.nto de Recursos Hídricos e cIá
oulru providenciu.

Garantia da transpareneia du decisões • refolÇlt o papel do COIlIelho
Nacional de Recurso. Hídricos como instineia superior do Sistema de 0cIII0
de Recursos Hídricos.

Amocente-se i parte final do parágrafo 2° do art. 3· do projeto • Je8Uinte
expressio:

PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO
59

que "dllpOe sobre •~ da
AgIncIa Nacional de Aãun •
ANA, entidade fedtraI de
COOl'CIen8ÇIo e apolo do
S1at8m. NacIonal di
GerencIamento de· RecullOl
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L'rlll:lllll' f ,,'j'\:f..!l) I il.!\'FIRA
'tlerth) IFI.

Inclua·se no Capitulo lI, onde couber:

Projeto de Lei nO 1.617, de 1999

(

J
. ' ..: t?:=:/

"An, Até um ano após deixar o cargo, o ex-diriacme da ANA nIo
poderá represenlllr qualquer pessoa ou interesse perante a Agencia."

Justificati\'R

;\ ~111cnlJa t.:l1l.:crra Int!lÍuJa lJ,uc vem sendo postulada por difercnccs.
tores para pessoas que ocupam cargo nu função de relevo óa Adminisnaçlo Pública. O0b
jetivo e evitar o U!it) do 1;J,fl!O CUlntl Ir:llnp01l111 para tratico de intluêncía. Além de moraliza
dora. està c~rentc cum t~~ra adUlada em rdação a outras agencias recem-cnadu.

':Dilpõe sobre a eriaçl<l di Acheis NIáoMI.
A&uas· ANA, e.lidade federal de __.I~" •
apoio do Sislema NaeioaaldeGe~.RI
eunOl Hldricoa e dA Olllra. providlJlclaL"

EMENDA DE PLENÁRIO

sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

"Art. 3· .

Hfdricos, e
provid6ncias".

Acrescente-se o seguinte § 3° ao art. 3° do Projeto:

§ 3° - A operaçAo dos reservatórios deve ser
dIIlberado pelos agentes das bacias hidrográficas tais como comitês
di bIIcII, aSlOCÍaçOes de usuários com anuência dos órgãos gestores
eMlduala." (NR)

JUSTIFICAÇAO

O moc:JeIo centralizador de decisllo relativo aos instrumentos
tIcnlcoI operacionais (operação e monitoramento de reservatórios)
bIm como os instrumentos disciplinannente de uso (outorga, licenças
• c:otnnça etc.) já se mostraram ineficaZes mesmo coordenados ..
nfvll de órgIoI regionais. A centralização destes instrumentos na ANA
lIgnIlIca a perda de autonomia polftica e administrativa dos estados da
flldIraçIo lnvlabllizando de descentralizaçlo administrativa posta em
pratica nos atldos através das agilncias de águas 011 companhias de
..como também os processos de decido polftlca dos comlt6s de
biela.

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
ÁgÚas - ANA, entidade federei de CClCll'CleMçIo •
apoio do Sistema Nacional da Gerenciamento de
Recursos Hídricos. e dá outres provid6ncial.

61
PROJETO DE LEI N" 1.617'"

(Do Pod... Execlltlvo)

DIsplJc~ ti ct1tIfiIo '" .qIM:M
Nacional .. A,..... - ANil,~
j«Mml .. c-*nor;iID ~ .. '"
SisN1IKI N«iotItI/ ..~_ •
~ HIdrIcos, ~ M _
providIlICi<a

EMENDA MODIPICATlVA

D6-sc 10 § I' do art. 04·, a seguime rcdaçlo:

§ (., O Diretor·Presidente da ANA será esc:olhido pelo
Presidente da República dentre os membros da Dimoria CoJeaíada, e
investido na funçio por qUllro anos."

60PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 199i

PL!NÃRIO DA WARA DOS DEPUTADOS

Deputado$~

J;;,i.i~ :::fi...

!MENDA ADITIVA NO _

JUSTIFICACÃO
AcrHcenle 80 artigo 3" do projeto o seguín!e parágrafo:

"5 3" • Para os lins do disposto no inciso 11 deste Artigo, ai outorga
de dI,.uo de uso, inclusive as outorgas preventivas, que elCC8dem e
10% (dez por cento) da vazio média de longo periodo do curso
d'tQua, IÓ poderio ser autorizadas pela ANA apól aprovaçlo formal
do respectivo Comit' de BaCIa Oll, na ~'Jsênda deste, do CNRH."

NIo há razio para limitar o mandato do Presidente de ANA ao final do
mandato do Presidente da República. Para que a ANA lenha a liberdade que • eleva
conlCrir a uma agencia, dev.... deixar o mandato de seus diriPnllS, inçlulive do
Presidente da agencia, perpassar o ténnino do mandato do Governo FICIctaI.

JUSTIFICATIVA

A~ amanda destina-s. a neutralizar o arbitrio exístente no ProjaIo
de lei, 8ldgindo o proI1I.IlCiamento formal do respectívo ComKê de BIICiII ou do
CNftH, impadIncIo o dftajo do Executivo em efetuar reservas de águas em favor
de llI\lPOI que .. C8Ildldat.-em à compra do~ Si~t~rna~ Hidrelétricos.

Sessões, em 21 de Setembro de 1999.
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PROJETO DE LEI N° 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO
63

Projeto de Lei n° l.fiI7, de 1999

65

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas 
ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hidricos. e dá outras
providências".

O caput e o § 1° do art. 4° do Projeto passam a vigorar com
a seguinte redaçAo:

"Art. 4" A ANA serã dirigida por uma Diretoria Colegiada, .
composta por cinco membros. escolhidos de uma lista de oito
indicações aprovadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hldricos,
com mandatos nAo coincidentes de quatro anos, admitida uma única
reconduçAo consecutiva, e contarã com uma Procuradoria. (NR)

§ 1· O Presidente da República escolherã os cinco
membros da Diretoria Colegiada e, entre eles, seu Diretor
Presidente. investido na função por quatro anos ou pelo prazo
que restar de seu mandato.(NR)

JUSTIFICAÇÃO

Esta alteração inova incluindo a necessidade de aprovação
prévia dos indicados aos cargos da Diretoria Colegiada da ANA pelo
Conselho Nacional de Recursos Hldricos que serão agora escolhidos
• nomeados pelo Presidente da República.

sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

Deputado R"1: t?_~W
pelo PPS

0.....'__<"., ,/,4/ .-~'9

PIlOJETO DE LEI N.' 1617 DE 19!19

Dispõe sobre a criaçio da Agência Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Guenciamento de Recursos Hídricos e di
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA N.-
64

su,riJlla-le OlIt. 5- do projeto.

JUSTIFICATIVA

A...~ federal exíSlente já estabelece os critérios para tal. Portanto nio
....c:riIr~ CSJlll<:ial para os dirigentes no caso da ANA.

"Dlaplle IOhre a eriaçio da A,,-ela Naclottal
de Ácua. • ANA, etltldade rederal tIe COAr
tIeuçio eapoio do Siatetu NHIHal4tGe
reaela_to de Ree.J'IM HWrIeoI .......
lraa pnwldfaew.'

EMI:NDA DI: PLENÁRIO

o.!-ae ao f 2" do ano 5· a aquinte redaçIo;

"AIt. S· .

I 2" SIm prejuJzo do que preWem alei penal e alei da iftI.
probidade .dministrativa, seIi e:ausa da penfa do mlllClato a inobservincia, por qualquer llIII

dos dirigentes da ANA, doa cIeveIa • proibiçGes inerentes ao CIfiO • incluinclo-ae entnl
aqueles o cumprimento das polftiw definidas para o setor pelos órpos competentes.

JUltllleaJlva

Aemenda inclui entre (JlI cIeveru doa dirigentes da qklcia o cumpi
mento das polfticu estabe1ecidu para o setor, para que fique expressa a vinculaçlo doa di
rIgentes à política nacional de RCurIOI hfdricol.

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE Im

~íspõe sobre a criaçio da APncia NICloMI
de Aguu ANA, elltitlade r.denI de
coordenoçio e apoio do Silteml NICioaaI ele
Gerenciamento de 1lec:unoI HldriCOI • cIi
outras provid&lcias.

EMENDA SUPRESSIVA N.'

Suprima-se o 111. 6- do projeto.

JUSTIFICATIVA

0111. 37 da ConSlítuiçio Federal. já diapôe lObrt alllltárlt.

Sã das Sesliles. enI~' lOlenllbO..I~1 I'

~I/r:.-
~.-.-'

Sala das Sessões. em de lOlemhro de 1999.
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Projeto de Lei n° 1.617, de 1999 Projeto de Lei nO 1.617, de 1999 69

"D!IpGe sobre ac~ oIa A&&c:ia Nadoul de
A.....ANA, .tillade fe4en1 de caordeaaçIo e
...d.Siltaaa Nadou! de GeraeIa-.ta. Re
...... Hldrkoo, e d6'lIItno ......idhdaL"

DlINDA DE PLENÁRIO

Ok..o art. 6·, eaput, a lCBuintc redaçio:

67

"Dlaplle sobre a criaçio da Aafncia Nacio..) de
ÁpU • AN.... eDtidade federal de coordeDaçio e

.apolo do SIIteasa NacioDOI de GereDCialDell1D de Re
"rae Hldrkoo, e '" o.t.... provid!Delu.

DRNDA DE PLENÁRIo

SuprimHe o § 2" do lJt. 6'.

•An. 6" ADi dirigentes da ANA é vedado o exen:lcio de qualquer
outra atividade prof\uionII. cmpewial, sindieal ou de dircçlo poIltico-partidíria, salvo a
da prof_ univeniúrio. se houver eomplllibílidade de hcririos."

Jllltilleativa

Dà fonna como está. o anigo parece vago, com o pelásraf'o 2" eMe
jllldo interpfCtllÇlla butIIIIe amplas, nem sempre condizentes com a dcdicaçio que o~
reqIICI'. De outra..-. nIo b6 ruilcI para que se dê &OI dirillCntcs da ANA IratamCI\IO dir.
rente do aprovado para OI c:onseIbeiros da Agencia Nacional de Telceomunícaçlles. Aemen
da aquipll'& u m-1ituaçlIea, fllIeMIIdo aos primeiros o mesmo tratamellIO dado 101 últí·
I"IICII pela Lei 9.4TJ.11n.

StIa du ScsIilcI, em 'Ir setem~ de 1999

~.:=;:.~ ~.~.
DepuIlldo INOCÊNCIO OLIVEIRA

LlderdoPFL

A supresdo resulta da mudança que estamos propondo em outra
eIIIIIIda 110 c:apuL O novo ICXID abIolve o propósito do dispositivo em evídfncí.. excepcio
naDdo o eXClCiclo do mqistério superior como acumullvcl COm o cargo de dirigente da
ANA.

SaladuSwlles,e~ iimbrode 1999

~~0~
Deputado INOCÊNCIO OUVEIRA

LlderdoPFL

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUPRESSNA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSmUTNA DE PLENÁRIO
70

que "dispõe sobre a crIaçIo da
Agência Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hrdricos, e dá outraI
providências".

SUprlmam·.e o Inciso" do art. ''', o § 2" do art. 6° e o § 6·
do art. 22 do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

Em funçlo do que foi alterado no art. 3", inciso VII ou ieja
que a receitas oriunda. da cobrança sejam da AQ6nci1l d~
'Agua 00. Comit6s mas sejam fiscalizadas pela ANA.

5aIa das SesaõH. 22 de setembro de 1999

Deputado

que "dlspOe sobre a crIaçAo da
AgêncIa Nacional de Águas 
ANA. entidade federal de
COOl'denaçAo e apolo do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hldrlcos, e di outras
providências".

O inciso V do alt. 1" do Projeto passa a vigorar com a
MgUinte redaçAo:

"Art. 1" .

......................................................................................................."

JUSTIFICAÇÃO

O ato administrativo da emiasAo ou não da outorga caIO a caso,
ser6 precedido de decido poIll1ca global, tomada no Ambilo dos
Comith de Gerenciamento.

S8Ia das 5essOea, 22 de setembro de 1999
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EMENDA ADITIVA N.'

Dispõe sobre a criaçio da Agencia Nacional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenaçio e apoio do SiS/ema Nacional de
GeRnciamenlo de Recursos Hidricos e dá
outras providêllcias.

PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999
71

PROJETO DE lEI NO 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITl!TIVA DE PlENARIO 73

que "dispõe sobre a crfaçao da
Agência Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal de
coordenaçAo e apolo do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hrdricos, e dá outras
providências".

AaescelIIe·se â parle final do Inciso IV do In. .,. do projeto I SOflIIÍlIle
expressio:

IV •• >••COlIforme deliberaçio do Contelho Nacional de Recursos Hídricos.·

JUSTIFICATIVA

A~açio pelo Conselho. além de eSIIr de lcordo com I coJftllllMcia I ele
Itribuido pell Lei 9433/97. garante a transparàK:il das decisões. oxigeneil de
uma gestio descentralizAda e panicipltiva. fundlmento principal di 9433/97.
A urgéncia de Uml aprovaçio nio poderâ ser IrgumentO para nio puur pelo
Conselho. blSla que no seu regullmenlo interno esteja previS/o um modo de
uma IproVaçio urgente. >

Sala das Sessões. em

PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999

o Inciso V do alt 7" do Projeto passa a vigorar com a
MgUinte redaçIo:

"M 7" .
........................................................................................................

V· examinar e decidir sobre o pedido de outorga do direito
de uso doi f8CU11OI hldricos em corpos d'água de domrnio
fecIenII e tlteatizar as outorgas emitidas pelos órg4as
reeponúvela doi EstadOs e do Distrito Federal que recebetem
8ItI deleglÇlo;(NR)

"................................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO

Eata rnodI1IcIçIo visa compatibUlzar internamente o texto,
ou seja, coIoci-lo de acordo com o que esti previsto em seu arl 3".
inciso 11.

Sala das 5en6ea, 22 de setembrO de 1999

Deputado

~ispõe sobre I criaçio da Agencil NlCilllla!
de Aguas ANA. elIlidade federal do
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerencilmento de Recu.- Hídricos e dá
outras providencias.

PROJETO DE lEI N'" 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENARIO
'74

EMENDA SUBSTITUTIVA N.'

Subsrilua·se a redação do Inciso Vdo ano .,. do projeto por:

V • examinar e emitir parecer tecnico conclusivo JObre pedido de O\IIOQII do
direito de uso do. recurso. hidricos. para Iprec:iaçio do C-.lho Nacional de
Recursos Hidrico•• na inexislêllcia da A&êlIciI de Bacia.

ruSTIFICATlVA

Aaprovaçio pelo Conselho. além de estar de acordo çam. compoléncia. ele
Itribuido pell Lei 9433/97. garame I lransparàK:ia das decilllet. ...i,encÍl de
U/lll gestio deocentralizada e panicipativ....fundamellto prineipal da 9433/97.
A urgéncil de uma aprovaçio nio poderá ser~o para nIo JlMIIf pelo
COIISe!ho. bIS/I que no seu regulamOlllo interno eateja previllO Ulll lIlOdo de
uma IprOvaçio urgente.

SIII das Sessões, em

que "dlspOe sobre a criaçao da
Agência Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal de
coordenaçJo e apoio do
8mbMna Nacional de
Gerenciamento de Recursos
H~, e dá outras
providências".

O inciso VII do art. 7° do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redação:

"M. 7" .

VII - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por
,Intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos, em
comum acordo, em cada região. com as respectivas Agências de
Águas ou de Bacias;(NR) "

JUSTIFICAÇÃO

A emenda permite manter a coerência do alual Projeto de
lei com o disposto na lei no 9.433197 e as legislaÇÕeS estaduais de

~
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recursos hldricos, pois garante a necessidade de um processo de
renegociação entre a Agência Nacional de Aguas- ANA e as ag6ncias
regionais, denominadas na legislaçâo, Agências de Águas, ou de
Bacias. Desta forma, o processo de arrecadação, distribuiçâo e
aplicação das receitas auferidas pela cobrança pelo uso dos recursos
hldricos será feito em comum acordo entre os agentes locais.
representados nas Agências de Águas. ou de Bacias e a Ag6ncia
Nacional das Águas - ANA, evitando reaçOes contnírial • cobrança
que possam retardar a regulamentação e implantaçAo completa da
poIitic.a e do sistema de recursos hldricos em noslO pais.

Sala das SessOes, 22 de setembro de 1999

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA N"

16PROJETO DE LEI N." 1617 DE 1999

Ao compltmenraçio da emenda garante que 'lma única pessoa nill irá decidir
sobrt ai competências da ANA que por sua vez afetam todas as atividades de
IH\II blcia hidrosrafla e que devem ter a aprovação dos Comitês elou
COIlIIlho NlCional de Recursos Hídricos. Se não esclarecer o âmbito de.....
urPncia.. conforme projeto original. o Diretor-Presidente da ANA terá mais
poderWI que lOdos OI ôrgios colegiados dos Sistema de Gestão. O regimento
illlll'lIO do CNIUl. inSlituiçio maxima e soberana do Sistema Nacional de
llIcunoI Hldricos. devera propor mecanismos para decisões de urgencia.

Sala da. Sessões. em de setembro de 1999.

",. Acre~enle.se a pane linal do Inciso V do an. 8' do projeto a ,egumte
:" expr~siio'
.0· I1

':)r V • '·:telaJivas as competências da Diretoria Colegiada.'

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional
de Aguas ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Naciooal de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e dá
outras providências,

I!r- e-U.
peloPPS

) .

~~, //-1/ t? ~"-" 9.1!.~
(' /"7

Deputado

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999 75

que "dispõe sobre ac~ da
Agência Nacional de AQUIS •
ANA, entidade federIl de
coordenação e apolo do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de RecuflOl
Hldricos, e dA outrat
providências". PROJETO DE LEI NO 1617, DE 1999

77

EMENDA DE PLENÁRIO

Suprimam-se os artigos ae 1a do Projeto de Lei.

JUSTIFICAÇÃO

",,"

OlIp/le sobre a criação de Agência
Nlclona' de Aguas - ANA, entidade
fedtrll de coordenação e apoio do
Sltllm. Nlcional de Gerenciamento
d. Rlcuraoa Hfdricos, e dá outras
provld'ncll'.

EMENDA SUPRESSIVA N°
Embora a emenda anterior (de minha autoria) exija o

pronunciamento do Comitê de Bacia ou CNRH 8nlft de qullquer
outorga acima de 10% (dez por cento) da vazio m6dia de longo
perlodo já neutralize o arbltrio da ANA para favorecer OI potencIlla
compradores das Hidrelétricas, a previsão dessa outorga preventiva é
uma afronta a qualquer inteligência média, pois está inclulda
exclusivamente para dar cobertura à venda dos Sistemas de Geraçllo
Hidrelétrica brasileiros.

Os prazos fixados no artigo 9° do Projeto para eSH
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldrlcos. slo
suficientes para o desenvolvimento normal de qualquer projeto
hidrelétrico.

A ANEEL autoriza inventário e estudo de vlabUldlde, HlTl
necessidade evidentemente, de outorga de água. Numl Segundl
etapa é que se inicia a implantaçlio do empreendimento e os prazos
do já referido artigo 9° são adequados.

ASSim sendo, são desnecessários os artigos ao e 18'.

Sala das Sessões. 19-de setembro de 1999

-" --'::~r''''''-''''
O d

~~O .. '-' 1'10 ~
eputa o ,~? .;;. ".:( I, 1".'1- \.<. -j' ~.rf<j

I Ii I -~-~.=>"", .. ' C"" ~_. _/",t......... l_t'"'-e-'=-_ ......_~_ .......

Suprjmlo" O Inciso 11 do Art. 8° - Clpltulo 11, di
/lfOPOIIçIo Im eplgrlft.

JUSTIFICAÇÃO

o Secretirio·Executivo do Conselho Nacional de
Aec:ursoI HIdricoI • atualmente o Secretário de Recursos Hldrlcoa do
UlnItlit10 dO MIill Ambiente. conforme definido no Art. 2° - Parágrafo 6" do
DIcfIto na U12, de 03 de junho de 1998, que regulamenta o Contelha.
COm .. modlIcaç6e1 IntrodUZid.. com a criação da ANA. este Clrgo é
VClCICionIdo 10 lJtuIar do Óflllo di eltrutura do Ministério do Melo Ambllnte
responsivel pela tormullçlo d.. PolltlclI de Govemo. e nlo ao do 6rglo
.-eutor e conlrolador da melllll. A ser mantida a relaçjo orlglnl/, o
prnidente da ANA. além de executar e controlar a implementaçlo di
PoIIIica Nacional de RICUl'IOI Hldricos, teria poderei para direcionar •
WIIe do seu desempenho pelo Conselho Nacional de Recursos Hldrlcol.

SlIa .111 Sels/lea •em 23 de setembro de 1999.

i\f' l' \.., k:'~ c'" I

SERGIO NOVAIS • ~'l

~UYdoF~/-~SBICE / t" -~.3-L.'t.l <.""- ....."-N L ~'----'&t
.....-1 ~
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Projeto de Lei n° 1.617, de 1999 78
PROJETO DE LEI N,' 1617 DE 1999 80

79 81

"Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
,\~u.s - \NA, entidade federal de coordenação e
apoio do Sistema Nacional de Gerenciamento de Re
cursos Hídricos e dá outras providências."

E~IE:\DA DE PLE:\i,RIO

Dê·se ao me VII do 3rt go o seguinte texto:

"Art. 8'

VII w nomear. reqms1tar e exonerar servidores, provendo os
cargos em comls~ão e as funções de confiança."

Justificati\'s

A emenda acrescenta a requIsIção de servidores entle as atribuições
do Diretor-Presidente Embora merente ao cargo, é aconselhável que a competência fique
explicitada no texto.

Sal: das Sessões. em l-Je setembro de 1999

~~•.. n<-..:..
~~ '- ,-. ~-'e::::::.-

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Liderdo PFL

Proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei N°1617, DE 1999
IDo Sr Ronaldo Vasconcellos)

lJ~põe wbrclILTlIçJ:odl ,\.gcioClINn.'locul de .\guu" ..\NA. cntNhde
fc&n.l de coordtlMlç.!o C lpotO do SiJl.tfM NacionaldtO(f~
de Rct\JfJOI Hr&icOl, e di oubu prcllldillciu.

o Congresso NaclonaJ decreta.

Art. 1°: Acrescente-se 30 Projeto de Lei n!1 I 6179, de 1999, o seguinte
pa.r.igrnfo. renumerando-se os paragrafos seguintes:

Dispõe sobre a criaçlo da Agencia Nacional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenaçlo e apoio do Sistema Nacional de
Gtrenciamento de Recursos Hidricos e di
oouas providencias.

EMENDA SUPRESSIVA N.·

Suprima-se no Caput do an. 11. do' projeto a pilavra "federal"

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva não limitar apenas li administraç!o pública federal,
considerando que o Sistema Nacional de Recursos Hldricos é integrado peIu 3
(trõs) esferas governamentais.

Sal. das Sessões. em de setembro de 1999.

Proposta de Emenda Modificativa 110 Projeto de Lei N°"". DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)_....._._n __ -AN... _

r...ck~.apoio HKieMl.O'--'"
dtR~HMtieoL• d4011Cra1 proWIiMiM.

o CongreMO Nacii>nal decreta.

Art. I': O Projeto de Lei nO 1.6179, d" 1999, pua. vigorar
com a seguinte alteração:

Capitulo III

Capitulo II
da ANA:

"Art. 12° - Ficam criadol, com a finalidade de inIewar aestIUtUIa

• \rt 'lO ~ -\ Procuradoria da ANA serà exercida por um
procurador {chefe) nomeado pela Oiretona foleglada e vincular~se~à à Advocacia
Geral da União para fins de orientação nonnariva e supervisão técnica;"

roSTIFICATIVA

&la modiIicaçio prelClldc dclerminar c!anmenle • Ibrma como será designado o
procurador da ANA do modo a nio pennitir b...has na legislação. ProporciOlllllldo ..sim, uma
~ lnIIsparmto eclanL

II - cento e cinquenta o.., .

§ 3° - A Diretoria Co\esiada da ANA nIo poderá dispor sobre.
alteração de quantitativos e a distribuiçlo du feRH dllltro da eIIIUIUra
organizacional da autarquia, observados. OI n1vei. hltfirclllicoa. os vaIoru da
retribuiçio correspondente e os respectiVOl culto. global•."

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um emenda que pretende conferir maior transporencia a ANA.
princípalmente, na parte administrativa. Desta fonna o controle torna-se público e
notório, configurando maior probidade administrativa.
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PL 1617/99 I

EMENDA AO PROJETO DE LEI ND 1.617, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO) 82,--,,1.263/99

PftOJETO De LEI N-

USO EXCLUSIVO D.... COM/SUo

84

l;"e-l(d~(.\.
~ftO.B

Displle sobte a criaçlo da Ag!Dcia NICiona1 de
Aauu - ANA. entidade federal de c:oooIenaçIo e
apoio do SiJlema Nacional de Gerenciamento de
Recunos HldricoI. ediOlIlrU pIllVidanciu.

AIIIOr: Deptlllldo Sérclo Reli e outroo

!*te ao inciso n do artJco 14 do Pl'OjelO de Lei li' 1.617, de 1999, a
sepillte red~:

" 11 - os recursos derivados dos Conl!llOS de GeslJo celebndos com as
Aiências de Água c aqucl~ relativos i cobtança pelo USO de recu!1OS hidricos onde
nio existirem Agências de Agua."

JUSTIFICAÇÃO

A emenda especifica as fonteS de receitas provenienteS da
cobrança pelo .uso de rccursos hldricos nas fonnas propostas.
contemplando nlio só os recursos 8ITCcadados dircl8ltlenle mas àqueles
originários de contratos de gestlio.

~
~~'~!hJ~

. -~~ ~
l.1!,. d& ,..,i It I1c li.1\ _

ICQMISSÁO De ,.L._._· .-,.. - I
=====""'=tu<UiO==.•=~=AllM!==U=I~~T~R~'Ç~iiD=·E,::.5~E~fl\ll~Ç!:o-l'lJ~8~L~1{~·o~:;:=::::::::;==::;====

I r~
A<sTOR:D<"ITADO Oro H~LlO ~

TEXTo/JUSTIFiCAÇÃO

E~ENOA POOIFICATlVA

o incil50 Ir. do llrt. 14. I ;:lB!lS8 ~ vigol'ar com li slguint. nd8Çla:

"Art. 14 •• 0 • 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •• "

lI-os recurso!! relativos à cobraf'lÇe pelo UIIO da fllCunoa

hIdricoe nu baoiu hldrogriificas onde nio exbtirem Ag!ncios de .gua ou de

eecia;

JUSTIFICATIVA

Os recursos reletivos à cobrança pela utilizaç~o de recunoa h!

dricos tornar-sll-io fRcai ta dos Agênci.33 de Agua ou dI! Bacia nas bacia. hldrogr!

riCS!! onde elas existiram. 14ssim, cnDe não exist.ir2m. farão parte da nc.ih da

ANA.

DATA
?

PROJETO DF. UI N' 1.617199
(Do Poder EllCutivol 83

DI~ lIObn a crlDçiJo da Agincia
Nacional IN Apas - ANA, ~lfIidatJI
ftd.lral IN coordtltaçiJo e apolo da
Sis/e_ Nacional rk a.,enciam.lllo rk
lIM:tIrstn 1I1dr1e"", • dâ outras
pnwidincla.,.

EMENDA MOnJFI(WI'IV,\

Da-.. ao inciso" do Ar! 14, do CapllullllV i\ iUulllnw rudação

"Art. 14.......

11. Os recursos relativos i cobrlnça pelo 1I1ll1 du IC!1:Urllil~ hldllCt..
das bacias hidrogrificas onde nio existirem Ag~ncill da RAein ..

JUSTIFICACÃO

Os recursos relativos i cobrança pelo uso de r.oeurslll hldricos. nas
bacias hidrogrificu onde exiMirem as Agências de BICil, IUrio n ells IfIIllslblldn. por
illlermédio dos Conlrllos de CieIIio.

prpJI!IJtJ de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei ND1617, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos) 85

0íIpk tobre a crllÇlo M Aafnda N,cieul deÁ~ ~ ANA, lntiMlM
r.-.ldc ..'OOC'dtfta9loe.po~IIoSi*_NacionaI de~
.. ItCQlnOl HldricoL r daow..~

o Congresso Nacional decreta.

Art. I': O Projeto de Lei ri' 1.6179, de 1999. pusa a vigorar
com aJCSUinte alteraçio:

CanituloIV

"Art. 14' - Coostitucrn receitas da ANA:

U - OI rCC\ll'!05 relativos á cobrança pelo uso de recursos hídricos nu baciu
hicfroarálíCII onde nio existirem Agêocias de Água ou de Bacia;"

roSTlFlCATlVA

Os rectJt!Ol relativos à cobrança peJo uso de reçursos hídricos tomar-sc-io
receita du Agências de Águn ou de Bacia nas bacins hidrogràficas onde elu
cxillircm, portanto apenas onde elas não existirem farão pane da receita da ANA.

/
SaladU~~~:~7'";;/

RON tJ(jMCON'éEi.~
ulado FederaV MG / /; ~.....b.-

.,--/ .ice-Líder do PFL ( , _ éc.... <..._

~ ..= - ~-::>-
(
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PROJETO DE LEI N° 1,617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO
86 PI'tOJETO DE LEI NO

Pl ~617/99

,--------------".,
USO qClUSlVO DA COMJSsAQ 88

"Art.l~ ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•• "

tU-os recursos proveniente~ de convlnios, acordo:! ou contratol

o inciso lI, do Art. 14. passa .. vigorar com a seguinte redlÇlo:

celebrados com 9ntidades, organisTrtOs ou Ilmpr..8s nocionab ou lnternac!m.lI

e os rClcurso, repassado3 pebs AgAncias dn AgUQS e Bacias.

~oor SP 'll..191.
TEXrC1JUSTlFICAç.l.o

t~ENO' I'IJOlrtC.TtV.

COMISSÃO CE TRAáAll:«J •.DÉ~Íl.DMINISTRAÇÃQ t"SERVIÇq;PÚBuca

IAUTOR 0l1'\1TAl)() Dr. Hélio

"Art. 14 .

Que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hldricos. e dá outras
providências".

O inciso" do art, 14 do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redação:

Além dos 7,S~ (sete e meio por cento), prevbtoSl ne LI'! 9.433,"

em seu Art. 22, inciso lI, poríigrl!ro 10, as 139'ncills de ligue ou do Soeia po.

derilo ropassar para a ANA, recursos paro financiamento de 8studo8, progrMIIII,

projetos e obras QuI! estivorem inctuídos no Plano de Recurllos H!drcolI, dlv~

dO, portanto. con5titulr receitas da próprb ANA.

,~:L ,.o',

JUSTlFlC,rrVA

I )- ;'1 'f!,'

I
, /''--'--''-''--'-1-1--

CAl>

k~-----6
peloPI7'S

(
.~ ............

Deputado

Os recursos provenientes da cobrança pelo uso da água
somente se constituirão em receitas da ANA quando não existirem as
Agências de Bacia.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

JUSTIFICAÇAO

" - os recursos relativos à cobrança pelo uso dos recursos
hídricos nas bacias hidrográficas onde não existirem Agências
de Bacia;

PROJET.O DE LEI N." 1617 DE 1999
87

Proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lej N°l617. DE 1999
(Do Sr Ronaldo Vasconcellos) 89

Dispõe sobre a criação da Agência NaCional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

Diq>Oe sob", • oriIçIo da Agétlcia Na<:iOllll de Ae- 
ANA. enUdade rodml de c:oordeMçllo e apoio do
SillCma NociooII de Gtm>c_ de R-....
1!Jdricor, e dá__ provi<I6_

O Congresso Nacional decreta.

Art. 1°: Acrescente-se ao Projeto de Lei ~ 1.6179, de 1999, o
seguinte inciso. rellllmerando-se os incisos seguinles:

EMENDA ADITIVA N'
Capítulo IV

Acrescente-se li pane tinal do Inciso 1\ do an 14 do projeto a seguinte
expressão

11 - "...nas bacias onde não existirem Agencias de Bacias"

"Art. 14° - ConSlilUem receilu da ANA:

111- recursos repassados pelu Agênciu de Água ou de Bacia;"

JUSTIFICAT1VA
JUSTIFICATIVA

Além dos 7.5% previslos pela Lei 9433. em seu Anigo 22. inciso li. §'o, as
Agências de Bacias poderão repassar recursos para financiamento de estudos.
programas, projetos e obras que estiverem incluídos no Plano de Recursos
Hidricos,

Alêm dos 7,5% (sete e meio por cento), previstos na Lei 9433, em seu Art. 22,
Inciso li, § 1°. as Agências de Água ou de Bacia poderio repuMl', para a ANA.
recursos para financiamento de estudos, programas, projetos e obras que estiverem
Incluídos no Plano de Recursos Hídrícos,

Sala das Sessões. em de Setemhro de 99
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(NR)
111 • recursos repassados pelas Agências de Bacia;

92

de setembro de 1999

lUSTlFICATlVA

~ispõe sobre a criação da Agencia Nacional
de Aguas ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídrico. e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA N."

Sala das Sessões. em

PROJETO DE LEI N." 1617 DE 1999

o Artigo objeto da presente Emenda altera o Artigo l' da Lei n" 8001, de 13
de março de 1990. Tal aheração significa perda de receita para Estados e
Municípios. e nio sujeita o setor hidroelétrico aos mecanismos e valores
referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. estabelecendo que 05

royalties e as compensações atualmente distnbuidos já constituiriam tal
pagamento. tratando o referido setor de modo diferenciado. em relaçio 10$

demais usuarios .

Suprima·se o Inciso X do an. 14 do projeto.

90
PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO

sala das Sessões, 22 de setembro, de 1999

Deputado AZo1=: [":-1-6r;Ü·' .-~~

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coordenaçAo e apoio do
Sistema Nacional ele
Gerenciamento de Recursos
Hldrlcos, e dá outras
providências".

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 14 do Projeto,
renumerando-se os demais:

"Arl14 .
.................................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO

Além dos 7,5 %, previstos na Lei 9.433/97, art. 22, inciso li,
§ 1-, as Ag6ncias de Agua poderAo repassar a ANA, recursos para o
llnanciarnento de estudos, programas, projetos e obras, incluidos no
Plano de Recursos Hldrlcos, constituindo-se entao como receitas da
ANA.

PaOJETO DE LEI N." "17 DE "'9 91
Dispõe sobre a criação da Agencia Nacional

de Aauu ANA, enlidade federal de
coonlenIçio e apoio do Sistema Nacional de
Gcrenciamelllo de Re<:ursos Hídrico. e dá
0UlrIS proYidências.

PROJETO DE LEI N." 1617 DE 1999

Dispõe sobre a criação da Agencia Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

EMENDA ADmVA N."

EMENDA ADITIVA N.'

AcraccnIe-se i pule final do IncilD VII do art. 14 do projeto a seguinte
aprasio:

VII· ........o caso das iguas superficiais. em rio. de domínio da União."
Acre....nte·.e o Inciso XI ao ano 14 do projeto:

XI - os recursos repassados pejas Agências de Bacias

JUSTIFICATI\'A
JUSTlFICATIVA

O,n.cipio di" 9411/97 eslIboIece que a aplicação do. recursos arrecadado.
__lU....própria ....i.

SaII das Sessões. em de S<lembro de 1999

Além dos 7.5% previstos pela Lei 9433. em seu Artigo 22, inciso li, §Io, U
Agências de Bacias poderão repassar recursos para financiamento de estudot
programas, projetos e obras que estiverem incluidos no Plano de RecunoI
Hídricos

de setembro de 1999.Sal, das Se.sões. ,em

I
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Dispõe sobre a criaçlo da Al!ncia
Nacional de Águas - ANA. entidade
federal de coordenaçlo c apoio do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Reclll10l
Hfdricos, c dá outras provid!nciu

POT 5P 1U-L.Jl.1

1'IXr0lJU.T1F1CAÇ.1.o

EPImlA IIJOIFICATIVA

95UOOt:xCLUSlVO OA COMISSÃO

P"OJ~ODI!Lf1N"

PL 1617/99

IAU'fOR: DDUTADO 01'. H6lio

94
PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 1999

(Do Poder Executivo)

EMENDA ADITlVA N' _

Acrescente-se parágrafo único ao art. 14, com a sellUilllC rcdaçIo:

Art. 14 , .
Parágrafo único. - A ANA repassará o equivalente a 92,5% (lIOVcnla c

dois e meio por cento) dos recursos arrecadados em cllda bacia nos termos do inciso n deste
anigo para a respectiva agência.

JUSTIFICAÇAO

o Art. 15. p..... vlgDrlr COIIl • nguinte red~~o:

Art:. 15. A. nceih. provI"!.nt.. da cobrança polo IJSO da recu!.

!I01 hfdrlcoa~nea' baci.. hldrogr'rJ.c.. onda nlo existirem ~gllncialS de .49U. ou

de eacia, :!I_rIONnf:fdaa-i a1lpod;lo-da-ANA, -na Contll Onica do Governo Fedll_

ral, onquanto nlo rorllll d.atinada. ~er. ftI rnpllctiva!l programaçõelS.

JUSTIFICATIVA

A AN~ "aO poderá cobrar pela outorga do dire.l,to. ma, sim pelo

UlSO dos recurso,. hídricoa,. tamb6rn aa Ag'nclu de l!gua ou dI!! Bacia, lIretuar

a cobnnça pala uso d. ncurloa hldricos n.. bllcias hidrográfica, onde elas

exi8t!rem.

Manter coerência com o valor definido no § \' do art. 22 da Lei n'
9.433/97, que prevê a cnação de Agências de Água, como secrerariu CllCÇutivu doa Comitas
de Bacias Hidrográlicas. Mantido o pnnciplo do ano 22 da Lei n' 9.433197, o paráarafo único.
objeto da inclusão, previne ambigilidade e conflitos futuros.

Sala das Sessões, IS de setembro de 1999.

PROJETO DE LEI N' 1.617199
(Do Poder Executivo)

,-;:- I t~

CATA z~

Dispõe sobre a criação da Agancia Nacional
de Águas - ANA. entidade,. federnl de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos hldricos. e dá
outras providências

ProPOSta de Emenda Modificatiya ao Projeto de Lei N°161/. U!!i 1999
(Do Sr. Ronaldo Vuconcellos) 96

DIJp/lc sobro a aiaçIo di AJbcla Nac:k.l de~ 
ANA, emidade fcdenl de c:oonIoDIçio e opoio do
_ Nocioaol de ae-:- de Reconoo
lIldricoI, edi ....... prtJYideoclu.

I.~-=-....!...
2.

EMENDA DE PLENÁRIO
(Deputado Moreira Ferreira)

.M,OOIAIAME~TO
[~-

oCongrcuo Nacional decreta.

An. I': O Projeto de Lei "' 1.6179. de t999, pua a vigorar.
com a8Cl!UÍnte alten.çio:

Capítulo IV

• An. 15· • M receitu provenientes da cobrança pelo UIO de
recunol hídricos nu hoci.. hídrográficu onde nio existirem Aganciu d. Água, ou de
Jlaçjl, ICIID mantidas i disposiçio da ANA, na Coma Única do Governo Federal,
enquanto nio forem destinadao pora u respectivupr~;"

3.
JUSTIFICATIVA

4.

s.

A ANA nito poderá ';'brar pela outorga do direito, 01.. sim pelo efetivo uso
doi m:uI1OS hídricos e também caberi àJ Ageooi.. de Agua, ou d. Bacia, eteluar a
cobrança pelo uso de recur>ol hídricos nu bllCiu hidrográfico onde elu exillirem.

6.

7.

8.

9.

10. _

T

Sala das Ses!lÕeS, emli- de Setembro de 99
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99
PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 97
que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hidricos, e dá outras
providências".

O caput do art. 15 do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 15 Os recursos financeiros provenientes da
cobrança de emolumentos administrativos referentes à emissAo
das outorgas serão considerados receitas da ANA. (NR)

JUSTIFICAÇAO

Uma confusão entre os recursos originados na cobrança
pelo uso da água, com os emolumentos cobrados pelo ato
administrativo da emissão das outorgas, semelhante ao que se paga
em cartórios, por exemplo, poderia causar enorme confusão nos
usuários menos informados.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

Deputado -..:f.....~'--:,:::..~ ~~--=::.:..~:::z....~
rloPPS

cr-;L( -~-~ S3

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO

que "dispõe sobre ac~ da
Agência Nacional de Aguas •
ANA, entidade federal de
coordenação e apolo do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de RecuJ'lOS
Hldricos, e dá outras
providências".

Acrescente-se, no Capitulo V do Projeto, onde couber, o
seguinte artigo, renumerando-se 06 demai.:

"Art. Nas bacias hidrográficas onde forem instaladas
as Agências de Bacia, os recursos financeiros oriundos da
cobnInça pelo uso dos recUI'llOll hfdriCOll, constituirlo receitaI
deUas entidades, sendo por elas arrecadado e aplicado na
forma da lei que vier a disciplinar essa cobrança, devendo ser
repusado a ANA:

I - 7, 5% (sete e meio por cento), de acordo com a Lei
Federal n° 9.433/97, artigo 22, inciso I, § 1°;

" • as quantias que devam ser aplicadas em outras
bacias hidrográficas e que beneficiem a regilo de atullÇlo
dai Agências, para financiamento de estudos, programas,
projetos e obras, incluidos nos Planos de RecuJ'lOS
Hidricos, aprovados pelos Comitês' de Bacia Hidrográfica
concedentes. (NR)"

sala das sessOes, 22 de setembro de 19119

Deputado ;f.-z: -t-/---/I peloPPSr-?(- ~~~

PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999

Dispõe sobre a criação da Agencia Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

EMENDAADITIVAN.·

Acrescente-se ao art. 15 do projeto as seguintes expressões;

Art. 15 - •.. re<:UrSOs hidricos, elfl rios de tiolflÍlfia do Ulfi40, ...•enquanto nio
forem illStituídos as nsptctivas Agilfcías de 8dJ:ias.·

JUSTIFICATIVA

A emenda visa garantir que a arrecadaçio e distribuiçio permaneça no âmbito
da bacia.

Sala das Sessões. em

98
PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999

DillJlÕC sobre a criaç10 da Agencia Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do SisteJlll Nacional de
Gerenciamento de Recur>os Hídricos e di
outras providênciu.

EMENDA SUPRESSIVA N.·

Suprima-... o aIt. ) 9 do projeto.

JUSTIFICATIVA

lU1lilica...., para n10 ferir a ColISIituiçio Federal quanto a dominialidade doi
Estados.

100
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PROJETO DE LEI N" 1.617199
(Do Poder E.ecutivo) 161

JUSTIFICATIVA

DI~ sobre a criaçlJo da AgillCla
Nacional d. Águas - ANA, ellddade
ftMraJ d. coordenação e apolo da
Shuma Nacional de G'Ttnclamenlo de
R'CIlrSO$ HldricOJ, • dá otI/Tas
proviáAnclas.

EMENDA MODIFICATJVA

Dê-se ao ali. 19, a seguinte redaçio:

"Art. 19. O Poder Executivo procederá a descentralizaçio du
atividades de operaçio e lDIOulençio de reservatórios, canais e adutoras
de dominio da Vnila"

JUSTIFICACÃO

Ao descentralizar a operaçlo de reservatório, excetuando os do siatema
hidroelélrico esta lei estará deixando de satisfazer 10 principio dos usos múltiplos,
preconizado na Lei n' 9.433/97.

·s a das Sessões, em 21 de Setembro de 1999.

162
EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 1999.

(Do Poder E.ecutivo)

EMENDA SVPRESSIVA

Suprim..... a expres"o "excetuada • infra estNtura componente da
Sistema Interligado Brasileiro operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 
ONS", na parte final do Caput do ali. 19, do referido Projeto de Lei.

"Art. 19. O Poder Euc:utivo proctele" • deaeentnliuçlo da
'atividades de opençio e manutençio de reservatório...eanais e .dllto.... de
domínio d. Vniio."

JVSTlFICACÃO

Ao descentralizar • operação de reservatório, excetuando os do sistema
hidroelétrico esta lei estará deixando de satisfazer 10 principio dos usos múltiplo.,
preconiudo na Lei n' 9 433/97.

Sala das Sfi!\le.. 23 de setembro de 1999.

_....jUM
Deput.do f1éde~I-PDT

PROJETO DE LEI N" 1617 DE 1999 163

Dispõe sobre a criaçAo da Agenci. Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hldrico. e dá
outras providências,

EMENDA SUPRESSIVA N.'
Suprima-se o ali. 22 do projeto.

O Artigo objeto da prMCI1Ie Emenda.ltera o Artigo I' da Lei n' gOOl, de 13
de março de 1990. Tal alteraçio significa perda de receita para EstadoI e
Municipiot, e alo lUjeita o setor hidroelélrico lOS mecanismo. e valores
l'IIf«enteI • cobronça pelo UJO dos recursos hidricos, estabelecendo que os
royakia e U COlllJlWl9ÕCJ atualmente distribuído. já constituiriam tal
pqunetIlO. lratlIIdo o referido setor de modo diferenciado, em relaçlo &OI
demlis uUrioa

Sala du Sasões, em de setembro de 1999.

DI41&"'act'/tlfllDda~
NeIonaI di _ - ANA. ,1IIkJadI
jIdIraI di coonII1tlIÇiIo , .." tio
SIáIMa NacIoftal di GI~ di
~ HItIricM, , dlI _
[11YNid11ICit&

EMENDA SVPRESSIVA

Suprima·se os artigo. 22 e 24.

JUSTIFICAÇÃO

A reduçio dos percentuais dos estados e municIpio. trará prejulzo aos
cot\'eI deltas unidades. O làIo de recolIIJlWlI o efeito da allPÇlo aqui proposta, por
meio dei um aumento real contOaDte a propoltl do Art. 24 deote PL conatitui um "jOIO"
com OI valor.. que omite a verdadeira lntençlo do Govomo, 10 meamo tempo em que
pile em rilCO o Poder Executivo, pois. recompensa, aqui "travestida" de "aumelllO reaJo
pode vir a ser objeto de cobl'lllÇl retrOJliva, pelos estadoI e municlpios.

. das Sessões, em 21 de Setembro de 1999.

PROJETO DE LEI N" 1617, de 1999

105
Dispõe sobte a criaçlo da Agencia Nacional

de Águas • ANA. entidade federal de coordcnaçio
e apoio do Sistema Nacional de Gerenciamenlo de
Recursos Hídricos, c dá outtlIS provid&1cias.
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EMENDA MODlFICATJVA N°

Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação:

. "An.22 O art. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990,
passa a vIgorar com a seguinte redação:

/J~ ;~~~~~~'~'~i~~~';;;'~~i;;';;;;~"E~~';"""""""""
/1/ vII_ quarenta e cinco por cento aos Municipios;

~~/ III - quatro décimos por cento ao Ministério do

r
\Y IV -~~~oi~:~~:~~is décimos por cento ao

. ' v Ministério de Minas e Energia'
It V - dois por cento ao Ministério k Ciência e

. Tecnologia;
. . VI • quatro por cento à ANA.

§ 4° A cota destinada ao Ministério do Meio
Ambi~nte será empregada na elaboração da Política Nacional de Recursos
Hldricos.

§ 5° A cota destinada á ANA será empregada na
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 6° Os "royalties" e a compensação financeira pela
utilização dos recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica, instituídos
pela Leí nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989, já implicam o pagamento pelo
1150 de recursos hidricos de que trata a Seção IV do Cllpítulo IV da Lei n° 9.433,
de 1997.

JUSTIDCAÇÃO

A viabílídade econômico fmanceíra da Ag!ncia Nacional de
Águas n&l deve se basear em reduções dos PÇ1XCIltuais da distribuição da
c:ompcaslIÇID fUllllC:eÍfa a Estados e Municípios, objeto de ampla negociação e
estIIbelcçidos por Lei (Lei 8.001, de 13/03/90).

O lIIJIJIeIlto real da compensação financeira decorrente de
rajlllte na tarifa básica de refer!ncia para a compensação é expectativa antiga
doi estados deçomnte do aumento das tarifas de energia.

, Os ajustes para viabilizar a ANA deverão ser feitos no
Imbito dos recursos orçamentários federais.

Sala das Sessões, em de setembro de 1999.

v- doiJ por c..to a. Ministério da Clf..ia e THHioIIa;
VI- q..tone por eeato à ANA.----...-:-"-----------_.__._---_._---------
t lo' A cota c!eJtia.da ao Mlalstérlo do M. A.bloate aenI

.pnpda aa e1aboraçlo da PoIitla Nãeional de ReeUrMI Bidricol.

t ~ A cota destinada a ANA .cri ellprepda 11. I.pla_~ da
PoIItlca N..,1otul de Ret.nos Hldricol, do Slst...a NuicHlal de~ da
.....-Bidrkoo.

t '" OI "l'O)'a1tes" e a co.pe...çlo flaaacelra pela lIClIIuçIe da
NCII..... lIidrieol para p~lo de eMl'Jia elétrica, 1••tlt.idOl pela Lá 11' 1."" da
2J da .-e.bro de I'''. já IJllplicaJII o paPJDeDto pelo UJO da racUnM IIWrko1da
.... trata a Seçio IV do Capitalo IV d. Lei n' 9.433, de Im."

"Art. 24. A ANEEL promoveni, 110 praao de I ta "lia, aJ- ..
dkalo"a toaIpetldçio na.acelra de que trata O art. 22, de __piar ..
lItadot e .. Maaicípiol COIl aumellto real de compendIO'" N c_...._ro OI valo.... praticadOl no dia a.terior a. da pubJi~iodesta UI."

JUSTIFICACÃO

A rodUçio da porcent.gem dos Estados e Municlpios trará prejuizo 101

cofta destu unidadeJ. O rato de recompensar o ereito da alteraçio aqui propc>Jl. por
meio de um aumento real consoante. proposta do AIt, 24 deste PL constilUi um ·10....
com OI v.1ores que omite • verdadeira intençio do Governo 10 mesmo tempo em quo
pilo em ri"", o Poder Executivo. pois • recompen... aqui "travestida" "de aumento
.-\" (AIt. 24) pode vir a ser objeto de cobr.nça retroativa. pelos estados e municípios,

')
S.l. daslessões. 23 de setembro de 1999,

DJ:PUTADO:7RNillll CORUJA-PDT
/ 14 ~~d~~

PROJETO DE l.EI N" I.bl71'J9

107
EMJ,;:-iDA M, PRESSIVA :'oi'

Suprim.-se o paràgr.to 6' do .nigo 22 do Capílulo V do projeto de Lá ri'
1.617199, como se segue:

"§ 6'_ O. "royaltles" e a compensafio financeira pela ullJizaçJo doI_
hldric05 pIl"I gClaflo de energia hidrelétrica, instituidos "ela Lei n' 7990. de 21 de cIaIlaIIl'lI
de 1989, já implicam o pagamento pelo uso de recursos hidricos de que trata. SoçIo IV"
CapilUJo IV da Lei n' 9 433. de 1997" (NR),

.IUSnFlCA nVA

NIo podemos confundir os "",values" c • compensaçio fi-m _ •
cobrança pelo uso de recursos hídncus. pl)l~ ita'.l!13 grande prelUl.lU uos Estados e M_ipial
que hoje recebem esses recursos

A arrecadação t: a alJllcaçào dus re;:~wsos ununOOs da cobrança pelo 1110..
recursos hidncos se fara com bas~ no Plano de Rt:cursos 11IJncu:i para a bacia hKIrop'ifica.
Havera, também, wn tratamento dlft:l't~m':lado a UI11 :,cgmel1to de: muãrio que pcMkrá ..
caraetcriuda como uma isençãu tia cohraru:a pela 11$0 de recursos hidricos, ahriado
precedentes para outros segmentos sollcnar ISençrL:-i.

"AIt. 22. O art. I' da Lei D' '.001, de 13 de m"'ço de \990, pu.a a
.....'_.....I.te rtdaçJo:

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N' t.617, DE
(Do Pod... Eucutivo)

EMENDA SUPRESSIVA

!lIIprima-1e o An. 22 e 24 do Projeto de Lei n' 1.617199,

106
.. I,!

,I<: '"'lembro de 1999

1·__"" """""""__""._"_ _ .
1-CI..-te por e...to _l:ItadOJ;
n- CllUIl'ftta por _to _ MuaitiplOl;
m-qlUll'" dkhaOl poreeato ao Mini.tério do Melo Ambienle:
IV - trtllatol.... e HlI d6dIao. por ceato .0 Mlnl.tério de Mina. e

~ .'.",,-,.) ,,,>
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PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

108
EMENDA ADITIVA N°

Acrescenta-se parágrafo 7° ao Art. 22 do Projeto de Lei com a seguinte
redação:

"Art. 22 .

§ 7° A cota destinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia seri
empregada na elaboração de pesoUlsa e estudos sobre as bacias hidrográflcal
no semi-árido nordestino e no uso racional de seus recursos hldricos." (NR)

JUSTIFICATIVA

o Governo Federal tem criado. nos úitimos anos, agências para
coordenar e apoiar os sistemas naCionaiS, tais como, a energia elétrica e
telecomunicações.

o presente PrOjeto de Lei dispõe sobre a criação e define aI
competências da ANA - AgênCia Nacional das Aguas, autarquia federal de
coordenação e apoIo ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursol
HídriCOS. previsto riO InCISo XIX uo cin. 21 da Constituição Federal e criado pela
Lei nO 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Neste sentido. estamos acrescentando o parágrafo 7° do art. 22
com a finalidade de direCionar recursos financeiros ao Ministério da Ciência e
Tecnologia para ser empregada na elaboração de pesquisa e estudos sobre as
\:laclas hldrograficas ::0 seml'dllOO .-.oroeslIno e no uso racional de seus
recursos hidricos. Recursos Asses ~dvlnoos da compensação financeira pelo
resultado da exploracao de oetroieo ou gas naturál, de recursos hldricos para
':ns de gerac;jo (lp ~~erq:,J ';lt-:!;W;j : rl~curs()s (n1neraIS em seus respectivos
terntórIos, plataforma continental. mar terntorIal ou zona econOmlca exclusiva,

definidas pela Leis nOs 7.990 e 8.001, de 28 de dezembro de 1989 e 13 de
março de·1990. respectivamente,

PROJETO DE LEI N'I.617199 10R(Do Poder [l..,olivo) ;,

[)jsplie .'(Jhre a criação da Agincia
Naciollal tie Aguas , ANA, entidade
federal de coordenação e apoio da
Sistema Naciollal de Gerenciamento M
IhCllrSM Hldricos, e dá t1fI/ms
providinciar.

EMENDA SU.RtSSIVA

Su\lrima·oe o § 6° do art. 22. do Capítulo V.

JUSJIFICACÃQ

NIo podemos confundir "royalties" e a compensaçio financeira com a
cobrança pelo UIO de recunos hídricos. pois haverâ grande prejuízo aos EstadoI e
Municipio. que hoje recebem esses recursos.

A lITecadaçIo e a aplicaçio do. toou.rlOs oriundos da cobrança pelo
UIO dos rec:unos hiclricos se f&ri. com base no Plano de Recurso. Hidricos para a blCia
hidrográfica.

Haveri, lambém. um tratamento diferenciado a um segmento de
usuirio que poderâ .... caracterizada como uma isençio da cobrança pelo uso de
recurlO. hídricos. abrindo precedentes para outros oegmento. IOlicitar isenções.

Seslllés, em 21 de Setembro de 1999.

ÇO

,~~~-======
PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999

~ispõe sobre a Crilção da Agência Nacional
de Aguu ANA, entidade federal de
coordollaçio e .poio do Sistema Nacional de
Gerenciamemo de Recursos Hidricos e dá
outras providências.

o Artigo objeto da presenle Emenda altera o Artigo I' da Lei n" 8001, de 13
de março de 1990. Tal alteração significa perda de receita para E.tados e
Municipios. e nIo sujeita o SdQl' hídroelétrico aos mecani.mos e valores
ref'erent.. à cobrança pelo UJO dos recursos hidricos. estabelecendo que OI
roya1ties e as compensações atualmente distribuidos jà constituiriam tal
p&pmeIllO, tratando o referido selor de modo diferenciado, em relação aos
demais usuários

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

L '-'D U!/Ar-J
Deputado s~r;;; Novais

PSBICE

j=~Ma~nh'O
PSBIRJ

~
.(/

Deputadc;(.Pa,u . altazar
PSBI

EMENDA SUPRESSIVA N."

Suprima-se o art. 24. do projeto.

JUSTIFICATIVA

110

Sala das Sessões. em de setembro de 1999.
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 19
(Do Pod.r Exeeutivo)

111
PROJETO DE LEI NO 1817~ DE 1999

113

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima·.. o art. 23 do Projeto d. Lei n' 1.617, de 1999.

"Art. 23. O art.36 da Lei lI' 9.433, d. 1m, p.... a vlprar co. a
....iat. redaçio:

Art. 36 " _ __._ _ ..
1- um Presid.nte, que será o Ministro d. E.tado do M.io A.biellto;
II - um Vic..P....id.nte, que ••rá o Secretário de Reouno. HídricOl

do Mini.tério do M.io Ambient.;
m - um Secretário-Executivo, qne .erá O Dlretor-Pretldeate da EMENDA SUPRESSlVA NO

ANA."

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1999.

JUSTlFICACÃO

A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
CNRH deve ser papel da Secretaria de Recursos Hídrico.. uma vez que a formullÇlo da
Política Nacional do setor é tarefa central do CNRH. Ora, como caberá a
impelemntaçin da Política, tarefa na qual, alíás, será observada (monitorada) pelo
CNRH, razio pela qual não deve servir a .ste como órgio de apoio.

114

Suprima-se O Art. 23" Capitulo (V). da Jll'OPOIiçIo em

JUsnFlCAçlo

PLE.lIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI NO 1.117, DE 1811I

Dispõe SObre 8 cri8Çlo da Ag6ncia NlICilll1lll de
A;úlII- ANA, entldat federal de c:oordeneçIo •
lIPOiO do S11tam1 NlICiCll1lll de GarenciMlelllo de
RecurIOS Hldrlcoa•• d6 outraI provicl6ncia

A figura de VIC8-Presiderrte do Conset\o é crilda MlIl q.
seja definida suas alnbuiçlJes e a Seaetlria de Recunsos H~'do MIilJ
Ambiente exerce atualmente a funçlo de Secretaria Executiva do COIIIIIho
(conforme definido no Decreto NO 2.612. Art. 2", ParBgrafo VIl, portdO •
proposiçlo da V\ce-Presid6ncia do Conselho nlo se justifica.

SaI8 das Sesa6es •em 23 de setembro de 1999.

eplgrafe.

112PROJETO DE LEIN' "'17'"
(Do Poder E_ulivo)

DispiJc soIw a criaçdo da Aglincia
Nacional tk ÁgtI4f - ANA, .1fIidad6
jedlraI tk cootde/tQÇlkJ • apoio do
Si&lema NacleNW tk a."ncItBfIllO tk
1IJtcr"ilO.J Hki-lcos, • 4í OIItras

ptYJ\'idlncias.

FERNAN60 CORUJA

p»"'d~-Ph

EMENDA SUPRJ:SSIVA

Suprima-se o Art. 23 do Capitulo V.

EMENDA ADIT1VA N" _

~88. os lII1igOI 25 • 26 p.-a lrigoa 26 • 27,
reepeclivarnente, e incIue-lIII um novo artigo 25 110 projeto com • seguinle
AIdIIçIo:

JUSTIFlCACÃO

A fiaura de Vice-Presidente do Conselho é criada sem que seja
cIdlnida JUU auibuições. Como a SecrctariJ de Recu,.,.,. HJdrico. do Ministério do
Meio Ambieme exerce atualmente a funçlo de Se<:relaria Executiva do Conselho
(conftJrme definido no Decreto n' 2.612, an. 2', § 6'), a proposiçIo es'á eivada de
euuismo.

SI das S..sões. em 21 de Setembro de 1999.

'25 - O Conselho NecionaI de Recur- HIdrico. - CNRH, • a última
irlltlirlcia adminillrativa com autorid8de pwa anul8r ou raIormar
daclalles da ANA.
&Onico. No Regulamento previllo no .-tlgo 20 da~ Lei ...,
ftl8beIecidoa forma, prazos e compattncia para.~ 110
CNRH de recursos contra • dedllllea da ANA'.

JUsnFICATlVA

A praaenta emenda dettilllHll 8 nautraIizar o arbltrIo llXÍlWnla no Projeto
de Lei, exigindo o pront.I1CÍlIlllo fonnaI do reapecljvo Comitê de Bacia ou do
CNRH, impedindo o deMjo do Executivo em aflItuar r.-vu de~ em favor
de grupoa que se candidataretn à compra doi 811lama1 HidntIélricoI.

~
' em 23 da aelembro da 1999.

, ~~~
, 'noCoelho

SUBSCREVEM OS LIDERES;

~
_ ~""lo 1e~Roll/~

('b . yiee ·Vele N.

P~.
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DiIp6f....aitçle·Afbda"'~.. A.--AWA. .....
""dI~.apotodo"""'NaáoMI.~
• ItcWICMIHNkieoL."' ...............

Proposta de Emepd. Aditiya '0 Prpjeto de Lcj N"16I7, DE Im
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos) 115 PROJETO DE LEI N' 1.617199

EMENDA ADITIVA N'

117

oCcn;tcoso NllCiooal dcctda.

Art. I": Acn:sccnte-sC ao Projclode Lei n' 1.6179, de 1999, O1ClPl-
iDCÍlO, rcnurnenndcHc os illCÍIoIlClPlialcl: .

Acrescente·.. o artigo 25 do Capítulo V do Projeto de Lei n' 1.617199
renumctando-se os demais:

Capítu!Q V 'Ar\. 25. Nas bacías hidrográficas onde forem instaladas as Ag!ncias de Água.
os recllBOS financeiros oriundos da cobrança pelo USO de recW'SOS Iúdricos serio • elas
lIIn5feridos mensalmente, conforme Contrato de ae.tio.'

JUSTIFICATIVA

-...J "'" (~ <A.< , ·2 ~e,0'\

V, C'IE - I.....tc!.':R. M 'PMÜr.>

de setembro de 1999.Sala das Sessões,

De conformidade com a Lei n' 9.433, de JBIICira de 1997, a gcstIo dos
. I'CCUJSOS Iúdricos deverá ser descentralizada e contar com a portícipoção do Poder Público,

dos Usuários" das Comunidades, isto só .. dará através dos Comit!s das AgêIlcias de ÁguI,
tendo suporte financeiro a cobrança pelo uso de recW'SOS Iúdricos.

A cobrança nio será vista como 'mais um imposto' se de fato for um
instrumento de gestio inteiramente am:lada a um Plano de Recunos Hldricos para a ablcia
hidrográfica, sendo arrecadada, gerenciada e aplicada pela própria regiio através das
AgClcias de Água. que contará com a portícipoçio do Poder Público, dos Usuários e da
Sociedade Civil.

"An. 25" •Nu llociaI hit\rosriIIcu onde!'omn ínslaladu u "Piai de Áp, ... tio
8Icia, os J'llCIInoo tIooncciJo. oriundao do cobrança pelo UIO do ......- lúdricOI lO

CO<lIIilUirio n:cciladauo entldIdca. lCIldo por elu ancc:odIdo •.apIlcodo .. Ibma do Iai ....
vier a discipliJv .... c:ob-. dovcndo .... rcpIIIIlIlio' ANA:

[-7,' % (IdO • meio porCCnlO) do ocordo COIlla Lei FodcraI9433, Art. 22,'1aciIo li,
§I~ .

11 - u quaJIlÍII quo devam .... apIic:adu em oulrII beciaI bidlopálical • ....
beneficiem a rcpo de alUaÇio doi Aa&cial de A.... ou de 8Icia, pua~ do
estudos, _ p<qotos • obrai incluldol llCI PIaDoI do R=u1lOl HldrlcoI, lptOVlldOI
pclos Comitõs de Ilaciu Hidropállcu coac:cdcnIco;"

JUST\FICATIVA

Conforme a Lei FcdcraJ 9433, do janeiro do 1997, a BCIIJo dos J'llCIIIIOI hldriool
dovlri .... dcaccIlIraJiado e _ com a paItic;p.çlo do Poder PIIbIico, dos dai
comunidadoll. ''''' .......... aponu -... dos Cornilb, doa AeaaoíU do Áp, do ....
tendo como JIIlICCt8 fiJoMcciro acobcança poIo uao do ........- bldriooI.

A cobrança nIo .... via COIIlO "mIiI la inIpoIIo" .. do &lo Ibr la__ do
gCllJo iDlcinmcftIC atrolado a 111ft P'-> de R=uIIOI HIdricoI pua a bacia, lOftdo anccadIdo,
gcn:nc:i>da e aplicada pela própria rqiIo, auavél dai A.....iu de Asuam. ou do Bacia. quo
conlario com apaI1icipaçIo do Poder Público. dos UJUitioIe do Sociodado Civil.

Inclua-se o art. 25, ao capitulo V, com a seguinte redação:

"Art. 25. Nas bacias hidrográficas onde forem instaladas as
Agências de Bacia, os recursos financeiros oriundos da cobrança pelo
uso de recursos hidricos, seria a elas transferidos mensalmente,
conforme Contrato de Ge.tio."

JUSTIFICACÃO'

DispiJe sobre a criação da Agência
Nacional de Aguas - ANA. enlldade
federal de coordenação e apoio do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
&cursos Hídricos. e d:í OrttraJ
providências.

EMENDA ADITIVA

que "dispOe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apolo do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hldricos, e dá outras
providências".

118
PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO

116
PROJETO DE LEI N' 1.617199

(Do Poder"E.ecutivo)

Conforme a Lei Federal n' 9433, de janeiro de 1997, a gCSlio do.
recursos hídricos deverá ser descentralizada e contar com a participação do Poder
Público. dos usuários e das comunidades, isto só se dará atravós dos Comitês, das
Agências de Bacia, tendo supcne financeiro à cobrança pelo uso de recursos hídricos.

A cobrança nia será vísta como "mais um imposto" se de fato for um
instrumento de gestio inteiramente atreleda a um Plano de Recursos Hídricos para a
bacia hidrográfica, sendo arrecadada gerenciada e aplicada pela própria regiio. através
das Agências de Bacia, que contará com a pllrticipaçio do Poder Público, dos usuirios e
di sociedade.

O art. 26 do Projeto passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Art 26 Ficam revogados os artigos 31,32,45,46 e 54 da
Lei nO 9.433, de 8 de janeiro de 1997'.(NR)

.'\

Sessões, em 21 de Setembro de 1999.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999
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PROJETO DE LEI N." 1617 DE 1999

119
cmllss.~o DE DEFES.\ 1)0 ("O:\SI'\IIDOR. ~IEIO .\\IBIE:'o<'E E MINORIAS

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Si5lema Nacional de
Gereneiamento de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

l-RELATÓRIO

o proJelo de 1.01 n· 1 f,17. do IQQQ, onglOáno do Poder Ext:Cutivo, propõe

a criação da Agênclil Nacl0nal J~ .\~ua!; - \NA. ~ntldadc Icderal de coordenaçio e apoio do
Sistema Nacional de GerenCiamento de Rt:cursos Ilidncos. t: dá outTao; pro\ldêncins.

EMENDA MODIFICATIVA N.·

Dô-se ao art. 26 do projeto a seguinte redação:

Art. 26 - Ficam revogados os arts. 45 e 46 da Lei n' 9433 de g de janeiro de
1997.

A proposição encerra. como obJcnvo mtrinseco e não menos importante, a

indução li Implr.mentação dos mstnlnlcntos da Politlca NaCIOnal de Recursos Hídricos e do
Sistema NaCional de Gcrenclamento d~ Recur"no; Hídrlco'i. lO5utuido5 pela Lei nO 9,433. de 8 de

Janeuo de 1997. ao mclUlr entre as compctenclU!:i da ANA 13rcfas como a outorga de dircítos de uso
de recursos hídncos de dumlnlO da I ~mân. a ImnlaTlt:lçào e operação do Sistema Nacíonal de

lnfonnações sobre RCCur!:ll" IltdflC(I<; ,~ rn".l:\r ar(lltl a cnac:\o de COtnlla!> de haclas hidrogrãficD..'i.

JUSTIFICATlVA
Ao cm:3nllllh Ir I'm 1l\1'1tl da f\.1t:TI"agc1T\ n' I 270. de \QQq, a. proposição ao

Congresso NaCIonal. 'c-lo II '"it:nhm Prf'c;ldcntl: da Rcpuhhca nm: tcnnos do § til!' do art. 64 da

ConstltUlçào, ..ale dllcr. Ctlm sllhcltw.,:âo de mgcnCH\ na umllllaçâo da l11att::na.

() pnuctn rnl .hstrlbl1ldo ,l~ \ 'Ulnl"SÜt:5 Je I'mbalhu. Admmistração e

Serviço Público. de Mtn:ts t: l'",..rt!líl, ./.: Ill·tC'~í1 ,i" c ·tlrl"rlflll<!clr. \kru ·\mhfcnle c Minooas c de

ConSlIlUlçào t: JU!;l!t,:a t: '.ll.. ,; ;tlat,:iÍll. '"... ·'~"n. '10' • :i 1..' l .~Il 1{~glme11lo Interno da

o Artigo objeto da presente Emenda altera o Artigo 1· da Lei n' gOOI. de 13
de março de 1990. Tal alteração significa perda de receita para E5lados e
Municípios, e nio sujeita o setor hidroeletrico aos mecanismDs e valores
referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, estabelecendo que 05

royaltics e as compensações atualmente distribuídos jà constituiriam tal
pagamento. tratando o referido setor de modo diferenciado. em relaçio aos
demais usuirios

Câmara J05 J)epulauu"

~lmultânc3 no" rctendo,> IHl.!iÍl1" I','t'lIlt'll"

'la "llbmcuda :t Iraml1m::lu

EMENDA DE PLENÁRIO AO PIlO.lFTO DF I FI \" 1.617. nF: 1999.
(Do Poder F'U'rmi\ol

"",I,·'U .. ll!.rUrlula.... ,:m 1 ~';

""'\1;;\-<0 'I'f" ·l·\ ,l~ ~h":'l"nl\llI\n.. ..:::)

\ 'F'\.O I\" ," {'l'lha f.11

assertl .... a

,,·"m l) nro~}o;II0 lll.: 'IIIH"lIJ/ •

..:m nh.!un<; rPlIt'll,".1 !"'"

Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoriu.
coube-nos a relatona da proposiçio, cwnprindo-nos, agora, emitir parecer quanto ao seu mérito.

\hellu .' ~".I·" .'1"\. !,lll ; I"l'f\O ··,ua .\ 'l.Ú l'lI.,"i(l1 'IC clT1cnda.'i. hmlm

ofereCidas pe105 "":llhllrc<; rariamt:l1I;\IL'\ I '/I prClpt.l"'Hl" de allcrm:àl\ ,lU NtlICUl tlngmnl. cn....tu\endu

184 abordagt:nc; ao 1":".11\ t \ "\~ \,01, ll', ·,.\1 .... '1\;... 1~'11I1I ,I,' 11111\11:\ \Ic I'} "cnhorco; I)cnUlarlos.

mdl\'ldualmenlc l'U cp", ;ll"nl:1I11·"1!W • \ '\ J. '\') 11·
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de setembro de 1999Sala das Sessões. em

0- VOTO DO RELATOR

EMENDA ~IODIFIC.\T1\·A

Dê~se ao inciso XIII do Art 3° do PI. Ir' 1 () 17,t)C), a seguinte redação·

"Art. 311
.

xm - Definir em articulação com ali Comilês de Bacia interessados,
u condiçõeJ de operaçio de rescrvatório'i (lor :lgentf,>'i públicos C' privados, de
forma a garantir o uso múltiplo dos recur'io'i hídriro'i. conformr estabelecido no
Plano de Bacia Hidrográfica e exercer a respccti\'a lhealil:lf;ão;"

A Agência Nacional de Águas - ANA, cuja criaçio ê propoota pelo Poder
Execunvo na fonna do projeto de leí em análise, apresenta wna série de diferenças fundamentais

em relação ás 'uas congêneres já em funcionamento. Essas difetençU devellHO,
fundamentalmente. ao fato de que o dominio dos recUl30S Iúdricos, por f~ de díJpoIilivos
constitucionaIs. é dividido entn: a Uniio e os Estados, devendo existir, paralelamerlle, dois
SIstemas de gestão das águas, um federal e outro dirigido pelos Es1ados e pelo Dillrilo FedetaI.

Esses dOIS SIstemas, apesar de administraltvamente independentes, têm de ser coerenIi:S entnl si.

Essa divisão do dominio das águas condicionou o estabelecimellto da
PoUtica Nacional e do Sistema Nacional de Ge",nc1amento de Recursos Hídricos, pela Lei o'

9.433. de g de janeIro de 1997. Essa lei vem sendo, desde en1io, • Unha mestra pora o

detalhamento do arcabouço institucional destinado a gerir os recUl30S Iúdricos brasilciroo.

JUSTIFIC\ nVA

Se a ANA definir por critenno:; pmprll\" ~'\tal·"L'·il negando 11 papel dos
Comitês de Bacia. que são o !l)rurn de dCCI!'àll "llnre (1<; prnpfl.'ll1'l''i dit hacia

Outro ponto importante é que a Agência Nacional e Águas nio fará

concessões para prestação de serviços publicas. como acontece com a ANEEL e com a ANATEL e

nem "venderà". por preços milionárjos, a~torizações para explonçio de recursos nannis de alto

\alor comercIai. como ocorre com a ANP. Sua função administrativa básica seri controlar. por
meIO de outorgas de direito de U50, a alocação das águas de dominio da Uniio. O valor econômico

ties.~cs aguas dependerá da localização do corpo hídrico c da equação quantidade. demanda e

qualidade dos recursos hídricos nele disponíveis.

FERNAN~() <;ORI;.I\
Dtpulndfl,f'rdrr:II·I'" I

A ANA serã. portanto. uma agência gestora de um recurso natural- • água
- e não uma agenCIa reguladora da prestação de servIços publicas, o que a diferencia

fundamentalmente das agencias Já. instaladas para os setores de eletricidade e de telefoniL

i 1 Como orgão federal executor da Politíca Na.clOnal de Recursos Hídricos.

k\t: CJocr a ANA a função de coordcn:1r a Implementação dessa política sem. no entanto. invadir

JS compcténclas dos demaiS componentes do Sistema NaCional de GerencIamento de Recursos
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HidriC05 ~ sem quebrar o pnnclplD dcsc~ntrnill.ador da gestão das o.guas estabelecido pela Lei nO
9.433, de 1997

Assim. deve ter a ANA u papel de estimular c prestar assistência técnica e

organizacional na cnação e consolidação úos Comitês de Bacia Hidrogràfica e seus braços

executivos, as a.gências de água ou de b3Clas. c na orgamzação c atuação dos órgios estaduaiS

sestOTes de recursos hidricos - seus congêneres nos estados e no D1StntO Federal.

A eVidência cada vez maIOr de conflitos de usos dos recursos hídricos em

vúias pane do Brasil toma mais que oponuna a iniCiativa do Poder Executivo de. finalmente, criar.

em sua estruturl awmnistrntlVa. um orgão ~nearregad(} d~ genr esses recursos, efetivando

mecanismo, como a outorga de direito de uso e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos,

Essa providênCia 5cra di! Im:sttmavel valor em casos especificas, como o

do rio Slo Franclsco, em que usos. como a Imgaçào. contlitarn com a exploração do potenCial

hidráulico e, mais fortemente, com a possivel derivação de ãguas do rio para outras bacias

hidrográficas. Caberá â ANA papel fundamental na definição das possibilidades e oponunidades de

cada uso, dentro do interesse maior da sociedade. pOIS. por meio do sistema. de outorgas. terá. ela
wna vísio maIs ampla das damandas c das dlSpoOlbJlidades de água em cada baCIa hidrográfica

lnuileira.

faltam, no texto, algumas definlçõcs básicas quanto a procedimentos
admimstratlvos na outorga de direitos de uso de recursos hídricos. sem as quais a ANA tem

dtficuldades de atuar efetivamente. Essu definições constam do Projeto dc Lei n' 1.616, de 1999,

que regulamenta a Lei n' 9.433, também onginário do Poder Execuuvo e em tramitação ordinária.

IntrodUZImos, assim, no texto. tr!s artigos que disciplinam questões básicas como prazos de

validade de outorgas, outorgas preventivas de uso de recursos hidncos e declamção de

dispombilidade hídrica. Es... providencia eviWá impasses d""orrcntes de uma possivel demora na

tramitação do PL 1.616/99, cujo conteúdo é mais complexo e polêmICO do que o do projeto em
análise.

.... regras pera oatorg1l de recursos hidricos da Umão sio fundamentais
para qae a ANA se firme como órgio coordenador da gestão desses recursos. Sem ..... regma não

havera como resolver conflitos e dúvidas. principalmente no que toca as concessões de serviços

públicos que fazem uso da água., como saneamento báslCO e aproveitamento de potenciais
hidráulicos.

Quanto ao U!O de potenCIais hidráulicos, vimos como fundamental
inttoduzir o conceito de declaraçio de disponibilidade hidrica, a qual será requerida, pela Ágência

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, i ANA, antes de licitar ou autorizar novos

aproveItamentos hidrelétricos. Essa provid!ncia eviWá conflitos de usos envolvendo investimentos

vultosos, cUJa perda sena extremamente danosa pera nossa sociedade.

Ressaltamos, também, a proveItosa e estrelta convivência desfrutada com
os Relatores das dema.. CotnlS5Cles encamgadas de proferir parecer quanto ao merito do projeto, o
que permlllU uma decIsão unifie,:' a respeito da matéria.

Dada a grande quantidade de emendas, organizamos o quadro do ANEXO
V, o qual permite a visualiw;ão do parecer dado a cada uma delas, individualmente. Frisamos ser

este procedimento pummente regtmental, haja vista o aproveitamento de boa porte das emendas na

elabarnção de nossa proposta de substitutIVO.

Como ji dissemos, virias outros ajustes foram colocados no texto, boa
parte deles inspIrados nas valiosu sugestões de emendas apresenllldas pelos senhores Deputados,

das quaIS ressaltamos a emenda submtutiva global apresentada por representantes do Partido dos
Trabalhadores e apoIada por Parlamentares do PV, PDT, PSB, PPS e PcdoB.

A exigencia declaração de disponibilidade hidrica antes de licitar a
concessão ou autorinlr novas hidrelétricas, cabe ""saltar, sllbmeterá o ttUlis podalO5O lUuário de

recursos hídricos do Brasil, em tennos financeiros e orgamzacional. ao órgão gestor das águas.

rompendo a ll8d~ão de explomçlo dos potenciais hidráulicos ignorando os dettUlis usos.

de 1999.Sala da Comissão, eml! de G'-'-;;2-"

L-.- "
Deputado LUCIANO PI TIO

Relator

Dadas nossas observações. manifestamos nosso voto pela aprova.çio,
quanto ao mérito, do Projeto de Lei n' 1.617, de 1999, na forma do substitutivo anexo. Votamo,

pela rejeição, quanto ao mérito, das emendas de n~ 12, 13, 19,20,23,32,34,35,36,37,39,40,

41,42,44,45,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,98,99, 100, 101, 102, 103, 104,105, 106, 107, lOS, 109, 110,

111, lI2, 113, lI4, lI5, lI6 e 117. Votamos pela aprovaçilo poteial, na forma do substitutivo

anexo, das emendas de n" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, lO, li, 14, 15, 16, 17, 18,21,28,29,30,31,33,

38,43,46,47,48,49, 51, 53, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70,73, 76, 78, 92, 96, 97, lIg, lI9 e 120.

Votamos pela aprovação íntegral das emendas de n~ 22, 24, 25, 26, 27 e 77, ill<:orparadu ao texto

do substitutivo.

Outro ponto importante da cnação da ANA sera a existência de um órgão

gestor dos recursos hídricos desvinculado de qualquer uso espeCifico e, por esta razão. capaz de ser
ímpotelll na administração das dlSpoOlbilidades de água de nossas bacIas hidrográficas. Cabe

ressaltar que a vinculação a usos espeCificas sempre foi a tõmca da gestão das águas no Brasil

desde o inicio da vigência do Código de Águas, em 1934, c da cnação do Departamento Nacional

de Águas e EncrgJI Elétrica que. apesar dos relevantes selV1ços prestados a Nação. sempre: teve
wnl vido voltada para o aproveitamento dos potenCiais hldrelétncos.

Por esta razão, elaboramos uma proposta de substitutivo. com os seguintes
efeitos no conteúdo do projeto.

I - introdução de um novo Capitulo I, que discnmina o objetivo do

projeto, IímillJ1do seu alcance e, inclusive, atendendo ao que dispõe a Lei Complementar n' 95, de
21 ele fevereiro de 1998, que e,tabelece nonoas para elaboração de textos legais;

2 - definição clara, logo no iníciO do texto, de que é competência do

COIIIClho Nacional de Recursos Hídricos fonoular a Política Nacional de Recursos Hidricos,

promovendo a aniculaçio dos planejamentos nacional, regtonal e estaduais, elaborados pelas

emidaclcs que ínlegram o Sistema Nacional de Recursos Hidricos;

3 - definiçio do campo de competências da Agência Nacional de Águas,
nIo deixando dúvidas quanto 10 seu papel de órgio encarregado de implementar, na esfera federal,

a Polftica Nacional de Recursos Hídricos e de coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional
ele Recursos"'Hldricos, nio lhe cabendo formular políticas, mas apenas execu1á-Ias;

4 - explicitação de que a ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos,
diretrizes e instrumento' da Politica Nacional de Recurso, Hidricos, articulando-se com os órgãos e

emidaclcs públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos;

5 - aprimoramento da redação e reordenamento lógico das compelincias

da ANA, de forma a tomá·las coerentes com o que prevê a Lei n' 9.433, de 8 de jlllleiro de 1997, e
com a divisio constitucional do domínio dos recursos hfdricos, inclusive retirando a função de

Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, evitando, assim, a imersão de

popéis qUllllO i formulaçlo das políticas fedemis de recursos hidricos;

o texto enviado pelo Poder executivo, soh nosso ponto de: vista., atende

razoavelmente as necessidades da gestão dos recursos hidncos brasileiros. De um modo geral está.,

tambCm, de acordo com os pnnclplos da Política Nacional de Recursos Hidricos estabelecida pela

Lei n' 9.433, de 8 de Janeiro de 1997 No entanto, analISando dctalhadamente o texto, comparando

o com o estabelecido na Lei n·' q 433. It.:vundo em conta u <.\ut:: fOi debatido na audiênCia publica

conjWlta promOVida pelas três comissões de menta t: tendo em Vista o conteúdo da mataria das

cento e vinte emendas apresentadas, concluímos que uma sene de aperfeiçoamentos são

necessírios.

6 - introdução de alguIlas regras bâsicas para a outorga de direito de uso

de récursos hídricos, pois eJta sení. a porte mais visivel da atuação da ANA junto â sociedade e é

tarefa primeira no controle da demanda e da disponibilidade desses recursos;

7 - aller>l;ão do art. 22 da Lei n' 9433, de 1999, fazendo com que os

reclll3O' arrecadados com a cobrança pelo uso da água sejam aplicados na bacia hidrográfica em
foram gerados, retirando do texto a palavra "prioritanamente".

A definição clam das competênCIas e dos Iimlles de atuação da ANA,

respeitando a estrutura do Sistema NacIOnal de Gerenciamento de Recursos Hídricos., Implicou. por
outro lado, em ajustes de redaçio e de conteúdo ao longo de todo o texto.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI N' 1,617, DE 1999

Dispõe sobre a crIação da Agência Nacional de

Águas - ANA, en/ll1ade f<deral de ImplemenltJÇilo ria
Política NaCIOnal de Recursos Hídncos e d, coord,ltlJÇào

do Sistema NaCional ck GerenClelmenta tU &curJD.J

HídflCO!i, e dá outras proVIdências.

o Congresso 1'-: \cional decreta:
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CAPÍTULO I

11M Objetivos

AI!. \' Esta lei cri. a Agência Nacional de Águas - ANA, entidade
federal de implementaçio da Política Nacional de Recursos Hidricos e de coordenaçio do

Sistema N.cional de GerencIamento de Recursos Hidricos, estabelecendo regras pora a sua

atuaçIo, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos.

CAPÍTULOU

Da Criaçio, N.tu..... Jurídica e Competêaci.. d.

Alêacia Nacioaal de Ág.... ANA

AI!. 2' Compete ao Conselho Nacional de Recunos Hídricos promover a

articulaçio dos planejamentos nacional, regionais e estaduals elaborados pelas entidades que

inregmn o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Polltica

Nacional de Recuroo. Hídricos, nos termos da Lei n' 9.433, de 8 dejanelfo de 1997.

AI!. 3' Fica criada a Agência Nacional de Águas • ANA, autarquia sob

regime especial, com autonomia administ:r&tiva e financeira. vinculada ao Ministério do Meio

Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera e atribuições, a Política Nacional de

Recursos Hldricos c coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de

Recursos Hídricos.

Parágrafo imico. A ANA terá sede e foro no DIstrito Federal, podendo

instalar umdades administrativas regionais.

AI!. 4' A atuaçio da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos,
diretrizes e in51nuncntos da Politica Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em

articulaçio com urgias e entidades publicas e pnvades mtegrantes do Sistema Nacional de

GerencIamento de Recursos Hidricos, cabcndo-Ihe:

1- SupervlslDnar. controlar e avaliar as ações e attvldadcs decorrentes do
cumpnmento da ICglslaçio federal pcrtmente aos recursos hldncos~

II - diSCiplinar, em caráter norrnauvo, u. ImplementlÇio, a

operacionalízação. o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos;

1II - coordenar, na esfera fedeml. li elaboração dos planos de recursos
lúdricos c supervisionar sua implementação~

IV - outorgar, por Intermédio de autonzação, o direito de uso de recursos

lúdricos em corpos de água de domínio da União. observado o disposto nos arngos se. 6- e .,.;

V· fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio
daUniio;

XIV - orgamzar. Implantar e genr o Sistema Nacional de Infonnaçõcs

sobre Recursos Hídricos:
XV - ~sumular a pesquisa e a capaCitação de recursos humanos para a

gestão de recursos hidricos:
XVI - prestar apoIo aos Estados na cria.ção de órgias gestores de

recursos hídricos~

XVII - prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho

Nacional de Recursos Hidricos;
XVIII - propor ao Conselho NacIonal de Recursos Hídricos o

estabelecimento de íncennvos, inclUSive financeiros. oi conservação qualitatíva e quantitltiva de

recursos hídricos.

§ Ie Na execução das competênCiaS a que se refere o inciso 11 deste

artigo, serão conSiderados, nos cnsos de baCIas hidrograficas comparnlhadas com outros paises.

os respectivoS acordos e tratados.

§ 28 As ações a que se refere o inciso Xdeste artigo, quando envolverem

a aplícaçio de racionamentos preventivos. somente poderão ser promovidas mediante a

observància de critérios a serem definidos em decreto do Prcsulcnte da Rcpilblica.

§ 3' Para os fins do disposto no IncISO XII deste artigo, a definição das

condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hídrelétricos será efetuada em

art1culaçio com o Operador NaCIonal do Sistema Elétrico - ONS.
§ 4° A ANA poderà delegar ou atnbulr a agências de água ou de bacia

hldrografica a ~xecução de atiVidades de sua competênCia. nos termos do ano 44 da Lei nO 9,433,

de 8 de janeiro de 1997. ~ demaiS dispositivos legais aplicavels.

§ S- Na ineXistência de agências de ãgua ou de bacias hidrogràficas, a

ANA poderá delegar a órgãos ou entidades publicas federaIS. estadUaiS e do Distrito Federal, ou

ambuir a organizações SOCtillS CIVIS de mteresse público. por prazo determinado, a execuçào de

atividades de sua competencla.. nos termos da legislação em vigor

Art. SO Nas outorgas de direito de uso de recursos hidncos de domlOlo da

Umão. serio respeItados os segutntes limites de prazos. ..:ontados da daJa de publicação dos

respecnvos atos admlOlsnnvos de autonzação:

I - ate dOIS anos. para IniCIO da Implantação do empreendimento objeto

da outorga~

11 - ate seis anos. para conclusão da Implantação do empreendimenlo

prOJetado,
111 - ate tnnta e cmco anos, para "Ig~ncla da outorga de díreito de uso.

§ le Os prazos de vlgêncm das outorgas de direito de uso de recursos

hídricos serão fixados em função da natureza e do pone do empreendimento, levando-se em

conSideração, quando for o caso, o período de retomo do investimento.

VI - elaborar estudos téClÚCOS para subsidiar a definição, pelo Coosclho
Nacional de Recursos Hidricos, dos valores a serem cobrados peJo uso de recursos bldricos de

domínio da União, com base nos mecanismos e quanntauvos sugendos pelos Comitês de Bacia
Hídrográfica. na fonna do mclSo VI do ano 38 da LeI n' 9.433, de 1997;

VII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comites
de Bacia Hidrografica;

VllI - implementar, em articulação com os Comites de Bacia
Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hidricos de dominio da União:

IX - arrecadar, distnbuir e aplicar receItas auferidas por intermédio da

cobrança pelo uso de recursos hidricos de dominio da Untão, na Ibnna do disposto no artigo 22
da Lei n·9.433, de 8 de janeiro de 1997;

X - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os
efeito. de secas e inundações, no imbito. do Sistema Nacional de Gerenc.amento de Recursos

Hídricos, em aniculação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil. em apoio a05\\
Estados e MUntcipios: \

Xl - promover a elaboração de estudos para subsldi.r a aplicaçio de
recursos financeiros da Uniio em obras e servIços de regularização de cursos de água. de

alocação e distnbutção de agua, e de controle da polwção hidnca.. em consonância com o

estabeleCido nos planos de recursos hídricos;

XII - detintr e liscalizar as condições de operação de reservatórios por
agentes publicas e pnvados. Visando a garantir o uso multlplo dos recursos hidncos. confonne

estabelecIdo nos planos de recursos hidncos das respectivas baCIas hHirograticas:

XlII - promover a coordenação das atiVidades dcscnvoivHias no ãmblto

da rede hldrometeorolob'1Cil naCIOnaL em artlcuJação l:llm nrgãos ~ entidades pu.blicas ou

§ 2" Os prazos a que se referem os mClsos I e II poderão ser amphados,

quando o pone e a importàncl3 SOCial e econõmlca do empreendimento o Justificar, oUV1do o

Conselho Nacional de Recursos Hidncos.

§ 3' O prazo de que trata o tnctSO III podera ser prorrogado, pela ANA,

respeitando-se as priondades estabelectdas nos Planos de Recursos Hídncos.

§ 4" As outorgas de direito de uso de recursos hidricos para

concessionárias e autonzadas de serviços públicos vigorarão por prazos COincidentes com os dos

correspondentes contratos de concessào ou atos awmmstratlvos de autonzação.

Art. 6- A ANA poderà emitir outorgas preventivas de USO de recursos

hidricos, com a finalidade de declarar a clispombilidade de àgua para os usos requcndos,

observado o disposto no ano 13 da lei n' 9 433. de 8 de Janelfo de 1997

§ 1° A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídncos

e se destina a reservar a vazão passível de outorga. poSSibilitando. aos Investidores, o

planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.

§ 2° O prazo de validade da outorga prevenuva sem fixado levando-se em
conta a compleXidade do planejamento do empreendimento. hm1tando~se :w m:lXlmo de um ano.

findo o qual sera conSiderado o disposto nos inCiSOS Ic 11 do anlgo antenor

Art. T Para l·t~ItO de licitar a concessão ou autonzar o uso de potencIal
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Elétnca· ANEEL devera promover. Junto a ANA. a prcvl3 obtenção de declaraçiio de reserva de

dispombllidade hidncn.

~ I' Quando o potencial hIdráulico localizar-se em corpo de água de
domínIO dos Estados ou do Distnto Federal. a declaração de reserva de dispombilidade hidrica

seri. Obtida em artlculaçào com a respt..>ctlva enudade gestora d~ recursos hídricos.

§ 2' A declaração de reserva de dispombilidade hídrica será
transformada Qutomancamente. pelo rcspecnvD poder outorga.nte. em outorga de direito de USO de

recursos hldncos a mstltulçào ou empresa que receber da ANEEL a concessão ou a autorizaçlo
de uso do poIenclal de energIa hIdráulica.

§ je A declaração de reserva de dispombllidade hídrica obedecerâ. ao

disposto no art. 13 da Lei n" 9 433. de 8 de Janeiro de 1997 I! seTa fornecida em prazos a serem

reBUlamenUldos por decreto do PreSIdente da Republica.

CAPíTULO 11I
D. Estrutura Orginica da Agência Narional de Águas .. ANA

An. 8° A ANA scra dlOglda por uma Diretona Colegiada., composta por

CinCO membros. nomeados pelo Presidente da Republtca. com mandatos não coincidentes de

quatro anos. adnuuda uma úmca recondução consecutiva. e contará com wna Procuradona.

*1° O Dlretor~Presldente da ANA s~ra I!scolhldo pelo Presidente da
República entre os membros da Direrona Ctl}eg13da. e IOveshdo na funçào por quatro anos ou
pelo pruo que restar de seu mandato

~ 28 Em caso de vaga no curso do mandato. este sem completado por
sucessor 1Ovesudo na tbrma prc\"tsta no <:upUl. que o eXercera pelo prazo remanescente,

Art. 9° A exon~r.1çào Imouvada de dmger:!tes da ANA só podem ocorrer
nos quatro mc!õcs ImClalS dos rcspccuvU!'. mandatos

§ 1° Após o prazo a que se refere o capul. os dirigentes da ANA somente
perderlo o mandato em decorrênCia de renuncul. de condenação JudIcial transitada em julgado.
ou de deci5~definitiva em processo adnuOIstranvo disciplinar.

§ 2' Sem prejuízo do que prevêem as legislações penal e relilliva á
puNçio de aIOS de improbidade admmistrativa no servIÇO público. será causa da perda do

tlIIlldatO a iMbsctVincia. por qualquer um dos dirigentes da ANA. dos deveres e proibições
inerenle5 10 cargo que ocupa.

§ 3° Para os fins do disposto no panigrafo anterior. cabe ao Ministro de
Estado do Meio Ambiente Instaurar o processo administrativo disciplinar. que será conduzido
por comisslo especial. competindo ao PreSIdente da República detemllnar o alistamentO
preventivo. quando fl\f o caso. e proferir oJulgamento.

\rt. 10. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercicio de qualquer outra
iIlividade profissional. empresanal. slOdic.1 ou de direção politico-partidári•.

§ 1° É vedado aos dirigentes da ANA. contorme dispuser o seu
reaimcnto interno, ter interesse direto ou. indireto em empresa relaCionada com o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recurnos Hidricos.

§ 2° A vedação de que trata o capul não se aplica aos casos de iIlividades
profissionais decorrentes de vinculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas
de CnslOO e pesqUIsa.

Art. II Compete. Direton. Colegtada:

I - exercer. administração da ANA;

" - editar nonoas sobre matérias de competêncIa da ANA;
III.. aprovar o regimento mtemo da ANA. a organização. a estrutura c o

ômbilO declsóno de cada diretona;
IV - cumpnr e fazer cumpnr as normas relauvas ao Si~rema Nacional de

Gerenc,amento de Recursos Hidncos.
V ~ exatntnar e uecldlr 50bre pedidos de outorga do dU'eltos de USO de

rcc.utsos hidncos de dommlO da. Umão.
VI - elaborar e dIvulgar relatonos sobre as atiVIdades da ANA;

VII - encaminhar os demonstrativos contàbeis da ANA aos órgãos
competentes;

VIII - decidir pela venda, cessão ou .Iuguel de bens ínteptes do
pIlrimônio da ANA; e

IX - conhecer e juigar pedidos de reconsideração de decisões de
componentes da Diretoria da ANA.

§ \0 A Diretoria deliberará por maioria simplC'l de votos. e se reUlÚrá
com a presctlÇ& de, pelo me_, três diretores. entre eles o Direl<lr·Presidente ou seu substituto
legal.

§ 2° As decisões relacionadas com as competências institucionais da
ANA. previstu no ar!. 3°, setio tomadas de forma colegiada

Ar!. 12. Compete ao Diretor-Presidente:

1-cx=r a representação legal da ANA;
11· presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
m•cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV _ decidir ad ref.rendum da Diretoria Colegiada as questões de

urgência;
V- decidir, em caso de empelte. nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VI • nomear c exonerar servIdores. provendo 05 cargos em comissão e as

funções de confiança;
VII - admitir. rcqui.itar e demitir servidores. preencbendo 05 empregos

públicos;
VIII - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hldricos os

relatórios elaborados pela DirelOria ColellÍada e demais ",suntos de compet!n<:ia daquele

Conselho;
x . assinar contralOs e convanios e ordenar despesas; e
XI - exercer Opoder disciplinar. nos termos da lellÍslaçlo cm vigor.

Art. 13. Compete' Procuradoria da ANA. que se vincula' AdvOClA:ía·

Geral da Umão para fins de orientaçlo norm.tlva e supervisiO técnica:
I - representar Judicialmente a ANA. com prerrogativas processuais de

Fazenda Pública;

11· representar JudIcialmente os ocupantes de cargos e de funções de
direção. Inclusive após a cessação do respectivo exercício. com referência a atos praticados em

decorrênciá de suas atribuições legais ou institucionats. adotmldo. inclusive. as medidas judiciais
cabiveis. em nome e em defesa dos representados~

111 - apurar a liquldez e certeza de créditOs, de qualquer natu='.I,

inerentes às atividades da ANA, mscrevendo-os em divida ativa, para fins de cobrança amigivel
ou judicial; e

IV • executar '" atividades de consultaria e de ..sesSGramenlO jurldicos.

CAPíTULO IV

Do. Servidor.. da ANA

Art. 14. A ANA consriluiri, no pruo de trintA e seis meses a conlar da
data de pobli~ desta lei. o seu quadro próprio de pessoal. por meio da realização de concurno
públíco de provas, ou de provas e titulos. ou da redistribuiç10 de servidores de órgãos e
entidades da administnlçio federal direta, autárquica ou fundacional.

§ \0 Nos tenoos do inciso IX do art. 37 da Constituiç1o. fica a ANA
auronzada a efetuar contrlllaÇio temporária, por prazo nlo excedente a trinta e seis meses. do

pessoal técnico impresctndível ao exercicio de suas atribuições Institucionais.

§ 2° Para os fins do dispostO no parâgrofo antertor. são consideradas
necessidades temporU1as de excepcIonal interesse público as atividades relativas à

Implementação. ao acompanhamento e à avaliação de proJelOS" programas de carater finalistico
na área de recurnos hídricos. Imprescindiveis i Implantação e à antaçlo da ANA.

Art. 15. A ANA poderá requisitar. com ónus. servIdores de órgãos e
entidades Integrantes da admimstraÇão publica federal direta, autárquica e funCIonal. quaisquer
que sejam as atnbuições a serem exercIdas,

~ \0 As reqU\s1ç6es para eXcretelO na ANA. sem cargo em comIssão ou

função de contiança. t\cam autonzadas pelo prazo maX1mo de \'mte e quatro meses. contado da
Instalação da autarquIa.
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§ 2° Transcomdo o prnzo a que se reC"", o parágraCo anterior, somente

serio cedidos PB;'& a ANA servidores por ela requi.itado. para o exercicio de carsos em
comissio.

§ 3° Durante o. primeiro. lrinta e Sei. m.....ubseqiienICS á inslalllÇio
da ANA, as requi.içõe. de que trata o COPUI deste artigo, com a prévia manifestaçio dos
Mini.tros de Estado do Meio Ambiente e do Planejamenio, OrçamenIO e GeslIo, _

irrecusãvei. e de pronto atendimenlO.

§ 4° Quando a ce.sIo implicar rcduçio da rcmtmeraÇio do
servidor requi.itado, fica a ANA autorizada a complementá-Ia até atingir o valor P""'Obido no
órgio ou na entidade de origem.

Art. 16. Ficam criados, com a filllllidade de integrar a estrutura da ANA:

1- quarenta e nove cargo. em comissio, sendo cinco caraos de Natureza
Especial, no valor unitário de R$ 6.400,00 (sei. mil e quatrocentoa reais), e q_ e qualro

cargos do Grupo Direçio e A....soram.nlo Superiores - DAS, assim distribuídos: nove DAS

101.S; cinco DAS 102.5; deze.sete DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS
101.2; e dois DAS 102.1;

11- cenlO e cinqüenta funções de con/Wlça denomiJIIldu FIIIlÇÕeS
ComIssionadas de Recurso. Hidricos - FCRH. .endo: trinta FCRH - V, no valor unitário de R$

1.170,00 (mil CtnIO e .etenta reais); quarenta FCRH· IV, no valor unitário de R$ 855,00

(oi1ocentos e cinqiienta e cinco reais); tnnta FCRH - m, no valor unitário de R$ 515,00

(quinhentos e qwnze reai.); vinte FCRH - lI, no valor unitário de R$ 454,00 (qUllrOCeDlos e

cinqüenta e quauo reaIS); e trinta FCRH- I, no valor unItáriO de R$ 402,00 (quatrocentos e doi.

reais).

§ 1° O servidor investido .m FCRH exercerá atribuições de

assessoramenlO e cnordenllÇio técmca e P""'Oberá remunerllÇio correspondelllC ao <:aI8O efetivo

ou emprego permanente, acrescida do valor da funçiD para a qual tiver sido desisnado.

§ 2° A deSIgnação para funçio de assessoramento de que trala este artigo

não pode ser acumulsda com a designaçio ou nomeaçio para qualquer outra COIlllll de

com1551onamento, cessando o seu pagamento durante as situações de atàstamcnto do servidor,

inclusive aquelas consideradas de eCetivo exercicio, ressalvados os penados a que se referem os
Inciso. 1, IV, VI e VIlI e ali..as "a" e "c" do inCISO X do art. 102 da Lei nO 8.112, de 1I de

dezembro de 1990, e no art. 471 da Consohdação das l.elS dos Trabalho, aprovada pelo Decreto

l.ei nO 5.452, de 1° de mOlo de 1943.

§ 3° A Diretorta Culeglada da ANA podem di.por sobre a altcraçio de

quantitativos e a distnbulção das FCRH Uentro da ~strutura orgamzaclonal da autarqwI,

observados 05 nivcis hierárqUICos. os valores da rembulção com:spondcntc e 05 respectivos
custo. globai•.

§ 4- Nos pnrnclros tnnla c SCIS mcSt:s segumtes ;i instalaçio da ANA, a
FCRH podeni ser ocupada por ief\'ldorcs tlU l!mprcg:IdOi requisitados na forma do artigo
antenor.

CAPiTI;LOV
Do Patrimônio e dls Recrhas

Art. 17. Constituem patnmônto da ANA os bens e direitos de .ua

propriedade. os que lhe forem contendas ou que "enha adqUlnr ou mcorporar,

Art. 18. Constituem receitas da ANA:
I ~ 05 recursos que lhe forem transfendos em decorrência de dotações

conSignadas no Orçamento Gcral da Untão. créditos especiaIS, crêditos adicionats e

transferenclas e repasses que lhe forem contendos~

11 - o. recursos decorrente. da cubrança pelo uso de água de corpos
hidricos de domínio dr, Umio. re.peitando-,. as formas e os linulC' de aplicaçio prevIstos no
art. 22 da l.e, nO 9 433, de 8 deja.."o del997.

1lI.. os recursos pro·..cmentes de convénios. acordos ou contratos

celebrados com entidades. urgamsmos ou empresas nacionaiS ou internacIOnaiS:

IV - as doações, It.:gados. subvenções e outros recursos que lhe forem
destmados:

v - " produto Ja \cnda Je public:u;õc;:s, !natcnal lt.:cntCO. dados ~

mformaç~s. IDclusl\e para lin.. Je IIcltaçào publica. Jt.: emolumentos administrativos e de taxas
de IOscnções em concursos;

VI - retribuição por serviços de quaísquer natureza prestados a terclmos;

VII • o produto r••ultantc da arrecadação de multas aplicadas em
decorroncia de ações de fiscalização de que tratam o. arte. 49 e 50 da l.el nO 9.433, de 1997;

VIII .. os valores apurados com a ,"'cnda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade;

IX • o produto da alienação de bens, objetos e Instrumento. utilizados

pua l prática de infrações. assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em

decorrõncia do exercicio do poder de policia e incorporado. ao patrimônio da autarqUIa. nos
Icnnos de decisio judicial; e

X-os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos
administrativos.

Art. 19. As receitas provenientes da cobrança. pelo uso de recursos

hidricos de domimo da Unilo ser.l.o manndas à dispoSIção da ANA. na Conta Única do Tesouro

Nacional. enquanto não Corem de.tinsdas para as re.pecllvas programações.

§ 10 A ANA mantem registros que pcnnitam correlacionar as receitas

com as bleias hidrogràficas em que Coram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no

art. 22 da Lei n' 9.433, de 8 dejaneíro de 1997.

§ 2° As dísponibilídades de que trata o c:uput deste arngo poderão ser

mantidas em aplicações financeiras, na forma regulamentada pelo Mini.téno da Fazenda

§ 3° A fixação das dotações orçam.ntiri.. da ANA na Lei Orçamentiria

Anual e sua programação orçamentina e fin meeira de execução não sofrerão limites nos seus

vallXOS, para movimentaçio e empenho.

CAPÍfULOVI
Du Disposições Fi.a" e Tr....sit6riu

Art. 20. Na pnmelra gestlo da ANA. wn diretor terá mandato de três
anos, doiS diretores terio mandatos de quatro anos e dOIS diretores terão mandatos de CinCO anos.

para lmplementar o sistema de mandatos não coinCIdentes.

Att. 21. Fica o Poder Executivo autonzado a:

. , .. r .. transferir para a ANA o acervo lecnll:o ~ palnmmllaJ direitos ~
receitas. do Mmlsterio do Meio Ambiente e de seus órgàos, neCessanos ao funclo~amento da
autarqUIa; .

II.. remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamenlános d Mi . t'
do Meio Ambiente para tend . d _ o OIS eno

a er as espesas de estruturaçao e manutenção da ANA t·l· d
como d _ .ullzano,

recursos, as otaçõcs orçamentárias destinadas as atiVidades tins ~ administra1lvas
ob5ervado~ .os me~mos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Le;
ürçamentarta em VIgor.

Art. 22. A Consultoria Juridica do Mintsteno do MeiO Ambiente e a

~d~~la~Geral da União prestarão à ANA. no âmbito de suas competênCias. a assistencia
Jundlca necessana.. até que seja prOVIdo o cargo de Procurador da autarquia.

. . Art. 23, O Poder Executivo Implementara il Jescentralizaçãa das
attvldades de ~pcraçio e manutenção de reservatonos. canais c adutoras de Jornmio da Umão

excetuada a .lnfra~strutura componente do Sistema Interligado Arasll~lro. operado PCI~
Operador NaCIOnal do Sistema Elétnco _ONS.

Parágrato úmco. Caberá. â ANA a coordenação e à supervisão do
processo de descentralização de que trata este artigo.

Art. 24. O Poder Executivo. no prazo de noventa dias. contados a partIr
da data de p~blícaçlio desta lei. por meio de decreto do PreSIdente da Repubhca. estabelecera a
estrutura re81mental da ANA, detertmnando sua Instalação

Art. 25. A ANA promovera a rea1azação de concurso publico para
preenchimento das vagas existentes no seu quadro de pessoal,

Art. 26 O art t" da Lei n,) ~OOI. de 13 de marçu de IqQ(). passa il

\-Igorar com a seguinte redação:

',\rt I'

I - quarenta ~ CinCO por ccnlO aos btadu~.

il ~ I.juarcma c cmco nor ct.:nto aos ~lUmCmltl"

IH - "~Ie POr cento au i\lmlstcno uo ~1cltl .\mrllç!ll~.
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IV .. dois por cento ao Ministério de Minns e Energia;

V .. WI1 por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

§ 4' As cotas de.tinadas ao. Mini.tério. do Meio Ambiente e de Minu c

EnerPo rcpraenwn a cobrança pelo II!O de rccum>s hídrico. nos aproveitamentos de po1C11Ciais

de ClIIfIia hidláuJica.

§ S' Da tola destinada ao Ministério do Meio Ambiente:
I - quatro dêcimo. por cento serão aplicados na elaboraçlo da Politica

NKional de Recursos Hldricos;
11- seís inteiros c seiS décimos por cento serão aplicados. por intermédio

da AJÔllCia NaçioMl de "suas. .... implementa<;io da Politica Nacional de Rccumos Hidrico. e
do Sis~. Nacional de GerencJamento de Recursos Hidricos.

§ 6' Da cota destinada ao Ministéno de Minas c Energia:
( - um por cento será aplicado em estudos de mventário de rccum>s

1tktricose em ouuos scrviços relacionados ilO apr~~eitamento da energia hidráuliça~
11 - um por cento será aplicado. por mtermédio da Agência Nacional de

Enerpa EICUiça - ANEEL, .... administração da rede hidrometeorológica de interesse do selor

cIêtrico." (NR)

Art. 27. A ANEEL promovem. no 1''''''0 de noventa di.., ajuste no
cikuIo da COftl\lCIISIÇIo financeira e dos "royallies" de que trata o art. 26, adotando como

. ~ilÍ' OI Vl.loles de venda de energia praticados no dia antenor ao da publiClÇio desta Lei.

Art. 28. O '\". 33 da Lei n' 9433. de S de Janeiro de 1997, passa a

vi.......com asquillle redaçlo:
..Art. 33. fntegram o Sistema NaCional de Gc=rcnciamento de Recursos

HIdri<:<>s:
1_ o Conselho Nacional de Recurros Hídncos;

11 - í1 AgênCia Nacloní1l d~ t\guas~

111 - os Conselhos de Recursos Hidncos dos Estados e do Distnto

Federal;
IV - tlS LOmneS d~ Bactil !hdrogt'atíca.

v - os órgãos dos poderes públicos federal. estaduais. do Distnto

Feckfal C mul\icipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;

VI- as Agências de Água." (NR)

Art. 29. O art. 3S da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pusa a

vi....... com a sepill1e redaçIo do inciso IX e acrescido do inciso XI:
"AR. 3S ..

IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Rccum>s

Hldril:os c dctennilllt as provid!ncias necessanas ao cwnpnmento de suas metas;
...............................................................................................................
XI- formular a Politica Nacional de Recursos Hídricos." (NR)

Art. 30. O art. 36 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pwa a
vi..,., com asesuinte redaçio:

•An. 36 O Conselho NacIOnal de Recursos Hídncos seri preSidido pelo
Ministro ele Eslado do Meio Ambiente.

PaIlicrafo único. O UlUlar da 5ecretana de Rccumos HIdricos do
Mínillério do Meio AmbienlC exerce" a funçio de Secretano-Executivo do Conselho Nacional
de Rccunos HIdrieos". (NR)

Art. 31. Ficam revogados OI arte. 45. 46 e 54 da Lei n' 9.433, de 8 de
janeiro de 1997.

Art. 32. Esta Lei entra em Vigor:.fZdae na publicação.

L.. "
Deputado LUCIANO '1 lTO

Relator

EME:'I:DAS APRESENTADAS AO PL N° 1.617, DE 1999.

• ANEXO I·

EMENDAN" I
AIJTOR FERNANDO FERRO Eolmos
OISrost11VO NOVO' 1 1
DI5P05mVl)0BJE11VADQ CAP.lll.ART.III.IIJI.lNc. (I
f1NAL[OADE. ALTERAR A RmAÇAO 00 OISI'OSrnvO
1'EXt? f j~A ANA. tsr). SUlJORD!NAIM AO CONSElHO NA.CIONAL Dt RECURSOS HiDtuCOS E ,UV....M tHA-'nct'lAciOCOM
Ofl oRGÁo.r E EN17DADES. pusucas E I'R/VADQ.t JM"EGRANTl:S DO SJmMA /'IACIONAl. DE CEIlD/CUJlE/I1'O DE
UCUMOS HiDRJCOS
PAJlECER.n

EMENOAN" 1·1
AutoR.. FElU(ANOO FERRO EOUt'R05
DISPOSITIVO NOVO 1 f I
DISPOSmvo ()9JETIVAIXl CAP. /II.ART. 121.1 I!.rne. f J
flNALIDADE o\l.TERAR A REOAÇW 00 OIsPOsmvo
TEXTO An: J-.t ANA. lTM QUADRO I'1t6PJUO DE PESSOAL. OILtERVAOOO DfSI'OSTO NOCAfiTuLo 111 DaTA. LEI.
PA]lECER AS

EMENOAN'" 1·1
AUTDR, FERNANDO FERRo 'E OIImOS
DlSPOSmvO NOVO" I I
DISPOSITIVO OBJETIVADO- CAP.III. ART. rJI.II'.lNc. I1I
ftlfAUDADa ALTERAR AREDAÇAoDO DlsPOsrnvo
TEXTO J. 1'1t01'OR NORMAS E I'ADRDES E REALIZAR ESTUDOS I'AM SUlJSJDIAR o CONSELHO NACiONAL DE /tECllttSOS
elDlUcos. os CONSELHOS ESTADUAIS DE ItECUlUOS Hio/Ucos E os CDMlfts DE aACIA NA JMI'LEMINTAClÍo, NA
~::'i:c.r::AUUçjO.,ND t.:ON17tOl.E 1! ."IA AVAUAÇÃO DOS lNn7tVME/JTOS DA 1'Ot.iT1CA NACJONAL DE RECUIISOS

PARECER AS

EMéNDAN-' I""
....UTOR FERNANDO FERRO eoumos
otsrosrnvONQVO"j I
Df5POSrnvOflBJETIVAOO' CAP. (l1.AR.T.'JI.III.INC. /lll
FINALIDADE ALTERAR ARfOAÇAü 00 DlsPosmvo
t'EXTO 11· <1UT'ORGA/t roa IM'ERMEDIO DE A.UTOlULtcto E MEDI.ANTf AS OIuntlZlS ESTAMU'ClIMS mos COHlJts
DE lIACli. PELOS CONSELHOS ESTADUAIS DE RECURSOS HfDRlCOS E "ELO CONSELHO NACIONAL DE /lECUIISOS HfDlUeas.
o DIItEITO DE llSO DE RECURSOS HIDRlCOS EM CORl'OS HIDIflCOS DE DOMINIO DA UNIÃO. I'ODENDO DE/..ECA/f EST.t
coHrntNcl.t A.OS ÔR.G,(OS ou AS KNr1DADES [,SfA.D(fA.l$INi"ErTlDm DO I'()D(R. DE OUTORGA De ucuuos HlaIUCOS:
p,o\RECrR AS

liMENDAN° I~

....1JI"OR FERNANOOF'fRltOeOt.rrRos
DlsrosmvoNOVO"' J 1
DISI'OSmvOOOJE1TVADO CAP. 1Il.A.RT. (31.1 (I. INC. tlUl
FINALIDADE ALTERARA REDACAoDO DISPOSmvO
TEXrO Ill-CONnUlJUJIf COM os DEHAlJ()~atDA vmAo. DOS ESTADat E OODlS11tlTO FEDEltAL.NOCVHfflNlN1'O DA
LEGISUÇÀO FEDEIJ.AL DE RECURSOS HIDR/COI:
PARECER, AS

EMENOAN"- 1-5
AUT'OR FfRNANDOFERROEOl1TROS
OlSrosntl/O NOVO' { I
::lJSPOSfTTVO oBJETIVADJ CAP. li'. ART.IJI. 111.INC. M
:I}<lALIDADE ALrnRAR. AREDAl.'AU DO DI5PQ.'in1VO
nncro. v - E:altCl:1t A. roNCA0 De SECUTA.JU_fXECUT'lVA 00 CON3EUIO NACIONAL De ItEcUJtSOS HrDIUCO$.
I'IU:STANJJO.lHE APOIOADMINIST1«17VrJ. TECNICO E FlNANCEI110:
PARECER lU:

EMENOAN" 14
AUTOR FERNANDOl'mtRO Eot:nos
DISPOsmvo NOVO'" I
DlSP051T1VooBJEilVADO eM.UI.ART.IJ l.ffVJl.lNC.I'1

=~:;:-=:~~~~W~~~~~iÇ.lODAS RECFIT.JS GEWJAS PEl.1 COBRANC,i DO ['SO DOS /fKt7UOS
HIDRJCOS. REAUZUJA PEl.U ,lGE,\"cI.-JSDE AGt:-i Dl' PEW IlESPEcmv onaJo CRJAOO PELUSSlS1DL-lS DE GEST.,fO DE lEC'l'RSOS
HlDlUCoS OOS Esr.UJOS. DEF1!ool00s f.\t ~U.4SRWEcm:.tStEl5.I.\'Cl.t'SlVE E..\I Ri()$ DE DO.\f/.\'IO FlDE/UL.
PARECER RE

EM9roA N" '.1
AUTOR l-"ERNANDO fERRO EOlJlll.OS
DISI"OSmvO NOVO' 1 I
otsf()SmvOOBJEllVAOO CAP.Ul. AAT.I:Jl.lll.lNC. Mil
FINALIDADE ALtERAR A J{EDAÇAo DO DISPOSITIVO
TEXTO 1Il1·I'AR17CIP,4R. EM CONJlJNT() COM o IIJAMA E osÓRGÃOS GESTORES DOS E.rr,t/)lJS F DO DlS77VTO FEDElfAL. DA
FaetLlZA,Cio DOS USOS DOS RECURSOS uiolUCOS EM <xJiU"M O'ACiUA. De OOHIN10 0,( uNlio ou DEUGAIf Ao ESfU
Olt6ÁOSA FISCAUZAÇÃU NO QUE TANGE ÀS'SUAS ATlUSUIÇOES:
PARECER,AS

EMENDAN' I"
AUTOR FERNANDOFrnROE01!nOS
DISPOSITIVO NOVO·' ( 1
0l5PD5rnV009JETTVAOO' C~.III.AAT. IJI.II I. IJI/C, flXI
FINAL"-I,\OE I\L1EtARARIDA'CÀoooOlsro~mvo

TEXJl) IX· M'OlAlf AS JNIClA17YAS VOLT..tDAS PARA A CIUACÃO DE COMlris DE BACIA IlIDROO~FICA E DE :rIJAS
/fES"ECT1VAS AGiNclAS DEAGUA:
PMtECER.AS

EMENDA U'. I·'
....uroR ~1\NDOrmu:t.OEO\JTROS

OIS1'Osmvn NOVO ~ r I
DlsPOsmvo OBJETIVADO' CAP.lIl.AAT.IJI.11 I. INC. IXI
FINALIDADE ALTERAR." REDAÇAo 00 DISrosmvO
TEXTO x - CONf7lJIIUII1 rA~ A S'OLUÇ-{O DC EJIENTO,f cltincOS TAIS COMO SECAS E lNUNDA(,'dES', I'OR MEIO De EnVOOS
E HOrarrAS VISANDO SVIlSIDIA1f o I'UNEJAfoICNTO E AS AçàES DOS cOMITÉS DE 4A.CIA. DO óJfGÀo C1l1ADO rELOS
SLtTEACAS DE aE.:lí,(o DE itECURSOS HiDJUCOS DOS' ESíI'l.DOS E AS DlRETlUZf:S 00 CONSELHO "MaOlVAL. DENRO 00
,/tEVlStoNO INCISO XV111 DO ART.:I DA CONSTITUlçio:
PAR!CER AS

EMENDA N"' 1·1'
AUTOa FER,NANDOFERROEOIJiROS
DISPO.o;mvo NOVO? f I
DlsrosmVOOBJElTVAIXl C~.IQ.ART.IJI.III. INC.IXIl
F\NA1.IDADf l\LiERAA AREDAÇÀOOO D13F'05mvO
TEXTO· :0 ~ I'OR DEUIlEItAÇÁO DOCONSELRO NACIONAL DEREClJIUOS' HiDl/COS r/fOMoJi'tl1 A EUDOlttçtO DE ESTlIDOS
I'A.tA SllB.'ilDtAR ti :ll'ltC4r;JO DE RECU/l,SOS FINAJI/CEIROS DA llNlÃO EM nBJ«S E SElfIllCO.'õ DE /tECtllAlUZA(.:io DE
CUJIS'OS D·A.GUA, DE A.LOCAcA:O f l>ISTIlIVlPO DEAGVA. E M CON1JtOLf DA POLVICÃO HIDIUCA:
PARECER AS

EMENDA w· '.1'
AUTOR fER}JANOO FERRO EOU1'R.as
otSPOSmvoNOvo'r I
DISP05rttVOO6lEllVADO CAP.Ul.ART.lll.1I l.lNC.(Xlt1
[lIN'ALIDADE ALTERAR A REDAÇÂU 00 olsPOsmvn
TEXTO XII ~ ELflIORAR NOWAS SOIlRE AS' CONDICt)ES D~ OI'EIfACÃO DE RESCIlVA.TQIUOS 1'OR AGENtU mlUCM E
1'lUVAlJlJf. A SEUM SUlIMmDOf À. A.MOVA.ç.(O 00f COMCTtt De &tClA l DOS OItGÀOS CtuADOS RLOI !I1Sf"l:MAS DE
GESTAo DE RECV1fSOS HIDRlCOS DOS arADOS. DE FORMA A GAltANTll1 o VSO MutnrW DQS RECU&rOS HfD~COS. QUE
ESTVA1II DEAC01flJ() COM ASD/~ZESDO fU/tHJ DE lUa.t E EXERCEIf A IfE.JncnVA mC4LluctO;
PARECER A5

l:MENDAl>i" Hl
AUTOR FERNANOOFERROEOUT'ROS
OIJPIOSmvONQV01, 1
DI!POSffiVOOBJEtIVADO CA7.111.ART. tll.lll.INC.ll
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FlN'ALIDADE ALI'ERAR A REDACÁU DODt~mVO
rEXrO ~ ,'A- ptmt.ICJI)ADt.\ 'fl:'r \1: Rl:FF,RE li ·f:,\I'I.'1° nr::m ,\RTlC',(J OUlF ARTIOO DEVE ~ER FEITA EM VF,ICL1.O DE
t:OMUNlCAr.;ÁUDEORANDEClRCUL\çAu
PAUCERJlE

EMENOAN'"- (.IJ
Alm:Mt fER}olANDQ FERRO E0UlR.0$
IXSI'05mVONOVO~11

DfSP05rT1VOOBJETlVAOO' C~.II"AIlT.IJ"IIJ"1NC.11
FINALlDADE. ALTElWt.A REOAÇÃO00 Dl5P1'J5mvO
n:xro I r .4S AçbLf A QVE .'iK UFEI1E (J INCISO Xl DESTE .4Itf7GO. (JUANDO ENKH.IIIltD1 A .uuccCÃD DE
IfACIDNAMINTO& I'UlIVmvtll. SOMENn l'OH«ÃO 5U tIIOMOnAU MDIAltfn A OIIUt'ÃNtU IM CN'1tltIM A
SEIW( DEFlNIDM l'eLOS COMrrts DE &telA E fllOS OIfG.4O$ CIllAlKM nl.Ol Sln%JIAS N carAo H UClJUM
H/DIUCOS DOS arADOS K En"AUUC11MS EM HCItETO DO 1'fJD1l#Din D.t UMucA. etJI.U NtMltIM DDT"-fO SE~
..tDOTAD,U NOÂII.,m D6 TODA A A4C1A HIDItOCIJAFICA ARNGIlM.

PARECER AS

EMENDA W' I·l~

AtJTOR t'F.RNANDO FElUlO F. 01 rrROS
DlSPfJSmvo NOVO" I I
Ol5lOSmVOO8JEJJVADO Cltl.IQ,AAT. {"I. f I I. INC. I I
FINALIDADE, ALTERAR A REDAl;ÃO [X) OISP05mvo
meTO ...ltr. -1°.4 A/'IA seM DllUGllM /'(}lf UM.4 D/1fETOttlA COLEGIADA. COM1'OSTÃ 'fJIf CINCO MDlMtOS. UCOLNIDOt E
.YOMLiDaf rELO 1'US1DENTr DA Ul'fllJLlCA. Dl UWA. LISTA N OITO lNDlCAaJa "'NOVAACI NW CONULHO
.VACIONA! DE MCVlfSQS H1D'-JClJS. COM MANDAM NÃO f.VINCIDENT'U lJ6 QUAntO ANOS. ADMmIJA (,'M4 UNICC
HCt)NDflÇÃOCONSECunVA. ECONTA/tA C010l UK4 ntOCUlUlHMI..t.
i'ARECF.R RE

EMENDA N" I·IS
AUTOR "'ERNANDU fERRO E OtIl'ROS
IXSPOSmvo NOVO' ( I
Dt5f'OmlVOOBJETIVAJ.)O CM.III.AJlT.I-4I.1111.INC.fl
FtNALlDADE. ALlERAR Ao RmN;At)00 Dlsrosmv()
TEXTO. J I- o H.ZSfDENTE lM UnJ8UCA DESIGNAM. DEN"fU UI HEHUOS IM DfUTOlflA COUGI..uM. ,'IIDfANTr
INDlCAç.{ODESEmME"'.~ODIItETOItMUllJEMID.4.4N.4.UUEUIfÃIMTSnDON.4FUNÇAOI'CMQUAJ1IOANCMOU
nLO nrAZO QVE.usTA,4I! 00SEU MAN1M TD.
PAJtECER RE

Ft.ENnA. N" I·Ii
.\lnoR FERNANDO "'ERRO I~ IJ(fTRo.~
I)IsrmmvoNOVC)"f I
OlstaímvocfflSETlVAUC) CAP.flll.AAT.171.III.INC.IYI
!-lNALIDAOE .\LrERAR,\ kEDAc;Autx)DISJ'()'iITIVO
TEXTO V. EJG4MINAIf E DEODlIf SOUE nDIDO DE UUTOItG.4 1J(} DlUITO". mo M ItECUUlM HIDMCO:I DI CiJN'OS
D'ÂGUA DE OO""N,O FEDEI«L, E FI!CAUZA.1t AS oumlCaU EAllnlMS HL(J$ áIrf"....tos us1'OHSA.J.'EIS D!X J:STAD04' E 00
DlSTIflTO FEDEItAL QUE lfEt.'EUIUMUTA DEUGACiO:
nülECER AS

EMENDA N" 1·11
A11l'OR FERNANtXlFERJ.OEOUTlt05
OlSI'OSmvoNOvO'1 I
Ol5PO!'5mvOOBJETlVADO C'-'.1I0.AIlT.III.III.lNC.M
FINALIDADE ALTERAR A REDAC;Ao DO D15P05mvo
l"EXTO l". DEeIDltr, E\IC,1:.t1 DE E.\II'.ITE. \,ISDEUIIUIÇ()ESDA DllfETOlILI r:OI.EGUDA.
PAlECER.AS

tMENDA W 1·11
\IITOR lo'F.R.\IANDOf"FRROf.r)IITROS
)ISl'O!imVONtIVO'l '
·:sPOSmvn IIBlEi1'1AIJI.) CA'.131. ART, 1111 1.1 li, L'lóC.11

.~ID'~ ;~~I~)~~~;~ ~~:)}.~~l~rr;,~I~\TI f 'iEIS .\II':SF.S.I ,.()\T.~ D.l1"'lJllC.lf.·jO D~T.I/~.o ~F.{.·.fJ",.uJ1!<~
~rlf'P/IJ . f "'.('~JI1• ..11 'tf,;n i ~j_u..',;",,-i'J : t ".,"'iViO I" SUC;) • f. I'R/JI'.IS. .: li rItOI'(S 1:. ;rnlJ.;~ {JI ..'.'

,~EDlIl71U8(IÇl(1 I';: ~f:trl1fl(Jllf;.'i ,'lI: uRli.fu... (Jr' f.\71ntlJ/:S ,ou 1lJ.\tl,\'I.\'m.I'·lfl .",-lJf./tll_ :Rl:.TL .U.T.-LtQl·f(·.1 ,~'

fT.'.VDACIO\·.IL
PARECER AI

EMENOAN"- 1.1'
AlIIOR. fERNAMX) FERRO EOlJ'TROS
DlSfOSmvONOVO'1 I
Dl5fOSmVOOBJETTVAOO CAP.IUlJ.AAT.UlIollll.lNC.11
F1NALIDADê .\LTERAR. A REDAC;ÀO 00 DISP05mV(J
TEXTO II-NQS JTIlMOJ DO INCISO IX DOAItT. J1 Dvt (''ON.U111nC{O. FlC4.r1 ANA AUfflltlZAlM A EFE1lJA/t C'ONnUTAÇÃO
lDIl'O/tA1UA. f'fJIf MAZO NAr} EXceDENTE A Tt1/NrA e BIS MESlS. DfI f'ESSOAL IZCNICO IJlrltESt,.:INDlVEL AO EnM:1CIO
D6SUASAnlllUIÇOES I,'I/STTn'CIONAIS.
PAaECER A.
~~l·D

AUTOR FERNANDO FERRO EOUTROS
IXSPOSrnvo NOVO' ( I
OlSPOSmVOOBJETIVADO' CAP.UlO.AJlT.UI'.llll.1NC.11
FINALIDADE ALTERAR A REDAl,;ÁU 00 DI5PtlSmvO
TEXtO f l''.lIY0$ R.'tS 00 DlSl'mJ70 .\'0 (:IJtl.T .'i.fo CO,\'SID&Ulrs XE('ESS/D.llJf:S Tall'fJlt.lJ(/AS DE f.\t·U'CIO.VALINTEAESSE
1'f..'IIUCO.lSdnnD.tDES IlELlm:.u-.1 Hx,wz.v,:fu DEI.'Q.\IPETE.w:1.1 V.~ ,LU.i :'\lfLE.\lf:.\T.v:.io..10 ,1l:o.\lI'ANHA.UEYTO E.I
U'..u.Lt(.·Ju DE I'ItOJETOS F. Plt!Xi/U,\W!i DE t".I.t.ITEA f7,v,.w:mc(J ,\'4 .1RE.1 tjE IlEC.:t7t3J.'i lflDM.·US, U/l'IEr/YDn'llS .t
L\II'U\T,.f(.·ÀVE.I,zn:.-k,·,WD.-I.L\A.
PARECER AI

'MEND,\W 1.11
\IITOR FF.RNANOC)FFRRIJI~'"~IYi

I>lSPOSmvo NOVO' f I
I)lSPI)SmVOII8n=;nVA1)O CU.IIJII.ART.111l.III.lNC.fl
m~ALlOADli AUERAR 1\ HEOACAO LX) I}ISPosmvo
rEXTO ti": 11. ,oi .......A 'ODEIU REQt'ISIT."lf .'·ElfY1{J()lfES DE fJItCi.,(OS E E.'\TIOAOE.f ISTC(,'lfANTES DA ADNINISTlfAt:"U
1'ÚlL1t.:A FEDEML DlIfETA••WTAIIflVlCt E FUNDACIONAl-
PAJlECFR U

I:MENDA~' I·U
\lffOR rF.RNANI)O l-1:-aRo 1', lI! 'TR1)!'i
OISPC'lo;mvnNOvo 'I I
I)lspn",rnvn I!HJET1\'A[Jl) CAP. IIV1, AKT.II-4I. t 11.I:'lC. 1111
FEN'ALIDADE SUPRIMIR I) m~('l)SIllVO

!F.lCTl1
PA.R"'J.:I'R RE

EMENnAN" 1.U
"umA FFRNANnllFFRJtcH:I)CITR05
,)ISPC",mvn NOVCP I I
)IS[>()"lm\'fllIllJFTW.\!)lI f·\P.IlVI. ·\HT, 11-&1,' 1I,I:'K'.tyll

i' lNAI,IDAut .\Lií.Ro\K'\ ,(1.1)<\1..,;111)0 OISI' l"lm....11
rnxm VI." HItCC.vrvAI.. DEFIN/OO HW CONSELHO NACIONAL DE lfECt:asUS 1/I0ftK.'tls.OO ntfHJUTO «DULTANTr DA
t.uEC.fOACÍO nE .lWLT.U· "'U(:4D.4S EJI DECOIlM.\'CIA DE ,-t(.dE..f DE FIS{"..tLlZU:io IJE r.l1'E nr."TAMOSA,4I!T. 4' E SI DA
I,EI N'"'.•JJ, DE 1"', f.4RA U <.'.t.\'O DEAClUASSUl'EItFICIAIS. EM /UOS DE DfIMINIfJ DA lJNIAU:
i'AREcIR RE

;~'Nn,\ •• ' 1.:-4
\ITTlIll: I'! lUlM'\llll1 NIUII "~·;j{tI..
;)I!'i('no;m'lO"lflVO'I'
.}($l'(l'llm·CI'lIm,n·...\lllI ('AP, lIVI•.\Ht. 1IS1.tl I. INC. I i
.INAIJ1},\UI~ ,\I.n:RAU..\ t(11),'L.\')I)lII)I:\I"I~II1Vc) ,
'.:<,:(, Iltr. /S. 1\' RH'EITPí 1'!f'WF.,""IE,'oTES IH tOHItol....n 1'f.·'.O I WI m: tll{f'/'R,'iU'i 11IIJRICOS s~s 1J..lcld

IlID!ff1{iltAt'/c.:tS, o:..nE EXISTIU", <4tiENCUS DE <4fiVA uu nE lIA<,'lA. !)EMII .WAMlI).t~.-I,JI.'l,.,u/t:m DA ANA. NA (.'ON1'A
r;V1C.f./)Of,m flt'o'tI n.·D!RAI,. !..wJ'·-I....m 'o'·to FfJREU "!STI.....~/J ..U ,./U ....\HI:Sl'nl'll·u PIWf./U\Ut·UES,
"\HF('l:~ ME

EMENDAI'r 1·15
AUTOR fER."lA.,...noJ."ERROf:llliRll!j
Dl!P'OlimVONoVo", I
DrsPOSrTIVO 08JETIVADO CAP. M. ART. 1101. 1 ( I. INC. I I
FINALIDADE ALJER..\RAREDAC;AU{)()OlsPO'imvo
1ttrO AIrT. :"0 ~It EXEcunro ENCAMINHAM AO COl'K;tfESSQ NACIONAl.......0 I'/t4Z0 DE AR' SESUNTA DIAS. A
CONTAIr DA /'UltUCAÇÂO DCSTA LEI.l'fffJJETO DE LEi D/SI'ONDO SOltItE.~ UUAt:ifl DE e..tIfGOS EFmJlOS DO QVADIfO DE
HDO.4.L DA ANA. DESTTNADOS AU EXE/lc:iCiO DE ATltlaUu;tJES IlEU-CIONADAS ASSUAS COMt>CTtNclAS.
PAIlECER U

EMENOAN" I.H
AUTOIt. FERNANOOFERRO F.OlJTRDS
OlIfIO!rTIVONQVO' ( I
DaI'05ITlVOOBJETTVAOO C'-'.I'I,ART.f2t 1.1 I I. INC. I I
FK\UDADE.ALlF1tAR.AREDAc;AoDODI!ll'rnlmVO
TIXTO t 1'0 PODER. EXECL71VO APROVARA () REGlJlA.\.tEm'O DA ,\."1.A.lNVESIDIDCJ·'" '\t..'TOMATlCAMENTE. NO !Xa.clClO
OESUACCJMPET'ENclA.
PAlECER.AI

aENDAl'r 1·17
AUTOR. FERNANDO FERRO EOlITROS
DtSP05rIn'O NOVO'I I
DlSP05rTIVO OBJETTVAOO CAP. M. AJlT.1211. 'lll.INC,II
F1NAL1DADE. ALrERAR. A REDAçÃU 00 01SPO~rTIVO

TEXTO Ir..t MmUCtc{o 00 ItEGUUMENT'O MAltCAM A I.'YSTAUf;ÀO DA .........A. /NVESTlNDlM. AUTOMAl1e.tMENlZ. NO
EXEItCICIO DESUA COH'ETENCI..t.
PAllECER. AS

EMENOA.~ 1·21
AUTOR. fEJtNANOO fF.J.RO ROUTllOS
DlSI'05mvO NOVO" I I
DCJPOSmYOOBJETlVAOO C~.IVJ.ART.ll11.111.INC,11
FINALIDADE, ALrERAR A REDAc;Au ()ll OISPClsm"o
TEXTO .<l1tT.:I. ..f. .tN'A !lWMOVEl1.<4.1 RE.<4LlZA.(."ÂU DE: C"Q,\'U'RSO ,t'lJUC:O '41t<4 I'~EE.\'CH/.\IE:"''TO DAS VAGAS EXJS1ZNTES
VO UU QUADItO DE I'DSOAL SEW!lfE QUE () fJ.UANTTTATIVt} DE L'.IIUíOS V-ICiut EXCEDEIt DEZ l'fn CENTO DE CtJ«:O!
ExurrNrCS.
PARECCR RI:

EMENDA N' 1·1'
\1JTOR ~FR.'fANl)lI~TRRI)FI\lrl'Rn'i

1)ISPrnilm'o NIlVel 'I I
Df~mVI'IIBJETI""AIJtI Ct\P,IVJ.ART, 1111.1 ['I.I~C, II
FINALlOAJ)F ,\l.rERAR.II REDllc,;AuI)OD!!iPO'iITIViI
rEXIO f.- os ·ltlJYALnu" E .4 ('YJMHNSAc:AU f'INANCEllU. ,.EU LTIUZ.t(.:io DUS RECUlfSO& H/lHUCOS ..AltA AS
f,'EIfAÇ'ÀfI DE ENEllGlA ELET7H':<4.I,vmTl.'IDOS 'EL.f. LEI S- .. tff, DE:' UI: DEZE,\IBI«J DE JH'. NAu IMI'UCAM NA ISENÇÃO
OO'AciAMINronLCJ USO DE ItECVRSat H/DIUC:OS DEQUE TJt..tl:-t .-IM'clIJIVmJnflTlJWIVDA LEltrUJJ.DEJ"'.
1',\RECFR RE

""""""....
AUTO'l RONALDO V~ONCELLOs E UUTROS
[)(SPOSmvONOVO"I 1
D45POSmvOOUJEnVAI)l) CAP. IIl.AJlT. 111.1 III.INC. I I
FINALIDADE ALIERAR AREDAC;Ao 1)(} DISPOSmVr)
rEXm J ,- <4 .VATL'ltEZ.f. DC ..f.UTAItQUIA ES'ECI.iL CONFElUD..f. .. ~NJ4 E nlU'TElULlDA ro1f HANDAW FIXO E
ttf'A&lLlDADE DE SEUS DIUTOItE!.
PAIlECER AS

l-Ml::1mA~A J
\1;rOR HllNA.u:lt)VII'>l;I)N(.(,(.LuSI-.lllrt1lil'i
lIspo~m"'o 'l( lvn 'I '
'15T'O'ilTiWI' IUn:.""AI)C) CAP.UI, ART. 111.1 [11, 1:'IC.11

;~ID~)fi;\I~~~~~A~~).~~:;/~vE~ncIM tdNFERJDA ( INA f.' C.UtAc.TEll/ZADA /'CJIt AurotJOM/~
4DMiNI.'iT1t<4TT~·-I E FI."J,4NCEIlU..H.1ND,-4TO FI\'O E EST4H1I.1D.4DE m: SEl·.\' n1RETtI~t:.'i. (lI E ,.,JDEJI fERTENCEIt<4'EN.<l.'fi
4(J QUADItO 'flCJI'RJO DA ADMINIS11tA(:AO 1L'.UCA FEDE/UI..
PUECER AS

EMENOAN" ~

At1I'OFt, RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS
DlSPOSIT1VONOVO'( I
OISPOSmvOOBJiTIVAOO CA7.(lJ.ART.111.III.L~C.11
f1NALJD..\DE ALTERAR A lUIDAÇAo DO DISPOSmvo
TEXTO: ..taTo la nct C.ti.UM A AGtNcU NACIONAL DE ÁGUAS _ANA. AUTA~UMsoa ltEGIML ESnClAL~ AO
JlJNISTtIUO DO MEIO AMIl/ENTE. COM SEDE E FOItO NO D/STTUTO FEDEML
P.uECELAS

"""""'''''AUTOR, SERGIO NOVAIS EOUTRO.'
DCSP05rnvo NOvO'1 I

=~~~:ç~~TDlsl~M~C.f'
1IXiO f 1- ,I ,(NA E E.'fI7D.tDE FEDEIYL DE llII'UMEAT.4Ç1O 0.1 1'Ol/TlC,1 E DE ..u'OIO AO .'iI!'l'lJM NACIONAL DE
GWNC'Lt.\IENTO DE RECl'RSQSHIDIt1COS. f1tEl7Sr..f,\'0 (,\"CISO.urDO .lRT 11 DA COYSTTn'/('.lO, ECJUAOA !'IU UI Ir '.,m, DE
~ DE JANEnD DE IH1, SE.VlJO.UlE ~7LID.I. .vos TUMO.ç DESTA I.E/. ,15 I'lfE.MOO..lm:.lS .vE:C~ dO ruNO
DUa/fE.\'HO DA Co.UI'ETE.W:U Ql'E U/E E PROPtrJA
PAUCER.:AS

EME:NDA~ 5-1
AlITOR. SERGIO NOVAIS EOUrROS
DISP'05mvoNOVO'1 I
DCSPOm'IVOOBJETlVAOO CAP. 111.AJtT. 111. 1 IJI. lNC. I I
1'1NAUDAOE. ALTERAltA REDAc;Au 00 DlsPOSrnvo
'I1!XlO; I J- .. A1VA.ç.iO DA ANA SEM DESENVOU'7DA EM AltlTCVUc(O COM ÓlfGÃos E ENT1lM1JES. n'1aUcoI ou== l'tUNClJlALM6NTE AQUll..U INTEGIlANTES DO SISTEMA NACIONAL DE GEUNClAMVfTO M IfECUJUOS

PAlECER.:,u

DENOAN--5-1
AlTI'OK~SERGIO NOV....S EOUTROS
OlSI'OSrnvo NOVO'I I
oasrosrnvOOBJETlVAOO CAP. Ill.ART,(JI.I I I. L"'C. I I
FINALIDADE ALTERAR A REDAc,:Au 00 DlSPO!imVQ
lEXI'D7 A/tT. J·COM1'C1Z Á ANA CONm.U/1t COM o DESE1M1l.V1M~ DO..tnn"Kt NACIONAL DE GU6NClAMD/TO DE
acvaos HiDlUCOS. ATlJANOO COItI IMPAltClAUlMDI!, I,EGA.UIMD~. lMI'aSOAUlMDK E IIfJaUC1lJ.t1JL E
UHClJILMENTr:
PAlECER AS

EMelDAN" S·)
M1fOR ~Oto~()VAISl:t)Urn.O!i

lX5PO!5rrtYO NOVO "I I
DISPU!Imvo C)(J1E1lVAIX) CA'.UI. ART. IJI.' 1I. I:oIC.IVIII
FlNAUDADE M.rERAAARfiOlIl:'\IJI)lII)l:iI'lIS/TIVf)
mXID m. f;EItE.....("H~ llRRECUH<,:IIJ.l D1.\71I181.'/f.'.io E .. ,4PI.IC.KJo DAS RECElr:-tS -IUFEIUDAS fOlllNTEIUICDW
DA COH.4NCt tELO USO DOS UCl1fS(JS H1DlUCOS:
PAlECER AS

EMENDAN" S'"
"'-IfOR. :\F.RG10 NnVAIS ItOUTROS
Dl!I'OSmvo NOVO ~ I I
D1:SP05mVOoBJETTVAl)l) eM', III.ART, IJI.1 (I,INC.IXIIII
FINALIDADE ALTERARA Kl!I)IIC'\O IX)l)!:S!'I:}S!TI\'I)
rEXTo XlII_ DEFINllt E,I,( A~nCt'/~.f.(.ita t.:O.W uç CO,WITÊS DE ltAC/A H1DItOGItÁF1CA I,vTEI1ESSADOS, AS COND1Çl)ES DE
fJHMt,:ÃO DE IlESEIWArcJlUOS tOlt ..f.(iENTE$ I'UlJUCOS E 'lUVAlXJS, DE FOIUIA A C;A1fANTt1r o uso Mlil.nno nus
UCUIrSOS HIDlUCOS. t'ONFtJRME eSr~IIEI.Ec.'{Df} \11 1'/~.fNfJ DA llAC:/A HIDRlJ(iRA.FIC.f. E EXERCE! A RUI'ECm~.f.

F/JC4L1ZA<:AO:
"AREt:ER AS

':Ml:'N1J,\~' -.,
\tSTOR SUROIONl)VAlSl:,llllTRl)S
ulSPOeimvo NUVU •I I
DllfO!ImVO I tBJETIVAJX) CAPo 111. ART.l)!.' 121, 1:'1(". 1I
fINALIDAUE .\l.tERARA !tWIII,:AU 1.10 I)/Sf'(l'ilr:·.I)
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:i'Xi<1 f ~·NR.~ Wi fI.o.;~ l.I!J OIM'fI\TU \(1 f\'('f~H 'lU IH:,\TE 1RTIfi(J. \ OE:fl.\rC;..{H n"'~(·m:o((.'dES DE RESE'IH'",mRl(I~
DE iP'fOVErT,UIEN71J 1Il0RELETRU.:O. I.vTE(iRAOO.'1 AO ~'lSTEMA I.VTERLlGAOO DRAS/LEIRO. SEM EFETUADA. tO,l./ os
COMITÊS DAS' BACIA!; INTERE.'iS.·WA.\' E/t COM U Ol'ERADOR N.<tt'lONAL DOS/SrE.u.<t ELETlUCO. fiNS.
pARf.<.:rR A5

EMENt1A.N" 5-4
AlTrOR ~ERGlON(JVA1Sf.IIIJlROS

DISPOSmvO NOVO ~ r J
DlSl'O.'imvnOBJFIlV,AlX) CAP. M. ART.I"l. t 11. ml:.ll

~oID~i.;~~=:RRi~:2~~~),.r::ix.~~~°"iDESCENrnALlZA(:JU DAS A17V1DADES DE: O'ERAÇÃO E MANlJTEN(;ÂO
DE RESERVUORJOS, C.:-tNAlS E ,{OUTOIUS DE DUMINIO DA L~V1ÃO.

PARECER. AS

EMENOAN'" 5-7
AUTOR SERGIO NOVAIS E01 'TROS
DISPOSITIVO NOVO 1 f I
DlsPOsmVOI)BJElTVADO cAP. 1\1. ART, 1221. § li. I~('. nUI
ftllM.1DADE .\l.rr.RAR ,\ RID,\L\ll\'Il\n!'lPl"'l[\',;\l
T'EXTO l1f .DQJS INTEIROS E QUATRO Ol;t..'IMUS PORCENTV AO MINISTERJO DO MEIO AM8IENTF:
PARECER RI

EMENDAW ~..
"-t.rroR :;ERGt<)!'«WM!ir.~)t1lRO~

I)(SPOSmVON(}VO'1 I
0!5P05nlVO OflJETIVAOO CAP. IVI. ART.lnI. J 11. L"'lC·IVll
FINALIDADE ftLrERAR. 1\ IU:;.!JAl;AU{)(lllISf'(lMnVi,
rEXTO f7. TREZE POR CENro.1 "'....A.
PAA,ECER RE.

EMENDAN'" 5-'
AtTtOR SERCilO NOVMS EOI mos
DISPOSmvo NOVO' I I
DISPOSrnvO C)B1EllVADC> CAP. tv1.. ART.l2ZI.1 ("I. lHe. II
ftNALIDADE. AI..1F.RAA A REDAl;,i,() IX) 1)ISI'>n<;mvn
TEXTO. I r ..t COTA OES17NADA AO MINlSTEI1JO D<I MEIO AM6JENTE SERÁ. EM~REGAJM NA ELAlJOMç.i'O DA l'Oum.:A
NACIONAL I>E lU:CURSOS HlD1UCOS E NO J)ESEN~I)LV1"'ENro DE 'RfXiIt.1.MAS E AÇÕES J'AM A EJUtADlCAç..\O D~ SECAS
N(JSEMI-ARJDQ NOIHJEST1NO." (,V!Q
PARECER R[

EMENDA N' ~I'
;\I.ITOR SERGtONtWA.\Sf,ol'11tn<j
DISPOSITIVO NOVO'l I
DISP05rTIVOOfUETlVADO C'AP.IVJ.ART.I22I,1 (1.INC·llVI
l,lNALUJADE ,\l..I'ERNl A kI:1JA(,;,\lll)t' 1)/.\I"fI\I11VIl

T.:<ro JV. OII\1'EIRO 1:.' rei'; Iit·t!.IItJ\·I'OR r.1:.'.\f(J ~o MINISTERJO'nE \'1"'1."1 E E.vER';/'·I.
l'AR.ECCR RE

!!MENDAN'" ~.1t

AIlfOR "~:Rü[c) ~f IV,\l" F' 11 TRl '<';
OI!iPOSmvo N(\....O· r I
D1~smvol.BJEnVAI){ 1 ('AP, IVI. ART,I:!:!I. li li, I:'iC, l\'I
FlNALIDALJr .\1 n:RAR ,\ 1<1oD,\LAlllil1 'Jl~l~ 1"1 rI\'ll
mxro V· l1l.ES tQR t.e..vro AU MIN1SnRJU DA <.'IENClA E TECNOWGlA:
l'o\RECER RE

r:MENnA~' ..
\lffOR 11'\0Ullllll/;\\lIl' , "~llqo;

;}ISpO~m1ifl NoVO' J '

:)ISpoc;mvOI\n1ETl'VA/)() C,\P. rll.ART.ltl.412/.I~('.ll
l'INALtnllJ)H \1.1'FRJ\){ ,\ I(rn/lC,\I) IX 11 JISI"O'ilnVIi
tXT(' ~':" I 1.\.( I:: /;"\1"fn lJ)f: 1',.nUllf "I:.' 11'('/(1/111 \'1,\TEl1.1.\ 1(./0.\'11 IJt: (,ERE,W /1 \IE.·,,,""Om: R(Cf.'R.\'(I\' IIWRU·(I.'i,

P/fEJI1STONO 1Nt.'IS(J ,'(1.'( no ~HT.::l nA t·'IN'iT7nTÇ.W.E.t.:RUDflPF.L\ LeC ."rflU./JE.' DEJ.lNEIRlJDE IH1, "ENDO·U1E

~E:;:~~o.rTER.'WS DEST.~ LEI•.H' PRERRCX,ATWH SfXESSARJ.4S HJ PlE,\{J IJESE.\lPE,'l/HO 0 ..( COM'ET1:NCLt QL~

PARECER AS

EMENDAN" .,
AlTTOR RICARDO FERRAÇO F, OUTROS
DlSPOsmvo NOVO' I I
DISPOSmVOOB]ETIvAOO CAP, III.ART.III.il~I.JlIIC.II
FlNMlDMJE. AL1'EP.AR. fi.. REDi\(,:A.o 00 QtíW(}Srrtvo
TEXTO J 2~ A ANA E ENTIDADE fEDeRAl. DE /MPl.E.lIC,'I;rACiÜJ DA POl.1TIC'" C DE ~P(}fO,W SISTEMA NAOO/'lAl. DE
GEItENCIAMENTV DE RECURSOS IlIDRiCos. I'R$JI1STO NO /Nt..'ISU XIX DO ART. :1 DA CONSTln·lçAo. E c.'RlAJ)(} /'EU UI.\"
J.4JJ. DE' DE JANEIRO DE ,"1, SENtxJ.!.HE ASSECL'RADA••W)S TERMOS DEJ.TA LEI. ,U PRERRUGArlVAS NECESSÃIUAS AO
n.ENO DESEM1'ENHlJ DA ClJM~ETtNCIA QUE LHE E P!WI'1UA.
PARECER AS

EMENDAW· I
MIl'OR, rEiNANDO CORUlA E QUiR05
OIII'OSmvo NOVO' ( I
Dl5POSmvOOBlETIVAJX) CAP. {11.AAT. 111. I lZl.1NC. li
FINALIDADE ALTERAR A REDAçAo 00 DISPOSmvO
TEXTO I 2~ ,otofNA É EN17DADE FEDERAL DE IMPLEMENT....C:,fO DA POl.ÍTIC~ E ,~pof(} DO SISTEMA NAOONAl. DE
GiUNClAUENTO DE IlECunsos HlDIUCOS. PIU!:YlSTO NO INCIsa XlX DO ART. ~J DA CONsnTVlç..(o. E CRIADO PEU LEI N"
1.4JJ. DE' DE JANEIRO DE 1"1, SENlJO.LHE ",SSEGURADA. SOS TER.'oIOS DESTA LEI. AS PRERROGATIVAS NECESSAlUAS AO
I'UNO DESEMIENHO D..t C:OMI'ETtNCIA QUE UlE E 'ttOI'RlA.
PARECER AS

EMENDAN" ,
AU1'OR. MOREIRA FERREIRA EolJIROs
DtSPQSITtVONC)VO'I!
OfSPOSnTVOOBJE1lVAOQ CAP, 11I. ART. rll.IIJI.lNC./1
l'1NAUDADE ALfERAR A REDAÇAo DO lJ1SPOSrrtVO
1'EX!o ll~..t AIVA.Cio DA. MiA SEItA DESE:M'OU7DA EM COfolSONÂNClI. COM AS DlUTIUZES E,'I.MNt\DAS tE.tQ CONSEl.HO
NACIONAL DE /fECURSOS HiDIflCOSo ORCÃO MÃXJMO OOSlnzMA.. EM ART1ClJU(,.'ÂQ COM ORGÃas E ENT7lMDU I'f16UCAS
E rtUVADAS, I/fnGRANTES DOSISTElotA NACIONAL DE (iERENCIAMENTV DE RECURSOS HIDRlCOS.
PARECER, AS

EME:HDA~' 1i
AlITOR FERNANOOCORUJA EOlJl'ROS
D1srosrT1'lONOV01( I
Dl!J1Osrnvo08Jffi1VAro· CAl'.1I1.AAT.lll.1131. )NC.l1
FINALIDADE ALInAR h REDAÇAo 00 D1SPOsmvo
TEXTO, I J~ A AWAOO DA ANA SERÁ DESENVOU'1DA EM JlRT1ClJUç..{U COM os áRGÃos E ENT1DADES. ,{mucos ou
~IUVADOS. ~RJNCII'ALMENTE .HJ.UE/.ES INTEGft1NTES DO SISTEMA NACIONAL DE (iERENCIAMENfO DE RECURSOS
H/DNCDS.
PARECER ;'5

EMENDA~ 1I
Al1l'OR RICARDO FERRAÇO EOUTROS
OlIPO!lnvONOVO' I I
ntsP05mvooBJEtlVADQ· CA.f'.II\,AR.T. \1\.lI31.lNC. \ \

:~~;A~=~~~~~~=7VllM EM AR17CUUÇÃO COM os ORGÃOS E: EN11DAIJES. MUCOS ou
zr:~~ I'JUNCII'ALMENrE AQUEl.ES IN1YG/UNrES DO SISTEMA ,vAC10NAL DE (;E/tENCIAMEN7'V DE RECllRSOrl
r_'\REl:ER AS

ZMENDAN" 12
\lJTOR. O!JMPIO PfRES EOlITROS
')[sPOsmvo NOVo' r 'j 1
)ISPO!'imVonnn-:llVAJ)O CAP.11l.ART. rlr.ll~r.lNC.11

.lNALIllAlJli .\L&ESCh1fTi\R IJwl'osmv()
EXTO ~'''~A 11vAAn'AitA COJIOSfXRET..lRJA. E.'\ECL7Tn OlJUII,'\jELJW "4f/OVoll,llt: REU·R.....OStttnRIC()S.

i'ARECER. RE

r:MENDAN" tJ
AmOR REGlSC,\VAlJ':,\."lTEE(JUTROS
DISf'Q<;mvo NOVO ~ I 5 I
DISPOSmvo IiB1ET1VADO cu. li!. ART.llAl. i I \. lNC. 1I
FIN,4J.IDADE At.:MSCEm'AR OISPOsmvo
TEXTO ..t«T.:!~" O..tRT. J'DA l.Eltor'.4JJlt7 'Au.cA VlGOIt1RCOM..t ..tSCGUI!m REDAç..(O:
,tRT JO FlR.\LWO f) I'O'71tUU DE UESr..:{O PREWJm \0 umGD ,t\TEJUOR, j lGE.\'CLl DE BACH Flr..~ u mRfZ.Ul.l,~ RECEBE1/, E
f.71ULUt P.tJU.~ SUA ,\UNI.,TE,VC"jO os RECl·RSOS Fl,\'.L\'Cl?JROS ,U;FE!UIXJS PELA COBRA.'I'Ç,I DE E.\IOt.r.:MENTOS DECOAAESTES
00 ATO ,WAtI,\'/s17tmro D,I E.U1ss.:fO DEOf.,TORGAS.
PARECER, RI

'CMENDA l'r- \<1
AUTOR.. REGlSCAVALCAN'TE EOUTROS
Dl5I'O.lIjmvoNOVO'( I
Dl5POSmvo OBJETlVAOO' CM.II]. AJlT. fll.1 121. lNC. I I
FlN'ALIDADE ALTERAR A REDACÁO 00 DlsPOsmvo
rn.xro f 1- A..tNA E ENTlDADt FEDflt,4L DE Al'OlO AO SIl"mM..t NACIONAL Dl GERENCIAMENTO DE ItECU1tSOS H/OIUCOS.
f/tEJI1STO NO INCISO XIX DO ART. ~I DA CONSnrWÇÁO, E CIUADO 'EU LEI I'r ""JJ, DE' De JANEIRO DE I"'. SOilJO.l.llF:

t:::~~:~'!ú:OSTERMOS DESTA LEI. AS PRERRCKiA17V-tS NECESSAJUAS AO PLENO DESEMPENHO DA COM~e:rtNcJA (lUE

P.-.RECER. AS

EMENOAN'" 14-'
AllTOR REOISCAVAl.CANTEEOUTROS
DtSPOSmvONOVO?r /
DISPOSmvOOBJ!ffiVADO CM.IQ. ART. 111. I IJI. mc. II
FINALIDADE ALTERAR A. REDAÇÃO 00 mSE'Osrnvo
TEXTO I J~A ..tlVACio DA ANA SEItA DESENVOl.VlD..t EM ARnCUl.AÇÃO COM aRCAos E ENTIDADES. MUCOS E ~/UV.wos.
INTECI«NTES DO SISTEMA NAC.10NAL DE GE/tENCIAMENTO DOS RECURSOS HiDRlCOS. SEG1R'JDO DlRETtUZU EMANADAS
DOCONSEUio NA.CIONAL DE RECURSOS lliDRlCos.
PAR,ECElt AS

EMENDAW I!
AlTTOR. MOREIRA F'ERRl:IRA EOlTTROS
Ol.srosm'iONQ'iO·'l )
DISPOSmvO OBJETIVADO CAP.III. ART. 131.111.I1'IC. II
F'U-lALIOADE: ALTERAR A REDACAo 00 OISPQsmvo
TEXrO ARfo J~ COMI'ETE ,.1 ,1NA, EJt SUA ,"'l.C!DA. PROMOVER o OESENVOLJI1MENTO DO SISTEMA NACIONAL DE
GEIlENCIAMENl'O DE REClfRSOS IllDRicas. ATUANDO (;0", IM'.1RCIAUDADE. LEGAUDADE. IM,ESS/JJ1LJDADE E
~U.UClDADE. E. E5f'ECl..tLMEN'fE:
PAU(:ER AS

EMENOAN"" 16
AUTOR RICARDO FtRRAco EOUTROS
DISPOSmvo NOVO' { I
DI!iP05mvoOBJETtVAOO CAP. 11]. ART. IJI.III.INC.1 I
FINALIDADE. ~TffiAR A REDAÇÃO 00 D1Sl'Osmvo
TEXTO· ..t1l'T. r COMPEmÃ ..tl'« CONT1lJ/llRJIt ~AJt4 o Dt!SENJ"IU'1MENTO 00 SISlEM..t NACIONAL DE GrUNCtAMKNTO DE
1fKCU1rs0$ HiDIUCOJ. ATUANDO COM IM'A1tCIALlDADE. l.EGAUD.1D~ IM1'ESSOAUDAD6 E I'UBUClDADI! E.
ESHetALMXN7r:
PARECERAS

EMeIDAN" 1'7
AUToR. FERNANDO CORUJA F OlJl'ROS
DISP()!;!TrVO NOVO', I
D!SPOSmvOOBJE'fTVADO CAP.1I1.AAT.IJ1.111.mc.( I
FINAL.IDADE ALtERAR li REDAl;Ao 00 DlSPOsmvo
rEXTO ..t1l:r.l~roH'En oi..tN,t CONf1UltUIIt "ARA o DESEM-1)Ll'lMENro DO SISTEMA NACIONAL DE GEltZNCLUfENTO DE
ueUIUOS HlD/IlCO:!. ,~ruANDO COM /MI'AReJALJDADE. UGAUD.4DE, lMn5S0AUDADE E ~UWcIDADK E.
ES1'EC1ALMENTE:
PARECER. AS

I:!MENDAW ti
-\lITnR REG1St:,.,'iA1.C.,,'mEt)\ITRO~

DISPOSITIVO NUVO' [ J
DISPOSITIVO OBJETIVADO CAP. 111. AJtT. 13I. I II. INC. 111
FINALIDADE, ALTERAR A- REDAJ:Ao DO DISPOSmvO
TEXTO 1. 1'/fOl'Oll NORMAS E RE.ALJZAR ESTUDOS SOBllE /MPI.CJ,fEM'ACÃO. OPERAC.10NAl.JZA.c;ÃO E AV..tUAç..(O DOS
INSnUIMEHmS DA rcJtmCA NACIONAL DE" RECURSOS HlDlUCOS PAJt4 SUBSIDIAR o CONSELHO NA.ClONAL DE IlECURSOS
HiDIUCOS E OS coMITÊS DE 41CLAS:
PARECER, Ali

EMENDAW 11-1
AUTOR REGlSCAVAl.CANtEEOUTROS
DlSPOS!TrVO NOVO' I I
DlsPOsmvo OBJETlVADO CAP.III. AAT.l3I.III. INC. [111
FINA1JDADE, ALTEV.R. A REDAÇÀQOOOlsrosrnvO
11!XTO~ 11· OllTOBI..t1t I'OIf INTEIlMÉDIO DE AUTOJlt/ZAOO E MEDIANTE JlS DIRETRiZES ESTABELECIDAS 'ELOS COM/Tts
DE &tCIA E '~LO CONSELHO MiCIOrIAL DE RECUllSOS HiDlflCos. (J DllfElTO DE USO DE RECURSOS HiDlflcar I"CO/U"OS
HIDJUCOS DO DOMiNIO DA UNIÃO. I'ODENDO DELEGAR ESTA COMPETtNCIA AOS ÔRGÀOS ou AS ENTIDADES esTADUAiS
IM'ESTlOOS DO fI'ODER DE Olnv1fGA /JE RECURSO$ HiDJUCOS:
PARECER. AS

EMEN'DAN'" 1..1
AUI'OR. REGIS CAVALCANTE EOlJl'ROS
DISPOOrnvoNOvO'11
DlSPOSrnvoOBSEnV,I,.OO- CAl". tll.AJlT.t31.1t I. INC.tUt\
FINALIDADE, ALlERAR A REDAÇÃO 00 OlsPOSmvo
TEXTO- JIJ - CONTRlBUI/f COM f)S DEMAIS ORGÃOS DA UNIÃO. DOS ESTADOS E Df) DlSTlUTO FEDERAL NO CUM,/UMENT'O DE
I.EGISUÇÃO FEDERAL PEltT1NENttAOS RECURSOS HiDRlCOS;
PARECER, AS

EMENDAWIW
AlJ'TOR REGIS CAVALCANTE EOUTRo.o;
DlSPOSrrTVO NOVO' ( I
DlsIlOSmvOO9JETJVAOO· CAP.II].AAT. 111.1 (!,INe. M
fINALIDADE: ALTERAR. A. REDA.ÇÁU 00 OlSPOsrnvo
rrxro· v. DfEItCCRA FUNÇÃOSE SECRET..tRJA·E:XECunVA DO CONSELHO NACIONAL DE REn'RSOS HiDRlCOS. PRESTANDO
AJI'OI(JADAlINIS7V.T1f1O, rtCNlCO E nN,ANCE/RO'ARA SEU FUNCiONAMENTO:
PARECER RI

EMENDAW "
AUtoR PAULO DELGAOO EOUJ'ROS
DfSprn;rnvO NOVO' I I
DlSPOSrnvO OBJETIVADO' CAI'. UI. ART. (11.1 (l.lNC. 111
FINALIDADE. ALTERAR A REOAÇÁU 00 lJlSPOSmvO
TEXTO' I • DISC/~UNAR, DE ACORDO COM AS NORMAS A,trOVADAS ,El.O CONSELHO NACIONAL DE IfEC~RSOSH/DRJCQS, A
IAlPLEMENTAc'O. A Onlt.4l:IDNAUz..tCÃO. O COHl1tDl.E E ,oi AVAl.iACÃO DOS INS71W,\IENTOS DA fOUTICA. NACIONAL DE
RECUfUo,r IlIDRlCO.'i:
I'ARECER. RI:

EMENDAW 2t
Atn'QR P1in.EMON ROORltiUES Eoum05
DISP05mvO NOVO"I I
DlsPOsmvo 08JE1lVAIXJ eM.lrl. ART./JI.II I. mC.lul
FINALJDADE, SUPRIMIR o DISPO,<;mvn
mero
PARECER,lU:.

EMENI)AW %1
>\llfOR RONA1..OO VASCONCaLt).'i Efjl rmos
:)ISPOSmvO !'U)VO'I J
OlsPOsmvo OBJETIVADO CAP, tll.ARf.Ul. i 11. L'iC. Ull
!1NAI.IDADE ALTERAR A RmM.;At100 DISPO!1I1TVO
"'EXTO 11. OUTORGAR o OIUITO nE t/SO DE REC.'l'RSD.'; HIDRU:O.'i EM t·URPOS lltnRJe.'U.'ó I}E DOM/MO LJ.1 u,vlAo. PODEsno
j>EUGAR ESTA WMPETENCM AUS OR(iAfJS COM l-11W.·VUf....W EFE71J.~1 LUM ADMIN1STRM.':'·W J)JRET,l. roR INTER,\,fDIO
DE A lJ1VRJZA ÇÃO OU JlS ENTID..tDES ESTADtJAIS INVEmDAs DO PODER DE OuroRGA DE RECl/RSOS HlDRJCOS:
PARECER AS
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EMENDAN" %1
AutOR. PHILEMoN RODRJOUES EOUfROS
OIsPOSmvo NOVO' I I
DISPOSmvOOBJIITIVAOO CM.III.A.RT.IJI.lll.l.NC.\WI
FINALIDADE. ALlERAR A REDAÇAo DO OISPOSmVO

TEXTO /11•• F'I~CAtJZA/f. CONTlfOlAR E.cV..tUAIf AS AçOES E <tTIV1DADES DECOItlfENTES DO CUltl"UMENT'O DA
LEGISUÇAO FEDE/t4L I'Elt17NENTE..tOS IU!CURSas HIDRlClJ$ DE f)OMINllJ DA UNIÃO:
PARECER, AI

EMENDAW U
AUTOR Vm.GrLlOCitJIMARÃE5 E OUm.05
DISPOSrTIVO NOVO'" I
Of~mvO OB.JETtVADO CA.P.(II. AJlT.IJI.III,lNc.llyt
FINALIDADE ALTERAR AREDAÇÁ() 00 Dlsrosmvo
~' IV. I'A.tf.t7CII'Alf DA EUMIUç,iO DO I'UNO NAC/ONAL DE RECURSOS HíDIUCOS E SunIU'fSlONAtr A SUA
~~~~ÇÀo.SEGcmDO OltlENrAçda EMANADAS DO CONSELHONAC1ON"'L DE ItECU/tSOS HiDlf.JC.YJl;

EMENDAW 2.-
AUTOR RICARDO FERRAÇU ~ OlITROS
DíSPOSmvO Novo '1 ( I
DISPOSmVO OBJETIVADO CAP.1I1. ART.IJI.I I 1,INC.lv]
FINALIDADE, SUPRIMIR () Dl5P05fTTVO=PARECER, AI

EMENDAN" Z.!
AUTOR. SERGIO NQVAIS E OlJ'TROS
DlSPOSmvoNOVO"I I
DI!PO.ljmvo OBJETlVA1X) CAP.(ll. ART. IJI.III. INC.lVl
FINALIDADE SUPRIMIR U DI~PO"iITl"'O

=
PA.llECEJt AJ

EMENOAN" U
i\t.rrOR fERN,\NIXll,;I)RllJAI: OlrrROS
DISPOSmVO NOVO "1 1
DISPOSITIVO tlIHETIVAJ)() CAP. til. ART. IJ1.111. L'lJC. 1VI
F[NALlDADE; :-.1'PRJMIRtlUISJ'(I'iJTJVII
TEXIO
Pi\RECER AI

EMEN'DAW 27
At1TOR OLIMP10 PlRES E OI rmo~
DlSPOSITlVQ NOVO' I I
DlSPOSmVOllllJFl1VADtl (·.\P.lll.ART.IJI.III, 1:"('".1"\
FtNALlOAUI:. ~Ui'[ltMlR()Dl:sPt)SlnV{)

TEXIO.
Pi\RECrR AI

F.MENDAN" 11
\fITOR REmSt....VAL<.:ANTf::EtllITRO!l
I)I:!PO!'iITlVO NOVO "1 I
DISPOSmvn nBJETlVAl)O CAP.III. ART. 131.11 I.I:-.lC. IVII
FINALIDADE ALTERAR A R!:.DA(,.ÁO ()( I OISPO'iITlVI}
I"EXTO 111. El.AIJOI«R ESnJOOS TECNICOS '-AI« SUBSIDIAR OSCOMITtS DE lUCIA E A.r AfiÊNCIAS DE ÀaUA NA DEFTNlÇÁO
DE "AWMS A .\EMM U}lJI«DW; l'EW t'.W) DE RECL'!fSUS mDRICO.ti. PONDERAOWi OJ QUANTITATII'OS SUGERIDOS N-4
FOItMA DO INCISO YllJ(l ART. JI DA LEI tr '.4JJ. DE '''':
PARECER AS

[MENOA N" 2..1
\(!TOR REGIS CAVALl',\J./Tt r. rillTROS
DISPOSITIVO NOVO'\ I
D1.srosmvnoanmvAOO CAP. m.ART, m.l(t.IHC.IVlll
FINALIDADE ALiERAR A KI:1)A(,;ÀO 00 DISPQsmvo

TEX1'O' J-71. FISC4UZAlf A ARREC"'DAç..iO E .... l'l.ICAÇ..{O DAS RECEITAS GEI«DAS l'EiA COBltANÇA 00 uso DE RECURSOS
ShHuCIA ltWJZiUM l'El.AS AGÊNCIAS DE AGUA ou l'E{O RESI'EcnVO ORGÃO CRIADO I'ELOS S'STEMAS DI! CurA0 DE
uctJlt1lB HIDIUCOS DO ESTADO. DEFINIDOS EM SUAS REsrEcnllAs LEIS. EM RlOS Df: DOMINIO FEDEltAL:
PAlECEll:U

......"..'" ,..,
At1t'OR~ REal5 CAVALCANTE Sot.r'TROS
DrSPCmr1VONOY01r I
D1SPOSmvOOBJETTVADO' CAJO.1I1.ART. 131.111, INC. [VIIII
FINALIDADE. ALTERARA RI:DAÇÃO DO DISPQsmvo

TEXTO~Vlll.I'AIt17C'l'A/f, EM CONJUNTO COM U IBAMA C os ORGÂOS fiESTORES DOS êSTADOS E DO DISTIflTO FEDERAL. DA
nJC4.UZ4eto DOS mos DOS tu:CUItSOS HiDRICOS EM ClJlu'OS D'Ac;UA DE DCJMiNIO DA UNIÃO ou DELEGAJr A ESTES
tMG.lo.rA F'SCAllZAÇÂO NO QVE TANGE ASSUAS ATlUBUl(:UES;
PAUCER.:AS

aGiNDA. N'. 2I.J
AUTOR; REoISCAVALCANTE EOUTROS
DC5PO!mvONQVO" r I
OI!II'O!mvQOB1ETIVADO' CAP, m. ART.I3I.III. INC. [XII
flNAlJDAIJE: ALTERAR A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO
lEX1'O: XI. CONl7U/lVllf NA MINlMlZA.çAo DE EIIENTOS cRi17COS TAIS COMO SECAS E INUNDAÇÕES. I'Olt MEIO DE
IS1VDOS E: 11t011JSTAS VISANDO SUBSIDIAR o PLWEJAMENTO E AS A(.'UES DOS COMITis DE lUCIA E AS DlltET1UZES DO
CONJEUlONACIONAL;
PAJ.ECEIL ....

EMamA~2I-C

AU'IDR RÉOI5 CAVALCANTE EOUTROS
DlSP05ttrVO NOVO"( I
OI5P05mvOOSJETTVADO: C~.III.ART.IJI.IIII. L~C,' I
FlNALIDAIlE~ ALlERAR A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO
TEXTO: 1 I· AI AçOES 11 aUE SE REFERE o INCISO XI DESTE ARTlGO. QUANDO ENVOI.vEREM A Al'UCACÃO DE
IJAC/ONiU(om:JSHEfICNTTKJSSOMENTEI"ODEItÃO selt I'tHJIMJWOAS MEDlAIffE,( 06SEIlVÂNClA DECturtIlfOS'( SEIlEM
HnMDOS rELOS COMnts DE BACIA E ESTAIJEUCIDOS EM DECRETO 1J(J rUS1DENlZ DA urúauCl. CUJAS NOtrMAS
DDr.t.(OUltADOTADAS NOÃM.1TO DE TODA A BACIA ATINGIDA,
PAlSCER:.u

EMEN!JAN" H
AtnOR; MOREIRA FERREIRA 1:! ovrnos
DI:IfiO!mvo NOVO? r I
OlSP05mvOOBJETIVAOO CAl'. 111. ART. 1JI.1 I I. lNC.1V11
F1NAllDADE: AL'IERAR A REDAÇÃO DO DlsPO:smVQ
i!XTO 1'1. fUlIOlfAR ESTUDO."i TéCNICOS I'A/tA SL·SSIDlAR ..( DEFIN1(".4.0 DOS "04W/tES A SERE."1 COBRADOS l'EW USO
DOC trzcuaos HIDlUCOS CUNRIDEIfADOS os OUANTlTATlIl"OS SUGElUDOS I'ELOS RESI'ECl7I1tJS COM/ris DE SACIAS
HIDMKJIfAFlCASNA FOIIMA DO/NelSon DOART~J'DALEI.",*'.JJJ. DE IJ":
PARECER: AS

-",.
A1.1I'OR: RICARDO FERRAf,:O EOI..TTROS
OISPOStTlVO NOVO" I I
OlSI'OSrnvo OBJE11VAOO C~.IIJ.ART. IJI. J I J. INC.IV11
FlNALIDAOE ALTERAR A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO
lIDCTO: 1'1. EUMJIfAIt E$'JtIDO,S rtO'llCOS I'AM SlJ1fSIDlAR A DEFINIÇÃO DOS "ALORES A SEREM COllltADOS I'ELO USO
DOS ItECUIUOS HiDtuCOS. NA FOItMA /J(J INCISO 111. DO ART. 11. DA LEI lrf.iJJ. DE "'1.
PAllECER AS

EMENDAN"- JI
"t1I'OR 5ERGlOREI5E()lmO!;
OI~mvoNOvo'r !
DI:!PrnlmvOOBJETIVADO CAP.III.ART.131. i I 1. I:'olC.IVII
FINALIDADE, A'.rEJtARA ItEOAt:"ul)t)I)I:-'P!l!'ilm'll
TEXI'O VI· EUlJOltAlf ES1VDf)S Tl!CNll..'lJ.f PARA .'íL·USIDfAR,~ DEFINIÇAfJ D(}!; Y.4WRES A SEREM COSIfAD<JS l'CLO USiJ
DOS !rECU/tSOS HlDIflCOS• .'IA FORMA DO IS('ISO ~'1 DO "'HT. J.1 D.... I.l::I .......JJJ. DE '''':
PARECER,AS
-.1----------------------

EMENDAN" J2
AUTOR VIRa1Ll()úl.IMARA1:.~ F.UUl1H.JS
DI5POSmvo NOVO' r 1
DlsPOsmvOIIBJEllVo\I)t) C"AP.IIl,ART, 131.1 11.1:'i<:'. 1\0111
FINALIDADE !it.JPRIMIR () D!sposmvo
mero
P~CER,RJ:

\mOR OR IIF.l.lllF,,";Rll'>
Dl5PQsmVONOWf 'r I
DISS'OSmvo ORJF.T1V "DO ("AP. 111. ART. 131. t 11.I:"lC. 1'111
FINALIDADE ALtrRARAHEOAt:ÁI)l)OOl'iPtl'llnVI)
rnxro 1111. ARRECADAIl. DISTRllJUIR E ,IPl./CAR AS RECEITAS AUFERIDAS I'(}lt INTERMEDIO DA (,'USIlANÇA l'ELO W;O DE
RECURSOS HIDRJCO.'i D"H lHl.'I.H liIDR()(iRAFln.'i ONDE .v.io E.'(JmRE.U .H;ÉNr:JA~·DE ..HíUA OU DE lUCIAS.
PAR!!cER R.E

EMEN1JAN° J5
AlITOR, RlCARDO H::RRAc.,;ll EI)liTR()S
D[SPosmvO NOVO' [ I
DlSPOSmvO OBffiTlVADt, CAPo 111. ART.llI.III. L"iC.IV111
FlNAUDADE A1.fERAR " RFDAf.: ,\11 [')11 D("PO'l!TIVO
1EIO'O JIlI. AlUfECAD.4/L DISTlUOUIR E APlICf/f AS RECEITAS AVFERIDAS I'OIf INTERMEDID DA COllllANC4 /lELO USO DE
RECURSO~ lflDIl1COS, DEVE!VDO E.'iTAS COMI'ETt.vClAS SEREM DELEG....DAS ATIfA~TS DE CONT1LUOS DE GESTÃO ÀS
A.GtNCIAS DE llAl'lAs. ONDf: EI.U ~7EREMA E.'(Jsnlf:
P!JlfCER RI:

EMENDAN' 3'
AUTOR RI)Ni\1Jj(iVAM.:{)NCBJ.lJ'itl)$rnU)~

D[Spl{)~mvo N( IVO ' I 1
DISPOsmV()tIHJ~nvAJ.)O <:AP.[II.,\,Ki.IJ[.i IVllt.I~C. f ';'1
FINALlOADE ALrF.ltAR ,\ \UiU!\c.,;AI' IJC) I)IS~J'imVn
I"EXTO 111 • .;RR,t'C·.W.IR, N~TR1B( fR 1: ll'/}I' IR IS RECF.IT,iS.t/ FFRlD.L' roR 1,\ Tffi\!fú/O v ll'tlHRA.\Ç..t PEW /·SO DE REcr:H.SOS
IIlDRlCn.'i n.-t.S 8.K'l.lSfllDR()(iR. rHI', 1.,'i(i.\DF. \'.10 E\1!:>T7RE..\1 .rGE.\'CLISDI:: •.tuU()(· VE 1J..1I.:I,L'i
PARECER Rt

~u.'NI),\'" I"
,\tJTOR <;I-:R(;IO Rf,IS I' 1)1 TIH I'"
DISPOSlTIVONIWIl" I
DISPOSITlVn tlBJETIVAI)t l cAP. 111. ART. 131.111. I;';C, IVIII
FlNALIDADF ALI"lJlAR f\ RFOAl..:,\tl IXII)l$f'(lSlTIVO
rEXTo m· ARREf.:4D,4R. DISTRI8L'IR f: lPLJ(.:4R ~s RECEIT-4S .04t.:FEIl10AS 1'011 I,VTEI1MEDIO DA C08ltANÇA l'ELO USO DE
REclfRSOS If(DItlCOS. DEI'ENOfJ E."iTAS (;OUn:TtNCIAS SEREM DELEGADA! AT1t4.V!"S DE CONT1IATOS DE GESTÃO ÀS
...GENCUS DE BAlH.\', OVOE t:IA.'í ~'lF.REM >4 t'XJST1lf:
PARECER RE

F~"4:lmAW 3~

~lfnlR ffR."IA~fJII,(I'UI I',; , .• :1/"",
mSPO'iITIVI)'>;llVI1'
.)lspn"ITI','nnllJ[· ;;'• .,; ... ('\P Ul.utr ;31. ~ 1 I. I"-C'. 1\111
,íNALI1Mil~ .\:.. ...R.-\H .\(j iJ.\l...\! ,,~I:Jl'>?lI"ll)"I)
rFJcTO 111(· tiERENCl.... R ... ... RREC....DA(.·AO. .-4 mS17UlWIC4,O E ..t A"UCAç,(O I'IAS Rl:XEITAS AUFElUOAS POff IN1TllMEDIO
114 f.l)IJR.....'I.l·~ P1:'I(} f <;rI fjf R1,( I R\f}\' fI!JJR/('(}\!
t'ARiCCU A~

E:MENOAW J9
,\lJTOR REGI.'il'AVIILC,'\.NTFE('l'.1'RO,,\
DrS1'QsmvONOvQ'1 I

~~~~~~\~~~Ri~:~~~~)TÕ\~~~~I~I~~. [VIII
TEXTO m. AMECADAtt.. DI."iT1fllWllt E .>4I'UCAIf AS HCEITAS AUFElUDAS 1'01f INTElfMEOIO DA coaMNÇA. /'fiO uso O~
REcuRSOS HIDIflCOS DAS BACIAS H(DROGRAFlCAS ONDE NÃU EX1ST1/fEM AGtNCIAS DE lUCIA:
PARECER RI.

EMENDAN" .M
i\l1TOR. REOIS CAVALCANl"E EOUTRos
Dlsrosmvo NOVO'I 1

~~ID~~~~~~:~~~~tD~~MJ~~g[VI11
mxro: m· ~l1lIS10IAltE ,"'COMl'ANHAll A Al'UCAÇÃO DOS 1fECfJXS(J.f AM,[CADADOS COM Aco~ nLO uso D~
QCUltSOS HIDItlCDS l'EUS AGENCIASOU COM/lANHIAS DE AGUAS DOS ESTADOS:
PARECER RI:

EMENDAN" oi'
AUTOR RONALDO VASCONCEll.OS EOUTROS
orsrosmvONOVO"1 I
DISPOsmVOOBJImVi\OO C~. 111. ART. 131.111. IHe. (VIIII
FINALIDADE ALTERAR A REDAÇAo DO DISPOSmvO
rmcro VI/I.AI'l.JCA1f os RECVMOS F'NANCElttos A SEllEM U'-As.tAD<1S l'ELASAGtNclAS DEÂGUA OUH MCLU:
PARECER.RJ:

EMENDAN" 42
AUTOR RfGlS CAV,\tC.um E 01 mos
DISPOSITIVO NOVl>" I
DISPOSITIVOOBJETlVAOO CM.III. ART. rJI. I 11. INC. (Y1111
fINAUDADE. ALlEWl A REDAÇÃO 00 DlSPOSmvO
TEXTO 1I1l/ ·AI'Llc:....lt OS RECURSOS F/NANCEIIrOS A SEREM urASSADOS l'EUS Aa/NClAS DE BACIA:
PARB.:ER RI.

lõMENDAW 43
AUTOR RONA.l..Dt) \' .\')l;Ot;CELLlI~J:: ULJTRU$
DISPOSITIVO NOV{) '! I
DISPOSITIV{)llBJETIVAl.)tl CAP.lII.ART. [JI. lI I. L'lJC.ILXI
FINALIDADE AL rERAR A REDAc.,; ....U DO DISPOSITIVO
TEXTO' IX·l'U$TAR A1'010 AOS ESTADOS NA CIU1ç.lO DE OltCiÃOS DE /fECUltSOS HíDIUCOS QUANOO:wl.lctTADO:
PARECER AS

EMENDAS' .u
A.UTOR úLYCON Tr.RRA PINTO EOLn'ROS
DISPtJSrTiVO N()VO 'r I
1)ISPOSlm'(lllnmTIVAIJC I CAP.III. ART. 1lI.III, lNC. IIXI
~INALIDAill: ~UPR1M1RI'I)[sI'OSmvo

=PARECER RI

EMEM>AN" oi'
AUTOR ca.YCONTF.RRAPrNTOCOIJIRQS
[)15POsmVO NOVO' [ 1
lJlSf'OSmvOO!lJJ::11VAiJO CAl'. UI. ART. 131.1 I 1,l!'íC.P'I
FINALIDAUI:. 'l1.'PRlMlR (llJlS~l'imV()

;--rxro
i'o\REC[R RI:

j''MENOAN" .u.
\lJTOR RlJNA1.DOv'\'l\,;ONl:J;LLO::if;(JliTROS
")15P051TIVO Nl )\1n" .
:)lsPt,)~ITI\'Ol 'IUJ::Tl','AI:'X I (:AP. 111.ART.IJI,11 I. I~C.IXII
rf}lALlO,\Uf:. .\..,.;L.iL\it ,\ .TlliD,\r.,\u,i,)u DISPll"lrlVI~

TEXTO .V ' /'LtNEJAR 1:. I'RO.UUl 'E/l .lçàf.S .\'0 ..(.UBJTQ 00 ~SlDfA ,\ACIONAI. DE RECl:P3.JS IffDRJCDS. Dl.'V1U ..LS' Qt'..us
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RAC/OV l\fE.\TOS PREI ~\7710,<; \.;},' .i(ir. lo'> 1.4:: l" 1\(J\HJ '-' ~ I \1 to f.1I e plJ\,'i.tll \ff.\/.\IIl..JI. ('.)' EFEITOS DE SEC..!,S El\7..'NDAÇOES
;~~i~~EREO I.\C/SO .HmDO,.{RT :1 VrI< 'O,U7Trr.'!Ç',IO. tU tU'O{O,IU:; E:sr.WU~E\tc;,'.1CmQS. ••

EMENDAN" 011
AllfOR m.IMPIO PlRE5 EOUTROS
DISPOSmVo NOVO' r I
OISPOSmvo OBJETIVADO CAP. [11. 4RT./JI. f 11. INC. IXJJ]
FINALIDADE. ALTERAR. AREDAçAu IJO DISPoSmVO

;:;,~ X.'! -I'AftTIC/I'All. EM CONJUNTO (.'0,',1 AS 1UÊNCIAS DE BACIAS. DA,EL<4BORAÇ,iO DE ESTUDOS "A.lt4 $U&JIDLUA

ALOCAggEDfft~~~~::;:~C:l~~:~ou::::gL:~A°:o~~/fjtZ70'm~~f.REGUURlZA.ÇÃQ DE CIJltSO,f D'ÁGUA. DK
PARECER AS •

EMENDAN"- .g
AUTOR, RtlNAlOO VASCONCELLOS EOUTROS
DI!POSmVo NOVO? I I

DlSPOSmVo OBJrnVADO CAP. 10. AAT. [JI.'II. L"lC.IXIIII
FINALIDADE AL'I'ER.AR. A REOACAo 00 DISPOSITIVO
TEXTO X/1I- DEFIMR ASCONDledES DE O,.E/Ucio DE RESERVATOIUOS 1'ORAGENTES rÚfJUCOS c I"JUY..tDQS,DE nJaIA Ao

:'~~:;::/rir;;.~'i:z~/f~=r:c1z~~~~~~gz;~1O DA UNtAO. CONFORME ESTAIlELEQDO NO I'I.ANO D6
PARECER AS •

EMENl)AW.4'
\UTOR RICARDO FERRACO cotrmos
mSPOsmvoNOVO'( I
Dr5POsmvo OBJETIVADO CAP. IlJ. ART./JI. 111. rNC.IXUlJ
FINAUOADE ALTERAR A REDAçAo 00 DISPOSrnvO

rexro XlI1. DEFINIR AS CONDIÇaES DE OfElfAc:AO DE RESERVA rORJOS POR AGENTES !UBLlCOS E !IUYADOfl. DE FOIfAIA A.

~A~~Ir"cxrU:::~~~::g:R~~":.~~~~~~/~D2f:::1I0 DA UNTAD. CONF'DltME ESTAJJELEClDONDI'UNON
PARECI:R. AS ~ •

lM;tmA:-'" ~G

.\.lITOR vlRGlLlO (il ,1MA.RAES EOlrmo.';
J[SPO~lTIVO"Il)vn • I :
;~[!iP05InVOI)f3JEn'tADO CAP.lIl, AAT. rJI. 1 I J. L"'IC [XIII]
I tNALIOADE Al.rERAR A REOAÇAu!.Xl D[SPOSlm'O
n:XTO .'(111· PlrOffllr AU CONSELHO NACIONAL DE RECt'R$()!; IIIDRICUS A DEFINIÇÁO DAS CONDlçIJa DE DHltAc40 D8
ltESERVA TOIUOS f'OR ApENfES PUBLlcOS EPIUVAIX1S. DE nlRMA A (iARAAT7R o uso MtJLT7l'LO 00$ UCUDJ;,f H/DmCO$
~:sg;,~::::':!l::A eNIAO. CONFOR11'lE EsrABELECIDO ,\'0 PL....VO DE 8A<.'IA IIIOR()(iR.iFICi E E..'íE~EIl A RES!EcnVA

PARECER RI:

·MEND,\:-.' ~I

.\UTOR INlx:ruCIODEOLlVElRA
DISPOSITiVO NOVO' I S I
DISPOsmvo OBJETIVADO CAR.llJ. ART. IJI. 1 (I. INC. [XV1f\
FINALIDADE At:RESCCNl'AR DlSPOsmvo
:t:XTO XVII_ PROMOVER. EM ARTICUUCÀO <"OM os ESTADOS, DISTRiTO FEDERAl. E ,\IUNICIPIOS. O I'UNDAMvarJ DO
USO DOS ItECURSOS H/ORlCos.
PARECER, AS

~·MENDA N° !2
,,;rOR P"I~LODELGAJ)(lE()'.'TROS

JISPOSlTI';o NOVO' , '} I
'lSPOSlm'OtJB.JEm'ADO CAI'. 111. ART. IJI.I I l,l"óC. lXVlll

. !NALUJADE Al:RESCENTAR UlSPQsmvo
"TXTQ '0'71· PltOl'Oft 'lO CONSEI.HO NACIONAl. m: RECl/R.'iOS IIIDRICOS ....t.lRMAS Pi.tA IHnEMENrAÇA.·O.
IJ~::i~~O~:'LlZA.cAo.LVNTROI.E E.-t VAUAc(O DOS INSTRUMENTOS DA I"Uf/T7C-t Ni<.10NAL DE ItECUIUOSNJDIUCOS:

EMENDA N' ~J

AlITOR PAUlOOElOA1)Oe;OUTRO$
OISPl7.iITiVON()VO"r I
DI5POsmvn OBJETIVAOO CAP. 111. ART. f JI. 1 IXVTllJ.lNC. f111
FINALIDADE Al.:R.ESCENTAR DISPOlimVf)
TEXTO ,\1111. PRJ;ST,.{R ,U'OIO rEevICO, .WMI.vISrttml 'f) E Fl.VA.\1'E1RO AU c'O\SEUfO v lCl0,\'A!. DE 1lECf.'R50SHID1IJCOS:
PARECeR AJ

EMEN[)AW SJ.I
AtJTOR PAULO DELQADQ EOlTfROS
DI!lPosmvO NOVO 't/ '»
DlsPOsmvo OBJETTVAOO CA'.fll. ART.IJI. 111. L"'lC. rXlX!
FINAlIDADE ACRESCENTAADlsPOsmvo
TEXro XIX· INStWUllI as EX/'EDIENTES PfWVENfEN'TTS DOS CONSEUfOS ESTADUAIS DE RECURSOS H/DlUCOS E DOS
COJIITls DE MeIA HlD1tOGIfAFICA;
PARECER, RI:

EMENDAN" SJ-2
AI.TI'OR PAUlO DELGADO F fllJTRQ5
DISPOSITIVO NUVO "1 S I
otSPOSmVOOBJETIVAOO CA'.III.ART.fJI.III, LIO.lC.IXXI
FINAlIDADE. ACRESCENTAR Dlsposmvo
TEXTO XX. ELtllOltAlI SEU l'ltOOlfA1ofA DE 'T'ItAR.AI.HO E RES!'EC17VA !'ROPO.fTA ORÇAMENTARJA ANUAt.. E SUIJMETÊ.WS A
.4nOYACÍODO CONSELHO NACiONAL DE RECURSOS HlDlUcos.
PARECER. RI:

EMENDAN" 54
AI.TI'OR VIROn.IO oU1MA.RÁEs EOlJTROS
DI!lP'OsmVONQVO"1 I
Dl!lP05mvOOBJliTlVAOO CAP.1I1. AAT. Ill. 1111. INc. I I
FINALIDADE ALTEV..R A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO
llõXTO I r AS Aç()U A QUI! SE REFEItE o INCISO XI Dt:STE ARnGO. QUANOO EM'OI.VEItEM A. AI"UCAç40 D€
RACIONAMENTOS 'UVENTlVOS. SOMENTE f'OOE~O SER !lWMOVlDAS MEDIANTE A OBSERVÁN<.·/A DE CRIRIUOS A
SntEM MItQYADO.I' l'ELO CONSEUfO NACIONAL DE RECURSOS HIDRlem E DEFINIDOS EM DECRETO 00 ntlS/DENrE DA
",UlJUCA. CUJAS NOWAS DEVElt40SER ADOTADAS NO ÃMIJITD DI! TODA A SACIA HlDItOGlfAFICA AT7NGIM
PARECER RI:

EMENOAN" SS
o\llTOR RICAROOF'ERRAÇOEOtITROS
DISPOsmVONQVO'1 I
DlSPOsmVOOBJETIVADQ CAP.III.ART, IJI, I IZI.INC. I I
FlNAlIDADE ALTERAR. A REDAÇAO 00 OI5PO~IT1Vn

rF.XTO j. Z- l'AJrA FINS DO DI.'iPtI.fim NO INCISO .'<flI DEsrE ,MTlGO. "' nEFlNlçAO DAS CfJNDIÇOE." DE O'ElfAf,."AO DE

~~~~r:~a:Q~~·'::::'/i~~1'~~~·I":i:::is~~r::i·~·<.~7:i,~~~~~~N~~~;L~~t''fi:~:::L~~~~~/~Zs.SE.tA
PARECER RE

EMIDffiAN" S6
AUTOR FERNANDO CORUJA E OUTROS
D1sposrnvONOvO"f I
D1!1POSmvOOBJETIVADO C~.III.ART.IJI.IIZI, INC.11
FINALIDADE AlTERAR A REDAÇÁC)OODl5PO::.mWI
n:XTO- Ir!AM FIm DO DISf'OSm NO INCISO XlII DESTEART7GO, A DEFINlçioSEM t·M ART7CULtcio (."OMOS COMITÉS
DE &tCIA INTERESSADOS, .H· CUNDIÇOES DE OPERA(.A.O IJE RESERV-trORIOS /lI! "I'RUVEfTAMENTO HIDRELETIt1C;O.
fNTEGItADO AO SISTEMA INTERLIGADO Ult4MLEIRO, QUE SEM TAMBEM EFETUADA EM ARnC:UUetO COM" OI'E1fAIXIR
.'VACIONAL DO SISTEMA ELErRlW· (JNS.
PARECER RI:

tMEtIDAN"' 57
AIJI'OR SAaANAFEUPEEOIITROS
r'J1SPOSmvO NOVO ~ I I
')ISPOsrrrvoOB1FJTVAl)() rAP.UI, ART, I JI. til. INr.11
fINALIDADE ALrERAkA KI·.t}AI.AU Lil I [)['lh 1'1111"'11
TEXI'O 1 l°I',tRA US FfNS 00 1Jlspo.m) \/11.\'("1.71 \111 m:m: lRrmO I OER,\7C,IO O.IS co,\'n«;Of:S DE 01'FMC.lo Df
RESEJH:.lTORlOS DE .lPRVI'EITA\1t,\W 1fIDR()HI:.TR1~'1) l\rEG/w)().\ ,j{),\J.~TE.\L~ l\rERLJO,I1XJ 8H.A~L!JRU.SEM EFm:WA l:..\J

.lR17Cl:l.,IC,fo COM O OPERADOR ....AJ.·/O.v.u, 00 SlSi'DM El.E11UCO • o.vs f cml •.u'/WI:'t<,:.iU DO (·O.VUU/O NA(.'IO.V,u. Dr
RECURSOS HlDlUCUS
PARECER RE

EMENDA NO' SI
AUTOR, PEDRO EUGÊNIO F. OUTROS
DlsrosmvONovo'rS I
OlSPOSITIVOOBJETIVADO: CAl. 111. AAT. lll. I lJl.1NC.1 I
FD'lAlIDADE ACRE.SCENTAAOISPOSIT1VO
TEXTO' I J- I'ARA o,f Fim DO DIS1'O.fTO NO INCISO II DUTE AIlTlGO, AS OumttroAS DE OI11EITn H ~ INCUJlll'I AI
OUTORGAS I'REVENT1VAS. QUEEXCEDAM A I'" (OUIOIl C8NTOJ DA VAUO ",tDJA DE LONGO fEllioDODO CUItIO tI'ÁGUA.·
só100EItÁOSERAU1VIUZAlUS1EUANAA1ÓIAROYACloFOllMA.LIHJItD1EcnJlfJCOMITtDE&tCL40U,,"AlJltNclA
DU1Z. DO CNRH.
PARECER.: RI:

EMENDA NO, !Io1
AtrrOR; PEDRO EUGt:NIo EOUTROS
DlSPOsrnvo NOVO' I 5 I
O[SPOSITTVOOBJEm'AOO C"". M.ART.I15I.III.INC.II
FINALIDADE ACRESCENTAR DISPOSITIVO
TEXTO Altr. 21A. t) CON!iE1.HO NACIONAl. D6 RKlJUOI N/DIt.lCM _ CNIII. t A IMfTÂNClA ADlIIINIItJIArwA (:011
Al11rJIUDADEJI'ARAANtJU1l0UUFOllM.4JtDEcm}DACANA.
PARECER. RI:

EMENOAN" SI-l
AUTOR PEDRO EUOENlo EotmWS
DISPOSITiVO NOVO' ( S I
DISPOSITIVO OBlETIVAIXl C"". M. ART.I15I.IIUJ.lNC.II
FINAlIDADE, ACRESCE:NTAR DlsPOsmvo
TEXTO l'ARAGH.AFO UNICO. NO IfEGULiM8NTO nunnv NO AItT. 2' DA. l'USENrr. SEIfÃO CSTANuaDOl roIfM.4.
I'ftAZOS E CO""ETtNcJA Jl'AKA MUUNTACloAOCNIIlD~UCUaoctJN1lltAAS DECIWUDA. ANA.
PARECER RE

EMENDAN"· "
AUTOR, REaIS CAVALCAN'1'E EotrrR05
DTSPOSrrtVO NOYO' t S I
DISPQ.'imvOOBJEllVAOO· CA'.(Il. AAT. {li.' (ll.1NC.11
FINALIDA..UE Al:RE!CENTAR DISPOSmvo
rEXTO 1 J- A O'EMetO DOS USl«VATOIUO& DI.., !I. DEU'Elt4DO f ELOS Ac1ENTES DAS lJA.{."IAS HIDROGIfÁI'lCAI TAII
<.'0"10 COMlris DE &1e:tA. ASSOCIAÇOUD6 mu.úuOlCOMANVtNclA D(JS Olf(,'Â,US (iESTOItE$ ESTADlJAJ&.
PARECER Rt

a!EIDAN°' 60
AUTOR CLEMENTlNQ COELHO EOtmos
f11~PO'iITiVONOVO' 151
UlsroSITIVO<IBJETtVADQ CAl. U1.AJ\T.IJI.1 'll.INC.(1
imALID~E~~~arrAA~~mvo

rEXTO I J- 'A/lA. 0$ TINI DO 0111'0110 NO INCIJO JJ DU'fX A.n7GO. AS OrnrJllGAS DE DIIUITO DE uw. INCl.mJI-T AI
OtJTORGAS I'lIEVENTlYAS, QUI EXCEDI", A. I". tDU1'01I CIN1Df DA YA~OMt/JIA DE LONGO I'ERJODO DOCU1CJO D'ÃGuA

'iO !'onEltÃo SElt AUTOIUZADAS 'ELA ANA AMAJI'.wVAC4Q F01fMAL DO ItESl'Er.71VO COMlri DE 1fAr.1A. OU. NAAVStM.·1A
"ESTE, DO <'WRR.
l'o\RECl'R RI:

IMhNIJ,\'Ij~ "
\LfTOR [NflCF:NCIO DI! OLlVEDIA
ll~PtlSln nNOVO 'I 'i 1
'ISPlh[r .-r'llllJETTVADO CAPo rUI. ART. [UI.III.INC,II
!NAl.lIMJ)t ,\LIU!Sf.:I;NTAAO[sPt~mvo

f'TIO -tRT. 'i .... TE UM ANO AfÓ$ DKIXAIt O CAIIGO, o EX.DIItIGKNn DA ANA NÃO I'CIfJCItA ItEl'ltESCM'AlI (/UALQUEIt
i'fISSO-t fIlfIN1"EIlESSE l'EIfANTEA AGtNc1A.
'\IU~Ll R RE

"1I:~J).\:, IlZ
'IITUR R[l:AlUX) FF.RRAc;O EOlITRQ!I
IlISP05lnVONllVO'1 I

OISPOSITIVOllBJETTVAOO CAP.1I1.ART. [.41.1 UI.INC.II
FI1'lALlDADE. ALTERAR A REDAÇAo 00 Dlsposmvo
n:xro I r oDlItETDR·!USIDENTZ DA ANA SEM ESCOLHIDO l'ELO 1'1tESIDENTE DA «El'UIIUct Doma OIIIUlaIfOS DA.
DlllETOlUA COl.EGIADA. E INVES11DO NA FlJNÇÁo I'OIf QUAntOANOS.
PARECER A5

EMENDAN° U
AUTOR REOISCAVALCANrEEOUTROS
DI!IPOsrrrvONOVO'11
D15PO~mvOOBJE1lVAIX)'C~.I(I•.urr.l"I.1 [I.INC.II
FINAlIDADE A1:rERAR A aEDAÇAo 00 OISl'OsmVO
TEXTO ART. 4- A ANA SElt4 DlIUGIDA I'OIf UMA DIREroItJA COLEGIADA. COlrll'OSTA DE CINCO MKMmtOS, IICOUIlD05 DE
UIIA LISTA DE OITO IND1CA(:dES Al'ltOYAlMS /'ELO CONSELHO NACiONAL DE ltKuaoc H/DMeM. CQIt MlNDotIOf NÃo
COINCIDENl'ES DE QUATIW AJHJS. ADMITIDA [,'M!. úNICA RECONDUÇÃO CONlICunVA, E CONTAM f.'OM UMA
!'MJCURAJJQ/UA.
PARECER Rl

EMENOAN" 63-1
A1JTOR REGlSCAVAlCANTEEOUTROS
DI!lPOsmvo NOVO ·11 I
DISPOSrrrvOOBJETTVAOO' CAP.III.AJlT. r"I.IIII. flIIC.II
FINAlIDADE, ALTERAR A REDAÇÁQ 00 olsPOsmvo
TEXTO 1'-0 l'RESIDENTE DA RE!ÚBUCA. ESCOLHEM OS CINCO MEMattOS DA D11lETOR1A. COUG/AAC 60~Eus.sru
D11lE1UIlI'USIDENT'C.INIIUT1DONA. Fl1NÇÀO I'OIt QUAl'lfOANOSOU',LO 'trAZOQUEurrAIl DKUUMANa41'l1
PARECER AI

EMENOAN° ~
AUTOR OllMPlO rIREs EOlJTROs
DlSPOSrrrvO NOVO' I I
D1Sf'O~mvoOBJEllVAOO CAI'. [11. AJtT. 1:'l1.1 I I. INC.' I
FINAlIDADE SUI'RlMUl () olsPOsmvo

=
PARECER RE

EMENDAN° 6!
AUTOR, INOCENcIO DE OliVEIRA
orsposmvo NOVO "1 I
DlSPOsmVOoB!ETIVAOO CAf'. 1I10 A.RT. 1.51. I 121. INC. I I
FINALIDADE ALTERAR A REDAÇAo 00 DISPOStTIVO
TF.XTO. I r SEM ntEJuizo DO QUE I'UVEtM A LEI Jl'ENAL E A UI DE IMntOl1DADE ADMINl.mrAJ"WA• .fIIIÁ c.4C4t IM
!EIUM DO MANDAlV A INOIlSE1WÁNCIA. f'()/f QUALQUEIt UM DOS DIIUGENTU DA ANA. DOS DEYritU E 1'ItOI~
INEIlENTES AO CARGO.INCWINDO-.fE ENTREAQUEl.ESo CUM1tUMENTO lMS f'OUTlCAS DEFINIDAS'.....OInDfr~L"
d~osCOMl'EnNTES.
PARECER AS

EMENDAN" "
AIITOR SARAIVA FELIPF, E OUTROS
OISPOSmvO NOYO ~ f I
D1!1PmITIVOOBJETtVADO C"". 11I1.ItJlT. 1'101 l I. INC. I I
FINALIDADE SUPRlMIR o OlSPOSIT1VO
TEXTO
PARECER RI:

F.J.mNOA N" 67
,\UTOR (}1llCENCIODEI)L!VElRA
ms~mvoNoVO~1 1

·'I"of'{l'ilnVfHlnIfTIV,\IXl C.\P.IJII. t\RT. ["1.11 I.I~C.11

"lAI.IOi\[)F .\1. IT.RAk A Hl'DA<,;À' lDI Il)l';!'fl.;mvn
EXTo -tRT. ,- iOS DIRIGE.VTES DA A.VA E ~'EOAOO fi €.'(ElICICIO DE QVALQUEIl OUTltll An~DADI' f'ft01IIIIONAI..

E.'tf'RE5.iRJAI., StNDIC4L OU DE DIREÇAO I"tJl.lrIClJ.'.iRrlDAlflA, .!J:iH'tJ A DE I'ItOFESSOIl,SE HOtJYr/f COMI'.41781L/DADE
ot·HORAIUOS.
.'\JU:C~_R AS
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a,emAH" 11
Al1TOR: REGIS CAVALCANl'E EOl!lROS
OISfOSmvo NOVQ't { 1
DtsPOmlVO OBJETIVADO. c~.lm"ART.ll"I.11 J.lNC.11I1
f1NAL~. StRRlMt&OOlSl'OSfIlVO
m<ro
PAAECER. RI:

EMmOAN": ..."
AlJl'OR: REGIS CAVALCANl'E E0llTR0S
DrJP()SmvONOVO~1 J
D!SPOII11VOOBJETIVADO: CAP. PIJ,AJlT. fil.II2l.INCII
ftNAlJDADE; 5UPIIMIRo DlIflOSrTtVO
mero.
PAUCIR: 11:

EMiM)A~ g.z
Al1I'OK: REaIS CAVALCANTE E0UTlt.0S
DlIPO!ITIVOHOVO'" I
DISP05mvoou:nvADO: CAP. M.ART.l22I.II'I.lNC.11
F1MALlDADEo 5UPIUM1Ro Ol5roSmvo
mero.
PAeC'ER:AI

EMiNOAN": "
Al1I'OR: lNOCb«:1O DE OUVEDtA
OlIPO!lTJVQNOVO , I J
DlJl'OmlVOOBJETIVADO' CAP. 1111. ART. 1'1.' (:lI.INC.11
F1NAIJDADE: sUPRIMIRa DlSI'OSmvo
lEXTD,
PAIIlCER: AI

ElGlNIMN'": 11
AUTOR: R!OISCAVALCANrE EOUTROS
DC1POSmvoNOVO'I' I
otsP05mvOClBJiTTVAOO: CAP.11J.AJtT.171.1 M.1NC.1 SI
flHALlDADE:ALtEItAJlAREDN;AoDOOISPOSfnVO
TEXTO: 11· rXAM/NAIt. EDECIDlRSOIM 1'ED'DO DE omVRGA 00 DIREITO DE c.:so DE MCr.1I3JSHIDRlCos. Oll.WU'lUX) o..utr IJ
LMUllr9lJJ.DE /"7.
PARECER. AI

EMEND.o\ N'"- '71
Al1TOIt: VlROtuoGUIMARAE! EOlnR05
OIlPOSmvoNOVO'J f J
Ol5POSmvOO8ETIVADCt CAP.IJtt.AAT.I7l.III,ll'fC'.11Vl
FINALIDADE: AL1ERAR A REDAÇAo 00 r:M5P05ITIVO
I'EXTO' IY. CUMHJIf 6 FAU1t CUMI'tflIfAfNOIUIUUUnYASAOStnFMA NACIONAl DE GERENCIAMENTO DE RECllltSOS
IIID1UCOrCONI'OMMDDJ8IIAc40lJOCtJNlnJHJNACIONALD6HCUUMHIDtuCOS.
PAKSCa:JlI,

EMEND.\~ 7Z
AUTOI: VIROtLIO otJD.CARAES E0Ul'R0I
IlUfOmIVONOVO 'lI
DlJPOImvoowmvADO:CAP.tlll..u-r.l7J..lloINC.M
FlNAUI)AI)E;ALlDtARAREDACÃODODlsrostnVO
rEXro: V.~ 6 Dft1l1f "AMa'1f rtcMco CONCLmwtJ SOlIM nDlOO DE ourrMGA DO DlI6no K uso la
UCtI1UOC HIDItlCOC. liAM ~ç40 DO c::ot«fftllO NACIONAL ~ IfZClJ1UO$ HIDlUCO& NA llVUImNclA DA.
AGbiclA D6&ca.c.
PARBCER:JlI

ElGilIDA~ 1J
AUTOlt REaIS CAVALCANTE EotnROI
DISPOSmvONOVO'1 I
Dl5POSmvOOBJETIVADQ: CAP. IJ11.ART. f11.111o lHC. M
::lNAUDADE, ALTDAR AlEDACAO DO DlSIOSrnvo

'l'XTn ". EXA,\IIN.f1f E DEClDII1 ,WIHI1E o 'EOtlJO DE 0l",701«;A IXI DlljEmJ DE l'.'jl) ou+; RECl'R!iOS HlDRJCfJJ EM tV1U'fJS
n~.fr;UI. DE DfJMlN10 FEDEItU E FlSCUlZAff AS OUT01fCoAS EMlnDAS 1'ELO~ORt;AU!/RESPOfllfAVEIS ocn ESTADUS E no
DlST1HTO FEDEI1AL flUE 1fE"EUIUM ESTA DELEGAÇÃO.
PARECI:R AS

EMENDAN" n
.\l1TClR REOISCAVALCANTEt!~

DISPO:'lmVONOVO'11
1)15PO~ITlVOllBmnvAJ.Xl c~,llq.ART.I7J.III.INC.lvnl

FINALlOAOO ALlERARA REDN;AoDO olSPOSmvo
I'EXTO VII· AItUCUMIt DIST1U6UI. C AI"UCA. IfECEITA.f AUnltllJAS "JR INrEIUIEDIIJ LIA (.'lJlJlUNÇ4 HW uso DE
I«CVItSUS HiDN"US. EM l.VHUM Al'OlWO. EM CADA MGIÃU. 'VMAS ItUl'ElTIVAS AGtNc..'IAS DEAUUAS ouDE &4l'lAJ:
PAltEC~R RE

DENOAW 75
AUTOR' P8JRO El.Kl9oo EtJU1'ROS
DtSPOSrTTVONOVO'11
DlsmsmVQI:lBJETIVADO CAP·lllloAJlT. fI'.fl J, INC. 1I
FINALIDADE SUPRIMIR o DISpmmvo
lEXiO
PARECER. RE

1:MENl)A N" 1So1
AlfTOR PF.DRO E1.JC".EN10 EOUTROS
D!SPO!'imVONllVO'1 I
D1~mVnoBJETIVAOO' C~. MoAllT.ltlJ.tllotNC.11
I-tNALIDAl)E :iUPRIMlR o DlSf'OSntVO
rFJ<m
PARECER lU:

E~N'"1'
o\lJfOR SARAIVA fl:LlPE E OlITROS
DUIPmmvnNovo'll
D1SPosrt!VnOBJETlVADO CAP.1UI.AAT. JIt.1 I 1. lNC. IVJ
FINALIDADE Al.1EJtAR ARlDAÇAO 00 DlSPOSmvo
fEXTO V· DECIDllfAD UFlUNDUM DA DltrETOlUA L'OUClAlM AS(llJuroUDE u/tCtNclA ULAl1VASÀ.SaMlnrtNc1A
DA DlltETOlUA COLEGIADA:
PARECER AI

EMENOAN"' 11
AUTOft. Sf.RCilONOVAlSEOImms
f)(5PO!'i1TIVO NOVO" I I
1)15POlUTIVOfMlJhitVADO C~.llllo A.T. 11'.11 lo INC. (UI
FINALIDADE sUPRIMIR o DISPOStllVO
mxro
1't\JlECI:R AI

f!MENDAN" "
AlJTOR INOCtNclO OI! OliVEIRA
DI5PO~ITIVONI)VO'1 I
DI!U'O!\mvOI>BJiT1VADQ CAI'.llll.AJlT.~.111.ll'fC.fVIIl

FINALIDADE Al.fERARA.REDAC'AoooDlsrrmmvo
1'EXTO' VII. NOInAIt. IfDlU1Vf"AIf «D'Or\'I'IWI: SO"'DOIID. I'IfOmiDO os Gt.cos EII COIIIss.fO ~ A.I' TVNÇ{)a "
CONFIAN(:A:
I'/úlECl;R AI

I·MENOA.N" "
,\11TOR RONt\1.OOVA!';CONCEll.05EOlJ'T1tOS
:lISPO:lmVONfwo"j S I
)lSPOSITIVO lHUETlVA.OO· C~.121o.uT.I' 1.11 J,lltC.ll
1~A.UIJM)h ALRE5CENTAADISl'OSmvO
'T.XTn f'l,t,(lilf.,u.'O "\'«'0 A f'1f(J(·t'IfAD()l/JA 1.),<1 ANA SEItA F.\FACIDA f'OIf lo'" ,ROOJUlXJR ,'WfFEI V)AIEADO PEU IJlRETOf'JA
, 11.1XJI.4JJ.1 1: 11\'("( 'LIR~·E·A.-I .ILJITX·,K,'U CiE1W.LU t'MAO "UL.j HNSDE UItlE.\T;-If,'Au .\OIUJ..ml:.l t .:.t"EIU7SÃO TECSIC..t

PARECER RI:

Et.IENDAN" •
AVraR SARAIVA FELIPE EOUTROS
DllPO!rrtVONOVO'1 )
OI!POSmvOOBJETIVAOO: CAP.IWI.AJlT.IlIt.11 I.IHC. (I
FlHALIDAJJE; ALTERAJt A REDAÇ'AO DO DISPOSIllVO
("D(Tf): A«T. 11. A ANA I'ODEM lfEQUlSITAIf. COM úNU$. SElfY1DlJIfU DE óltCÃos E ENTlDADU INnGMNTU DAS'
ADMtNIST1fA(:ÃU t'ÚlJUCA DIUTA. AUT.4ItQU1Ct E FUNlMl:IONAL. {lUAlSilVElf flUE .fUAM AS AW.UlÇÕU A SEUItl
EXERl.'llMS.
PARF.c(:R, RI

t;MENDA. N'- aI
AutOR, RONALDO VM;CONCF.U.O.~ F. OUTROS
Dl5f'O!mYONOVO' t I
OUJI'OSmYOoonmvADO: CAP.IUq. ART. 112101 J,Jf.lNC. (I
FlNA.UDI\DE: ALTERAR A REDAÇÁO 00 Ol5POSmvo
1"IiXTU I J.A DlUTOIlIA DA ANA Ntío f't'H)UÁ DUfOIt.toHZ A AL1D.4ç.W" (lUANTITAt7KAI ~A Dtn7flWlÇÃO DA.r
FCHI1 DENT1ffJ DA EST1IU7V1tA OItuANIZAQONAL DA. AUTA«(lU1A. UaERVADO$lJ& Nivr/s HIElfÂttrJUlCOC. 06 VALCMU DA
UTlUMJrÇÃOCOMU1'ONDDiTK E os ItESnCTlVOSClJJlO$r"tW&f1So
PARECER RI

EM<IIDAN" 11
AUTOR, :'ItiROlO REr.I E OUTROS
~mvoNOvO'f )
[)(5f'O::'ImvOUBJEll'VAOO: CAI'. fIVI. ART. 11011. I (1.1Ne. (nl
FINALIDI\DR ALTERAR A REDN;Ao DO Dl!POSI11VO
1"EXtO' /I • os ItECUJUOS DEIHVAOlM DOtr CON11CATOS DK GUTÀO CELEIltADOS COM .uAr"tlNc:W "iGm E AquELES
REUonm.! A L"OMANCt nLO UM DO$ RECVRSOI H/DItlCOSOND6NÀlJ6XlSTlUMAGtNclASo.ÃGat.
PARECER. RI

EMENOAN" 13
Al1lOR, RICARDO !-"ElUtA(,:O liOl.I1ltOS
DlSPmmvoNOvO'1 I
OI5P05mVOOBJETlVAOQ: CAP.IIVJ. AAT.1I.lI.III.INe.Uq
FINALIDADE; ALTERAR A REOA(,:ÁO 00 DIsPOSITIVO
iEXTO /I. (}$UCUlUo,r; uUonms Â r:UIIW4"A nLO uso DOS ItECUItSM HIDIlJCfJ$ DAS a.«:1A.f HIDItOGMncu ONDE
NÃoEXlmuuAGtNc1A.IDEÃUUA.
PAJlECER:U

Et.IENDA N" ..
AlJfOR, OR HELIOEOlTlll05
DISPOSITIVO NOVO ., I 1
DlsrosmvOOBJErlVAI» CAP.lm ART.1141.111o INC. 1111
FINALIDADE. ALTERAR ARIDAÇAo 00 DlSPOSmvo
TEXTO: 11. m ItECUMOS uUonvos.t r:OIMNÇA rELO UW lKM IUCtmMX HIDlUL'US N.U &«:lAS ItllMOGMTlCAS ONDE
NÃO EXlmUMAGtNcw DK AGU,A ouDe&4r.'lA.
PARECER;1t,I.

E~N"IS

AUTOR' RONALDO VA'lCONCElJ.Q5 EOOI'ROS
OW'OSrnvo NOVO'11 )
DlSP05mvo OBJETIVADO' C~.IIVJ. ART.llollo t (I.INC. nll
FINALIDADE. ALlD.AR A REDAC;Ao 00 [XJPOm1VO
TEXID li· Qf IlECU/UM UUOf1"DS' Á 'V81tANÇA #'ELO uso IKM HCUDOS HIDlUCOJ NAS &4r:IAS' HIDItOGIÁnc..u ONDE
NÃO EXJmIUItIAGtNcwDEAGUA 00DE MeIA.
PA.R!CER.: U

EMENDAN" H
AlJfOR, REüI5CAVALCAN"TE EOlJTROS
OISP0:5n1VONOVO'11
OISPOSmvOOMmVADQ CAI',IIV).ART.1141.III.INe.IUI
FINA1.IDADE ALiERAIl AREDN;ÁO 00 Ol5l'051TIVO
TEXltlll· M UCU1UOS uUon.". Á C09.4NÇ4. fELO uso DOII~ IIIDItlCOf NAS &4r.'LU NIDIKK1IÃFICU ONDE
."'1,(0 EXImUMAGtNcLuDE MetA:
PARECER. Rt

_N"IT
AlITOSt VlROILlOGlJIJro(AR}.ESEotrrR.OS
1JUI'OStl1VONOY01tJ
DCIPOImvo CJBaTIVADO: c...... (A" AItT. 114 1.1 IRI. [NC. I 11
flNAUDADE: ALTEIAI. A REDo\C;Ao 00 Dl5POSmVO
1EXTO: 11 • 0$ UJ.'VIt!DS MUn111.s' ..i COMd.\'(.'A f'ElD t'SO DOS M(:['R!XJS HlDRJCOS ,VAS &K'lAS ONDE .vÃO LUS'nU\l
AGtNCIASDEMCUt
PARECElLU

EIoCENDAN" •
AUTOR.: DR JE1JO E0UI'R05
DISI'O!tTIVONQVO?{ J
lJIsrosnWOO9JET1VAOO CAP. 11yt..u.T. llollo I I lo 1Ne. 11111
FlNALIDADE; ALTERAA A REOAÇAo DO OI5PO!lmvo
TEXTO: JII • os ucrmsos fIltlWENnNTU DE ctJNYtN1Ds. ACO.tiJOS ou CCJNT'MTCn CEUUADM COM ENT7DADES.
OIlGAN/S/tlOl ou DI/'ICE$AI NACIONAIS OU IM'lINACIONAIS E (JJ' /tECL'/lSOS RE'AWDOS tEUoS AlJtNclAl 1)6 ACUAS E
a.&4.cur.
PARECER:U

EMENI)AW "
AUTott RONALDO VA5CONCEI.LOl'I EOUTll05
Dt5P05mVONOVO'l1 SI
DI!ll'O!mvoOO1ETTVAOO:CAP. (IV),AAT.I1~I.1 (I. lNC. llUAJ
frNAUDAIJIL ACRaCENTAR DtSI'OSITlVO
TEXTO 111A· UCVJIIOr ,ull...SUlHK HLU A.GtNctAsD~ÃGUA. ouDE &telAS:
PARECER:U

Et.IENDAN" OI
AUTOR; REaIS CAVALCANIEEOUi'R05
IX!I'OSmVONQVO? ISI
OISPOSntVOOB.ETIVAOO: CU.IIVl..taT. 'I~II~ 1HC.llllAl
FINAUDADE; ACRE!CENTAIlDI5POSffiVO
TEXTO' 11M· UCUUO$ U'A&t.tDOl Hl..tSACtNCIASD~MCIA:
PARECER.JlI

~"""I
AUTOR. ULYCONTERAA rorro EOU'TROS
DllR'Ol'mvo NOVO' I )
OI!5I'o.'ImvoOWErlVADU. CA'.IIV1. ART. I''''. t 11.INC.IVlII

~~~~~~=~~~DAcfO DE MULTAS AI'UCUMS EM DEC.'tMUNctA DE At,"OU DE
FlJCAUZA{:ÃO DE QUE TJtATAM UfI ...Itn", E SI DA UI /r'.UJ. DE IH1:
PARECER. ar.

a.EHDAN"' t2
AUTOR; OLYCON TERRA PINTO Ii.lJtJl'ROS
D1sPOfimVONOVO'11
OW'05mVO CJBJETIVAIX,,: CA'.I[Vl,ART.II~I.III.INC.IXI
FINALIDADE. SlJPRDr,(IRo DISIll'1IUllVO
lEXTD,
PAREef1l.AS

EMENDAN" '3
AlJTOR, VrRGlUOot1JMARAE5EOlfTRm
DISPOSITIVO NOVO' I S1
DlSPOSmvooe..mttVADO CAP.IM.ART.IUI.I (I. INC. IXII
F1NALlDADt:. ACRaCENTAR Dt!lPOSmvo
I'EXTO' XI- {JJ' UCUIUlJ ItEPASSAlJOlr nusAGtNcI,u DE lIACIA.'t.
I'ARECI!R, RI:

.MENt'=,.:-:"...-,-,------------.-
\1JTOK MUREIRA fERJtI:1RA L:. oUlltOS
l)ISPQSmvo NlIVO 1 I !'; I
1J15I'06mVOOU.nmYADO CAP.IIVJ• .utT.11.... IIUlo INC.ll
FIHAL1I),\[)E M.:JlE5COITAR orsrosrnvo
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TEXTO PARACiRAFO ÚNICO. A ANA. RE1'A,UARÀ U EQ,VJVALENTE A '1,S% (NOVENTA E /)()IS E ."ElO POIt CENTO) DOS
ItECUftSOSAlUrEctDADO$ EMCUM BAC.'lA NOS TEtrMOS DO INC1SO 11 DDTP:A~r1GO rARA A W'EC17VA AGtNclA
PARSCER. RI:

EMIiNDA. N'" 95
AlrrOlt: OR. Hm.lO EOUTROS
DISPOSmvo NOVO '1 I J
~m,/QoanmvADO.CAl'.IIV1.AR.T.llSl.lll.rnc.ll
FINALIDADE; ALTERAR A REDAÇAo 00 OISPOSmvo
TEXTO: AJ'T. /S. AS !lZCE/TAS 'ItOYEf'JIENlU IM co.ltANÇA. PELO USO DE RECU!SOS HiDIllCOS NA$ BACIAS
HIIJItCJG/fÃFlCU ONDE NÃO EXJ$T1UM AGtNc1As DI! AeUA ou DE aAW. SEIfÁO NAN71DOS À. D111'O!ltc:AO DA. ANA. NA
CQVTA r'JNICA DO GOVEIfNO FEDEM!.. ENf}.UANlO NÃO rolEM DUflN.4OA1'AMAS US'EC11V.tS tltOOlWlAr,,'dES.
PARECEIlU

~N""
AtlJOIt. RONAUX> VASCONCELLOS E OUTROS
D1!KmrnvONQVO'l J
DlSPOsmVoOBJETtVAOO: CAP.I.lI.ART.11'1.11 1.1NC.1 I
FiNALIDADE ALtERAR A REOAÇÂO 00 DISPOSITIVO

ffiXTt) .IRT lI. .L\R.ECF.IT.IS I'ROl 'EXIE.\TE.'lD.1 f..'UM-l\'ÇA I'ELU I so m:RJ.1.'('II.'iO.'í//lJJl/JCUS ,\.lS iJA<'IASH1DROGAVo7C,LW),\IJf.:
\.ia 1!.tl~TlR.EJl ,IUE::W'Wj DI: .IW:l m: DE lUCl..t. Sl:1U()ll.l\'T1DO.'1 ,IIJlSro..~·.(() UI J.n .u ,'{).\T,.( C\,/Cd DO (im"ER.wJ
"'EDER..tL b'.\º' :l\TO \Ao FOR.F.\f Da71.\:/DAS I'.W.-tS RESI'ECm;1S PROGRA.WÇÓE.'i.
PARECilll AS

llMENOAN" ,.,
,\UTOR RrGl5CAVA1.C'\"·fl"EEOIJTRO~
DISPOSITIVO NOVO' [ I
DI!WnsmvolIBIETlVAOO CAP.IIVJ,ART.llllI.III,INC.11
FINALIDADE ALtERAR A REDA(.:ÁU 00 DlsPOsmvo
l'EXTO AII'T. IS. os II'ECVII'SOS FINANCEJItOS 1'tt01lEN1EN1'ES DA C()MAJ'VCt Df EMOLUMENTOS AOMINIS17t4nVOS
I1EFEUNTES A EMISSÃO DAS tJlJTOlI'CASGEMO CON$IDEltAoaf RECEITAS DA ANA.
PARECeR, AS

'i:MENDAN~ "
AUTOR: VIRO(I.!O GIJfMARÀE5 EOUTROS
DI!I~mVONOvo'll

l)JSPfY.imvoCla1ETlVAl)(> CAPo [IVJ.ART.II~I.III.lNC.(1
flNA1.l.0AOE A{'1'ERAR A. Rl::O"<,:Au [Xl OltWO~mvn
lEXTO IIRT. IS. AS ./lEeEITAS ,.ROVE/{/ENTE$ DA WB1t4NÇA ,.ELA OUTOflC1A DO DltalTO DE uso DE ItECV/lSOS H1DRJCQS
EM l1JD.f DE DOMINfO DA UNIÃO. .'lEItÃO MANTlDOS Â lJl.fl'OSlCÀO DA ANA, NA CONTA UNlCA. DO GOfIEIfNO FEDEIlAL.
ENQllANTO NAu FOltEM mmn:iDAS AS IfES'EC.77VAS AGtNclAS DE itA(.1A$.
PAJU::CI1R RI:

TEXTO'IRT I~

I· Qe.fRE.\T;1 ct '/\'(·0 pflR('/:.:\T() li/.Oi aTo/DU.",
fl.QWflE,\T.l ECI,\'CO roR CE.\70 ,lUS ,\I('.\'/{"lplO.').
1ll.Q('.-l.rnD DEcaf().... POR CE.\TO.~O.\llXISTFJlJO DO .\1E10,t\18l~.\TE,

W. rni!il,\7ElRW;e.'iEfSDfo.CLUOSI'ORCE:\7rJ.1U \flNI1:JTEPJU I)E.\fI.\~lS fI E....l:.'IlGl.~.
v. 00/5 PUR. CE.\TO ,W.\/lNI1:JTEIUO D.~ CIE.W:U E TE<:....ULOO1.t
11_ºt:~TROPORt:E.'.rro.tA.\:.J

j .J-,oICOr.t Dl:'STt.VAD.1 ria .\fl.'11STERlO DO .\tEJO,-l\I81E,\TESE&I f.\IPREG,~DA .\',1 E!..W01t'It.~it) llll'f)1JTW.l x,tC/ON..u.. DIi
REC('/lSOSlllDRJC(js'

f· S-.~ cor..! DE!lTl.\:~D.'1 ,·U.\'..f:iW E.ItPlWJAD.I,\.I L\IPLE.IlE.\7.II.",iu lJ.I POUT/l·.1 ,\.IClO,\:.u. Vl:: Mel l/.'íU$IlIDAA.·OS. DlJ
Sl.ITE.\U St1r:10~·"u. Dli üERLI.JCLL\lE....70 DOS RECf.'~ mDlucOS.

/II"W ~ROrALT1~E.I cal./l'ENSAÇ,.fo RNAXCEllU. PE!..Il.T1Ul.IÇ.io DOSRJ;."Cr;R9.JS IffDIUCO.~ P.tR..I GWÇ,fo DE E."'~(,I
H1D1l.ELEI1Ur:,t IXSTTrr.·IOOS fE!..1 LEi .\,.., 990, DE :1$ DE DElDJBIW DE 1911',J.I L\lPUCLIJ f) P.IUA.\I!:.\TO PEW t."SO DlJS
flfCt'A9."JSWOP.lCOSDEQUEllt..tT.t •.{SEÇJOlrJXJt-.lPlTt·wu· DA LJ:.'I.\"'·IJJ. DE 1"1
PARECER. RI:

EMENDA N" 10i
AUTCMt fERNANOOCORUIA EOUTROS
DlSPOSmvONQV()1{ I
DlSPlY.irnvOQBJETlVADO: CAI'. 1V1.ARt. 1111.1 I I. INC. [I
FIHALIJ)AJ1 sUPRJM1R,o DlSP05mvo
mero
PAAEeERU

EMENOAN"· I~I
AlIt'OR FERNANDO COROlA EOU'llt05
Dt5POSmVO NQVO" I I
OlSPQSmVO OBJETIVADO: CAI'.IVJ. AJlT.1141.111.INC·11
FINALIDADE SL'PR1MIR o DISPOSITIVo
mero·
PARECER. R.E •

EMENOAN" 111
\IITOR SERCilO REIS fi OUTROS
mspo~lTlvn NOVO ~! I
Dl!IPO,m'l1\) nBJETI\1AIX) CAPo M. A.ilT.1121.11".1~C.I'
rINA.l.1DADE sUPRlMIR l) DISPOSITIVO
TEXTO
PARECER Rt

EMENDA N° 101
AlTfOR RJCARlX) I-"ERRAÇO [; OlfTROS
mSPO!imvoNnvo··r I
)ISf'(J~mVo I1IlWllVI\IX} CAP.IVJ. ART. 1Z11.1 1".lNC. rI

HNALIDI\DE, ;,lwA,IMIR 11 DlsPOsmvo

.::~~f.R RE

I:MENDAN" 111I
·\LTOR sPRmoNOVAISEnUTROS
mSPOslTlvn NOVO·' I 'i I
,)!SPO!ilflVI)I.I3.SlmVAl>O CAPo M.AaT.1211.1171. L'IlC.11

=1D;n~' ,~~~~~~~~';i"~NI.rrt.vO DA CltNclA ~ TW/OLOGIA .(EM EltlrUGADA NA EutJOlfAcio DE
PESQUISA E ESTTJDOS SOllltE AS BACIAS HI1JI:OGtlAFlCA$ NO S~MI"'1UDONOItDE.S17NO E NO uso ~aONAI.DE SEUS
RECURSOS HIDlUcos.
?AREdõ.R U _

MENI)AN- 110
\! 'TOR 111.~<:llN O'RR,\ l'lt-trn F l)rlTR()~

lllSPOSITIVll NI)ViI'! I
Dlst'(''inõVOllUJETIVIlI.lO CA'.IVl.AJlT. {UI.ll t.lNC.11

I:MENUAN" "
\IJTOR RtUlS {.'.\VI\J.CAmTI r IllfTRn!>
Dl!lPf.~TT1vn!'\l1 IVO' I 'i I
OISPOl;mVOl \RmTtVADü CAP.1VI. ART. l'HA.\.11I, INC. 1I
frNALLDADE ALRES<.:ENTAA I)lsPOSm"o
I"F.X1U A"T. ~JA. NAS IlAUAS HIDlUXUtAFICAS ONDE FtlltEM INSTAUDAS ..IS A(it!«.·IA.'i DE /lACIA. OS ItECUII'SOS
FINANCElttM OflllJNDOS DA COBIttNÇot HLO USO DCAf IfECU/tSO HiDItIClJS. (.'(JNSrtTl!IIfÃO RE(.'EtTAS DESotAS ENT7DAlJES,
SENDO f'Ofl ~USAUEC4D.{M E .4'UCADO 1'1.4 FOlUfA. DA (.E( QUE I-1'EIe DISCI/"U!llAR ESSA. c.'OlfltAN(:A. DEVENO<I ,'lER
IfE'A.tfADOA ANA:
PARECERU

(MENDA N". ".1
\1JT()R REQ1SC,\V,lJ.C,\''fIT[I)IITRU5
D1spn"ITI\'(lNl)W)~I" I
DI5PC1'iTTlvn 11Hli:nv"DO ("AP.IV1, ART. 12JAI.' 11. INC, 111
I-INA.l.IDADf ;\LRrSl.;Do'TAR DI'if'()SITIVn
rEXm t· -J~ fX€"TZ E MEta l'UR CEM'Ot. OE ACtlltDOUJU Ao LEI f'EDEIl4L N"',fJJ. DE Jn1••"lIncoU ~:'IN<:IStJI. § ,.;
Po\RECER SU:

/1

EMENIJA N' "·2
.\UTOR RF.<'ilSC"VAI.CAN1TF,IIIITROS
DJSPO!'iITIVn NOVO' I S I
DI5PO!ilTlVOOBJETlVADO CM.IV1. ART./HI.lll. L~c.llll
fINAlIDADE ACRESCllNTARUISPUSITlVI)
TEXTO· 11. AS aUAN17AS flUE DEVAftI.fõEIt A1'l.ICAtwr EM OlITltAS &tctAS HIDltOGltÂflCAS E QUE lJENEnaW A /fUltÁ.O
DE ATlIAc40 D,4S ACtNclAS, 'Alto( FINANCIAMENTO DE ES1lI1JOS. 11tOG1fAMAS. PIlOJETOS E OIU«S. /NCUlJOOS NOS
rtANOS DE JlECUltSOS HIDlUcos. AJIItOVADf}S rEtos COMI1ÉS DE MOA HIDltOGlUFICA CONCEDENlES.
PAJU!CCR. ItE

EMENDAN" I"
AUIOR. PHU.EMON RODRIOUEs EOIITROS
IJlSIlmmvONOVo~( I
DlSPOSmVOO8JElTVADO' CAI. M,ART.II'f.III.1NC 1J
FINALIDADe: StmUMIR o DISPOSITIVO
mero
PARECER.. Jl:t

EMENDAN"" Im
AUTOR. RICt\RDO FERRAÇO EOUTRO!>
O(~mvoNOvo"11

Dl5POfirnVOOBJETIVADO CAP.IVJ,AAT.ll'I.III.lNC.11
FINALIDADE ALTERAR A REDAÇÁO 00 DISPOSmvo
TEXTO ARr. li. o I'ODER EXEcunllO MOCEDEM A DESCEN77«l.IZAÇÃ.O DAS Al1f'1DADUDK onltAç..{o K~o
DE .usE~"ATàllJos.CANAIS EADUTO~SDE DOMIN/O DA UNIÃO-
PARECER"

liMEND..... W 1.1
AUTOR H:RNANUO (.'I )RUJA I'.. olfTROS
\)\\:ipO~H\'Jn t-!olJn • I \
DI!iPO!irrlVOI\AJFTIVADcI CAPo r~I, ART. 11'1. 111.INC.11
tINALIDI\lJl:: Al.rtRAJt A ,U:DAl;ÀU LX) llI~l'll"ITIV(l
TEXTO IAT 19 (} PODER F.\EcrT/I'() PROCEDE.RA IlJ~f,\TRAJ1LI~·.fO D,IS ,mI7DWl:'!l DE upt1Llr.iO E .WNlJ7E.vç.~O DE
RESERI amRlOs.1 ',I.\'uS E,lVf,WR.1SDE DO'u/.\lO D.I L\'L~O~

p_ARli_·_"'_R_Rt • _

I!MENDAN" 101
AllTOR (,l.YCON n:RRA PINTO I: t)lflRUS
D1SPrnirnVrnmvo ~ I I
DISPOOmvOI)8Jl-llVADO CAP.IVJ.ART.InI.III.1NC.11
FINALIDADE 5llPRIMIR t) UISP05lTIVO
mao
!'!\RECf:R RE

EMENUAN" IN
"tIrOR RICARon I-'FRRAl,.'lI F OIJTRWi
:11;'iP!')'1!TIW1NIIVCI"11
DI5f'()SlnVOllliJ1:.T1VADO CAP.IV1.ART.fUI.III.lNC 11
fINAl.IDADfi ~uPR1MlR o 1J1!)P!P.illlVO
mero
PARE<.TR RE

F.MENIJA N" IIHoI
·"m~ IUt:AR,DllH'RRAC:f)1 (llrm{l'>
1l1!,>f'(1<';lTI"O'lIl\lO'J I

'll~I't)SlnVll{llilETI\'AIXl l'AP.IVI, ARí.I:~l.'I 1.I:.'C, I I
·lNAI.IIJAJ)I' ,,'PRI\l1H Ilr)I.~II(I"ilrl\'11

11-:<1"0
1'\Rf.CrR RI:. _

1\IENI)A:-. lllS
linll ",·',·,HII 'l<I I f.. ;·' .....I·'>;/llli .,,'t"KI1"
Il~f'lj..lll·.' 1',' I.' 1 ••

.)lsPl:l~1n ....111 IIJJHIV,\IXJ ("AP. IVI, ART.IUI.III. I~C. II
HNM.lDAlJE. i\l.rmAAARf:OM;Allt)(lm:W(l~mVO

:~AlllMPI •. ·'!tl\l!Rllj1l'·1'l'~,II\'I,

iFXTCl
?/Út.ELl.1\ at

EMENDA N" III
AIJfOR FERNMI)(ICORUJA IiOl.ilR()!>
0I5PO!>ITfVo NOVO' ( I
DlSPOsmVOtlBJEnVA.J)l) CAP.\VI.ART.I1:JI.lt I. INC. I I
FINALIOAUE -,UPRIMIR t) DI'íPO<;lnVo
TElrnl
PAREC~R RE

EMENDAN" 112
AUTOR RICAROOFF.RRA(,;I}F.nIITROs
DISPOSITIVIl Nl1VIl' I I
OISPOslTIl,'nOBJETWf\OO CAP. \VI. ART. 1111.1 I I. lNC.l \
FINALIDADe SUPRlMIRUDlSPOSlTIV,l
mero
PARECIrR RI

EMENDAN" 113
AUTOR S!.:RGlONIWI\IS 1.111!T1HJS
OISPO~mvn NOVO" f r
Dl5PO~mVOflBJET1VADl) CAP.IVI.ART. IDI.III. INC, 1I
FtHM.IDADE sUPRIMUtom!'oPl.Y.'oI1\Vt)
TEXTO
PARECER RE

EMENIJAW II~

AtrrOR c:LDAEN1"!NO(;l)FLHOE: OlrrROS
DlSPOSITIV(lNjJvO '[:lI
DISPlY.';rnVO{lBJET1VAOI) CAP.IVI. AAT.IZSA.I. i I I. I:"IC. I I
FINALIDADE At:RE3C1JIITAR IJISPOS!TIV()
"TEXTO :\lU ::SA o t;ONlif:U10 NIll:IONAI. DF. RECUR.'i(l!i lUORlCOS ,l;tiRH E A ULTIMA INSTÂNCIA ADIom'fISTRA1íVA. COM
Al1TORlOADE PARA ANULAR 011 REFORMAR. DECISÓES DA ANA.
P!lREctR RI

EMENDA};' \l4-t
AlTfOR. Lu:M1:N11NO L'OW\O I:: UlJTROS
DISPOSmvO NOVO·' (51
DlSI'OSITIVOllAIEílVIlDQ CAP,1V1.ART.I~Al.IIU1.INC.1 J
FINAl.lUAl)E ACRESCENTAR. DISPOSITIVO
:LXTO l'1/tA(;RAFII l..\'Im. \tJ RE(il;(AMENTII P/fE"ISTO NO.'lRT. ~o DA rltESENTE f.EI. SEJrÁtJ ESTABELEC/OQ.'í FO/lMA.
rlttzO.f E COU"EtENCIA ","RA A'RESEf/TAÇÃO .10 CNRH DE UCURStJ.tCONT1t4 Ao\' DECISõES DA ANA.
I'ARE{.'lR RE

r.Ml:NDi\1'o< lU
AurOR !tUNALOO VASCt)NCa:ttUS a: uUTROS
OISPo.C;mvO NOVO 11 I
DISPOsmVO 081ETIVADO CAP.I~I. ART. 1.t!,II.1 I l.lNC. 1I
ftNAUDADE At:RE5Ct!N\"AR DlSl'OStllVO
TEXTO IRr :.1.1 \.lS n,I{·I.IS O\VE FORE.\1 I\STAJ..ID.tS "L') .~(JtsCf.IS Df. .laGI ou DE B.leIA. os R.lC('RSOS n\',L\·CE1R.VS
()RlU.v~' D.I l'OBRA.\'f.·,II'EW r S() DE RECr1&JS llIDPJCOS SE CO.\17TTT'IR.(O IUXE/T.t DESi.1S 1:'.\71D.IDES. SE.Voo rOR f.'!..lS
/RREC.lV.lW /':,U'UC.WU .\.1 f()R,\LIlJ.1 U:I ul.'E 17(R.1 DI.'l:II'U.\:1R E.<tS:t C"OBR.t\Ç.J. f)EIr.,\'DU"'ERIU::I'.I~",,WO ,L-l\',l

VARELIiR RI ~

'MENDA 1'/" IIS.1
\1JTOR RI)NA/..J.){lV.,:\LllNtr:l.lO:-'!·III;m()!-i
:JI!iPOS!TIW1!'JIIVO '1",
J\5P\r.;1TIVO IlUffiTW-\l) l (,",\,P, IVI. ART. 12S.\1.' 11. L"iC. UI
·INALU).\l)F\l.RI:5CI~T ..'k J)1~llc l,;r fI"l)
:l~U / ••J"i tSETE E MEl(} "'1(ff'ENT(1I /}l!At'()RDO(."OMA UI FEDEflAL l'r'4JJ.:4RT. :!:'INr·I.'WIl. f ri
\RH.;Il{ RE
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iMENI)A:-' IIS.Z
,\tJTOR RCINAlOl) VAM:CI!-:<;F.LWS F.(»;mCJs
DISPO'iITIVO NOVO' I S I
D1Spn~mV()()BJfTiVAOO CAro tvl.ART. tl!A(. f I I.l."c. llfl
fINAJ..\l)i\D1: ACRESCI!m'AR Ulsru;IllVI)
rEXTO It· AS QUANTIAS <lur DEVAM .'iER ..tK/C4DAS EM OUT1fAS IfACtAS HIDIffKilfÃFICIJ eQUE tlDnFtaDf A ue;lÂn
DEATUA c40 DAS ACiI:NcIASDE ..uiUA ou DE BACIA. ""'IU F1N.(foH.'/AMEN7T1 DE Esn'Dos, '/f()(i/UftlAS. n«JJD'OS 6 fMItAS.
lNCLVioos NOS /,UMJS DE RECtJflSOS H/DRlem. ."/'1WVADOS I'tLtH "UMIJU DE &4(:lo4S HIDIIOCllténcu
CONCEDENTES.
PAAEcrn Ar:

I:MENDAN'" lU
ACJ1'ClR RlCAROO FERRJ\Çll EOUTRos
DISf'05mvo NOVO 1 I $1
Dt5POSmvOOB!ETiVADf) CAP.IVJ,ART.I15AI.fll.lNC.11
FlNALtOADE ACRESCENTAAbISFUsITIV(l
rexro .'11fT. Z'A. NAS BACIAS HIDltIK..,tAFICAS ONDE FmUltl IN.fTdlJl/MS .(.V 1(itNC1A!i DE &4C1A. a. UCUfUOS
F1NANCElltOS OlUllNDOS DA W!,uo.'(.:-I ,.EW l'50 DE taCL'ltSfJS HIDIUt:cnSEIfÃU ... EL..cS T7f.ANSFEmOOS MVlSA.LMDitt.
CONFORJ/E CON11U.TO DE: Ci€STAU.
PAREceR RI:

EMENDAN" 111
AUTOR ::.CRGIOREISl:otmUI...
D151'O"irnVn NOVO' I o; I
()ISPfXrnVf)llRJET1\'AOt) CAP, 1\'I.ART.Il!AI.' 11.I~C.11
FINALIQAIlE .\LRE5CF:'~'TAR o!"pn'imvn
t"EXTO -tRT. :,.A. NAS /JAl.'IAS HlDRtKiIlAFIC:AS lINDE fOIfEM I.\',\'TAUDAS ,to\' "f,(itfV(.·U.\, DE ÃOUA. os RttulUOS
FlNANcEIRQS OItll/NDU.t DA t'UIItANÇA 'ELU 1,:.\'0 DE REC:l'RSOS HIDRJt't)S .\'EItAU -t EL4S TRA....:\'FERlOOS ItIINJAI..MENTE.
CONFOItME CON11« TO DE GEST.40.
PM.ECER RE

EMENlJAS- III
AUTOR REOISCAVALCA.'lfEElll;rROS
DISPOSITIVO NOVO'( I
OISPOSITIYOOBffiTl\'hDO CAI'. W1•.ul.T.IUl.1 I I.L"'lC.1 I
fiNALlDADE. ALTERAR A. REOA(,;AU ou 1)ISPOsmvo
'F.XTO AIfT.Z" FICAM /fEVO(iADO$O.fAIU1r,os JI. no 4,.. 4tE J4 DA LEI N-',IJJ. Dl I DIJANEllfODE '"1.
·'AAECER AS

'wiENDA N~ 11'
~lJTOR. m.'iCONTERRAlllmnrrl~ITTRC)'i

115P01;\TIVO NOVO' I I
.>f5P05mvooanmvADo CAI'. M.ART.IZ&I.III. IN<'. I I
~tNALIDADE ALIl-JlAR A REOACÁU no mSPmlTlvo
F.TIO 1RT.:6. nC:AHREWl(i,1lJ(J.'iO.\' .cRn.·.I" E"40-tI.EJ ''"''U. DE 'OEJ.c,\EJRfJUE ''''",
'o\RRCr.R AS

EMENDAN" 12'
AtlTOk FERN.-.NOOCORUlAElltITROS
:lISPOsITIVONOVO"1 I

.JISPC'KITIYtHlMTIVA.l)C) CAP, UI.ART, IJ1.' li. I:"lC.IXIltI
,'INALIOADli ALrLRARA HEOAI.AI)l)t)11l00p(I"im..·o
rxro .'(1/1. DEFJNIJI. EM AJlm:L'I.H..:4U (().4f li,\, Ctl,WI1TS DE B.1lHt 1....·TetrES.fADm. 4,'" (T}NDlCaU DE Ot'EIt4':40 DE

RESElrY.4mIUO f'1)ft 1CiENTES t'1,·!/.lcm E ,trJV401At. DE FotrM,4 .. f;.c1tA."IT7J1lJ ('.'UI WL'l,nl'lODtAf UCllttWSH/DItlCus.
l'ONFOWE ESTABELEC:lf)(J NtI rI.um ElE &U:U HIDItlHiRAFICA E E.tEff(.'Elf ,.. JU:Srtc..TI~'A FlJCAUZAet/J,,'

\RfCrp, 45

I FERNANDO FEMO Eounos I1 I 3
, !I

1-1 IFERNANDO FEMO Eounos 11 2
I

I
1·10 'FERNANDO FEMO E OUTlOS 'I 3 !XI

I

1.\1 FERNANDO FEMO E OUTlOS I :3 ! IXII

1·12 FERNANDO fElUt.O E OUTROS I !3 .1 I I
1.\3 FERNANDO FEMO E OUTlOS I '3 '2 I
1·14 FERNANDO FEMO E OUTlOS I 14 i I i
1.15 FERNANDO FEMO E ounos I ,4 ,I ! I
1.16 FERNANDO fElUt.O E OUTlOS 11 i7 I Iv ,,
1·17 FERNANDO FEMO E OUTlOS U I ! Iv ;

1·11 FERNANDO fElUt.O E OUTROS 111 :10 : [ 1
1·19 FERNANDO FEMO Eounos 111 10 'I ! I
1-2 FERNANDO fElUt.O E OUTROS I '3 ; 1I I
1·20 FERNANDO FEMO Eounos 111 10 12 I i
1·21 FERNANDO FEMO E OUTROS 1111 '11 I !

1-22 'FERN"''iDO FEMO E OUTlOS IIV 14 111
1.23 'FERNANDO fElUt.O E OUTROS !IV 14 'VI
1-24 :FERNA/oollO FERRO E OUTROS IIV ,IS ! , I
1·25 .FERNA/oollO FEMO E OL'nOS V 20 I I
1-26 FERNANDO FEMO E OUTROS V ;~O 1I I
1-27 FllNANDO FERRO Eounos V :20 12 I
1-28 'FERN"''IDO fElUt.O E OUTROS V ·21 ! ,
1-29 'FERNANDO FEMO Eounos V !22 !b ! I
1-3 'FEIlNAloollO FERRO E OI:TROS I1 I ~ 11
1.- IFERNANDO FERRO E OUTROS ,I '3 , i111 I
1,5 FERNANDO FERllO Eoenos I1 J :v

;1
1-6 FERNANDO fElUt.O E OUTROS I1 '3 I jVl

1-7 'FERN....'110 FEMO EOL'TROS 11 !J ! [VII

1.1 'FERNANDO FEMO E OUTROS I ,3 I ,IX
1.9 FERNANDO FEMO E OUTROS I ,3 I Ix
103 ,GLYCON TERRA PINTO E ounos IV 122 i I ,
110 GLYCON TERRA PINTO E OUTlOS V 124 I I !
119 'GLYCON TEJUV. PINTO E OL'TROS IV ~6 i
44 'GLYCON TERIlA PINTO E OUTROS 'I ,3 i IIX

'45 GLYCON TERRA PIl'TO E OlTROS ·1 .X
91 'GLYCON TERRA PINTO E OI.'TROS !IV 101 VII

.92 'GLYCON TERRA PINTO E OL'TROS ,IV 14

CONVENÇÃO
.INOCÊNCIO DE Ol.1VEIRA

iINOCÊNCIO DE OLIVEIRA

I 1

,li 'lA

'XVII

,I 13

'v '26

,I ~A

!I 11 12

11 ;1 ,3

11 '3

I .,
'I

I'IIII.L~10' RODRllIl ..::E::S.::E.;:O=I.:.:·T"'R"'O::S -'c':-~':_....:..-,.i::IU:-...,
'i( :~I-\', \1 l'\'-rrr,H"TRo", !

;:..:.-_ IUJIIS f' \\ \1.t:A.... fI: F OI'TRO')

;':" .•, ~:-I':; c.,: ~lC\loo T::E,::E.;:O::.I.,:T"'R::0::S -+._...:.:_-":'-+'_-l
1

.! .4·1 IH;{,iS l' \ \\l.C\:o-, rE E Ot'TRUS I
1---

l'i RE(ji"l C.\\O\I.l·A~rF_ E f.:.;ll.:.;'T.:.;R:.;:O.:.;S '-_'--'-_..'.=II._....;,

I.t:: ;' "', \1 L\' rt L 1)( mo"
.!~': -'·~i;{;;"i'~· \1 (".\~T..E:.:::::E,::Il.:.I'.:.T::RI::.)'.:.'_. -'c_.....:. ;:h7'lI_

-, !.V',- 'H,h I' \. \1 t" \, n: E nt ·r..,:R:.::".:.;' '-'-__-'-__

los \l'(XTS('IO DE O\.l\·EIRA 'I '5 ,2

jb7 INOCESClO DE OI.lVElRA !li '6

jb9 ISIX'ÊNClO DE OLIVEIRA :11 ,6 ,2

Fs INOCÊNCIO DE OLl\'E1RA :11 .8 i !VlI

'15 'lOREIR.... FERREIR.... E OI:TROS 11 13

,29 'tOREIRA FERREIRA li OI 'TROS 'I l3 VI
;, "OREIRA FERREIRA E OL'TROS' I1 13 VII

,,) ~lOREIRA FERREIRA E OI:TROS 1I I 3
94 'MOREIRA FERREIRA EOL,ROS IIV 14 U

, I:! ')L1~lPIO PIRES E Ot:TROS 11 I !4

:!7 ,OLl~IPIll PIRES E OI 'TROS jl 3 V

, ..7 'OLl~IPIO PIRES E Ot:TROS 11 3 I XII
,/>4 OU,IPIO PIRES E OI.TROS 1I Is

1:~ ,::::::: ~:::~~:: ~:~~~~~
11 13 I I

11 13 I xvn
t 0;1 Po\1 1.0 DF.l<iAOO E OL'TRQS jl 13 I XVIII

1·'3'1 ",\1'1.0 DEl.G.\DO E OL'TROS 1\ '3 , XIX
. ~J.: PAI.'I.O DELG....DO E OL'TROS 'I 3 I xx

~" P~I TO DF.U;.~DOE OJ;TROS I1 I1 12

"8 PEDRO Et:lIÊNIO E ULTROS I1 !3 131;.,1 I'F.DRn FI'CiÊ"O F OI 'TROS 'V !:1S 1... !ll'I)I{O U ~IE~IO I: 01 I'Ro~ v :S u I
-, l'nJRn 1',1 (,r.~I() F t)l fR()S 'li 8--
~__!EDR() 1:1 't ,E:\U> E ()( 'TROS IV 111

1'" i'HII J',\10". Re)oRI<,I'L:S E (}l'TROS ;V 119 ; ,
.._-_.._------ 'li- l'llIl: \!t, •• ,{ti )RU,1 ! :- I uI Ru. I 3

AI-ACATADA INTEGRALMENTE
AS - ACATADA NA FORMA DO SUBSTITUIVO
RE - REJEITADA

EME:'íDAS ,\0 PRO.JETO I>E LEI:'i° 1.617. DE 1999

·A:'iEXO 11-

-ArTORES·

!6

N'EM i~UTOR 'CAP ....RT ~ NC

:/
lOS IANTONIO CARLOS P....""L"lIO E OLTROS Iv ,22

\14 !CLEMENTIDO COELHO E OLTROS IV 2SA ,
\14-1 'CLEMENTl1'óO COELHO E OUROS IV :SA ,I:

:1
60 ,CLEMENTNO COELHO E OLTROS 11 '3 3 :
88 'DR HELIO E OliTROS IIV 14 '111
34 IDR HELIO E OLTROS 'I 3 .VII

84 DR HELIO E Ol 'TROS ,IV 14 11

I95 'DR HELIO E OL'TROS IIV :,5 : I

lO FER"~SDO CORI') \ i' IH TRns I I ,
~FER."""NDO CORI:J.\ E OUROS 'v 19

106 :t'ER.'iANDD CORL'JA E OL'TROS IV 22 , I
106,1 .FERNANDO rORU,\ E m,ROS 'V I ;
111 ,FERNANDO CORL'JA E OUROS V '23 :

; 120 FER.SA"OO CORt.JA L OI. rRos I 1 XIII

17 IFER.SANDO CORL'J.... E OI:TROS I 1 I
26 .FERN...."DO CORU.\ E Ol 'TROS , 3 V

.38 FER."A"DO (ORlJ.H Oi mos I 3 VII

!8
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• ANEXO IlI-

• FINALIDADE·

EMENDAS AO PROJETO DE LEI :'1°1.617, DE 1999

N'EM. AUTOR CAP ART. I § I INC.

INSERÇ':\O DE DISPOSITIVO

51 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA I 3 XVII
52 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XVII
53 PAULO OELGADO E OUTROS 'I 3 XVIII

53·1 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XIX

53·2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XJ(

51 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS I 3 3

59 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 3

~ CLEMllNTINO COELHO E OUTROS I 3 3
79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 11 9 U

~I INOCÊNCIO DE OLIVEIRA fi 9A
89 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 IIJA

190 REGlS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 IIJA
93 VIRGíLIO GUIMARÃES E OUTROS IV 14 Xl

194 MOREIRA FERREIRA E OUTROS IV ,14 U

101 SERGIO NOVAIS E OUTROS V ]22 17
99·2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 124 11
99 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24A
99·1 REGlS CAVALCANTE E OUTROS V 24A I
SI·I PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25
51-2 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25 U

116 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 25A
115 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 25A
117 SÉRGIO REIS E OUTROS V 25A

114 CLEMENTlDO COELHO E OUTROS V 25A

I1S·1 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 2SA I
m·2 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 2SA 11
114·\ CLEMENTlNO COELHO E OUTROS V 25A U
12 oLiMPro PIRES E OUTROS I I 4
13 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 2A

ALTERAÇ':\O DA REDAÇ':\O DO DISPOSITIVO

163·1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 4 I1
14 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I I
2 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I I I
3 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS· I 1 I
14 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I I 2
S SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I I 2
7 RlCAJlOO FERRAÇO E OUTROS I I Z

PAULO DELGADO E OUTROS I I 2

FERNANDO CORUJA E OUTROS I 1 2
11 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 1 3

77 :SERGIO :-lOVAIS E OI:TROS 'li 8 111
107 SERGIO REIS E OI:TROS 'V -, 6 I I
117 SERGIO REIS E OI:TROS v ::SA ,
31 ,SERGIO REiS E OUTROS 'I J , VI
37 ISERGIO REiS E DUTROS II -3 VII
82 SERGIO REiS E OUTROS IV I" 11
23 VlRGILIO GlJlMARÃES E DUTROS I '3 IV I
32 Yr.1.GILIO GLlMARÃES E DUTROS I 13 VII
50 VlRGILlO GL'L\lARÀES E OUTROS I 13 XlII
54 VlRGlLIO GI:L\lARÃES E DUTROS I -3 1
71 VlRGILlO GUIMARÃEs E OUTROS U 17 IV
72 VlRGILIO GUIMARÃES E OUTROS 11 17 V
17 VlRGILIO GUIMARÃES E OUTROS IV i14 11

193 VlRGlLlO GI:~IARÃES E OUTRDS IV 114 Xl
9S VlRGILIO GUIMARÃES E OUTROS IV p5 15

\11

,)0.1

iVI

·YIIl

'I

.._L
'v
'I

;1 J IV

II ,3 IVI

Ii ='\ IVlI
1i lX1I1

1' .J ,~

!I i,
" ,1 !~

.IV :14 in
lv i2SA I
," ,25A 11'

REGI" ('-\\' -\l C \~TF E ot 'TROS

RI:< ih c\\ ·\I.C:\:-;TE., lWTRoS

de; ... ( \ -. \1( \'\, rI' 1-, oi mos
··,fI· oi! ""li"

RICARDO I"ERRA<';O E OLTROS

: I' ". \ .... ·.I! !" li '11(,,,

'5 RIC ARDO FERRA(O I' OI.'TROS

115 ROSALDO \' \SCO~('l:I.LO'EOUROS

11<·; RO',\1 DO \'\S('O~('ELLOS f IllTROS

~3 RIC.\RIJO rERRA~'O E m:TROS

112 RIC ,\RIJO FERRA\'O E OI 'TROS

116 'RICARDO rERRA(O E OITRO,
RIC-\RDO ITRR,\(O J: ()l TH,I}..,

';-1 RICARUO FERRAl..,'O L:: Ol.'rROS

,IWl RICARDO lt·.RRAI,O r 01, TROS

')0) RICARDO 'ERR..\~'O E OITROS

I,,, 'RKARDO FlRltA~'O E OLTROS

,,< RICARDO FERRA(O I' m'TROS

:01 RlC'\RDO FERRAcO E OLTRoS

.J11 ~ RICARDO FERRAf,.'O E oL'TRoS

IIS-~ RONALDO VASCO:-lCELLOS E OL'TROS Iv 125A 111
137 ;2 RONALDO VASCONCELLOS E OI:TROS II \1 I

21 RDNALDO VASCONCELLOS E DL'TROS II .J \11
3 RONALDO v ASCDNCELLOS E DI.i'TROS I1 I I

36 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS II 3 VlI

4 RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS I I

41 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 VIU

43 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 IX

46 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 XI
48 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 XIII

79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 11 9 U

81 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS lU 12 3

85 RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS IV 14 11

89 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 IIIA

96 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 15

57 SARAIVA FELIPE E OUTROS I 3 2

66 SARAIVA FELIPE E DUTROS 11 6

76 SARAlVA FELIPE E OUTROS 11 8 :V

80 SARAlVA FELIPE E OUTROS IIJ 'li

113 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 23

108 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 7

25 SÉRGID NOVAIS E OUTROS I· 3 V

5 SERGIO NDVAIS E OUTROS I l 2

5·1 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS I I 3

5·10 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 IV

5·11 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 V

5·2 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 3

5-3 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3 VlI

5-4 sÉRGIO NDVAIS E OUTROS I 3 XIII

5·5 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3 2

5-6 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 19

1 5•7 -SERGIO NOVAIS E OUTROS Iv I:!:! I 111I

:\
5·8 ;SERGlD NOVAIS E DUTROS iv 122 , IVI
5·9 ,SERGIO :-lDVAIS E OUTROS IV 122 4 I-

,- . "

iN RE(;IS CA\ALl'\~ 1'[ E Ol'lROS " 13 I ;\11

]'0 'REGIS CA\'AL(',.\~TE E Ol'TROS :1 13 I jVII
1'1 -REGIS C..\\'ALC\-:TE l: OUTROS li ,3 IVIU

J5Q 'REGIS CA\'ALCA~TE E Ol;TROS II il 3,
I I'ló3 REGIS CA\'A(_('A~TE E OUTROS li ;,

6;" ,REGlS (',\\,ALCA-:IT E OL'TROS II j4 I r 1I
68 ;REGlS CA\'ALCANTE E OL'TROS 111I ;14 U 11

:08·1 'REGIS r ,\\'AL,CASTE E OI.'TROS 111 '6 2 1I
'b8·: REGIS CA\'ALCA-:TE E OI 'TROS IV I:!Z 5 I
70 :REGIS CA\'ALCA~TE E OL'TROS 111 ;7 V I

;73 'REGIS C\\'ALCA:-lTE l: OI:TROS 111 ,7 I V J
,74 !REGIS CAYALCA~TE E OUTROS 111 :7 I VlI ,
86 'REGIS CAVALCANTE E OUTROS IIV 114 11 11

:90 :REGIS CA\'ALC.\STE E OlJTROS IiV 114 I IIIA i
;97 !REGIS (:\VALC~\:-JTE. E OUTROS IIV i15 I I
199 IREGlS CAv ALCANTE E OUTROS Iv i2'A I
jQQ.1 !REGIS C..\\'ALCANTE E OL'TltOS Iv I24A I I
~99.2 :REGIS CAVALCANTE E OUTROS Iv 124 i I

1101 [RICARDO FERRAÇO E OUTROS Iv iJ9
111 9 'RICARDO FERRAÇO E OlJTROS Iv j22

:110'.1 :RICARDO FERRAÇO E OL'TROS IV 124
..

" I
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"U

11

12111

1\'

I\'

.lU

'SERGIO REIS E OUTROS

RICARDO FERRAÇO E Ot:TROS

,SARAIVA FELIPE E OUTROS

!RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS

83

j82

78 IlNOCÉNClO DE OLIVEIRA lu 18 I IVlI
,

1-11 'FERNANDO FEIlIlO E OUTROS 1111 10

1·19 ,FERNANDO FERRO E OUTROS 1111 10 'I ;

1 1.:0 'FERNANDO FERRO E OUTROS ;1Il lO ;

11-21 !FERNANDO FERRO E OUTROS 1111 11,

,. , lu
.,

56 [REGIS C\\, ...LCAl'TE E OLTROS ;IV 14 ;
;
84 'DR HELIO E Ot:TROS liV ;14 i 111

,85 ;RONALDO \' ,\SCO:>ÓCELLOS E OLTROS IIV '14 I lU
87 !\1RGllIO Gt:1MARÃES E OLTROS ilv i 14 'n
88 'DR HELIO E OUTROS IIV iJ4 lU I

1·23 :FERNA."DO FERRO E OI:TROS IIV 114 VI

191 GLYCON TERRA PINTO E Ot:TROS IIV ;14 VII

1·24 'FERNA."DO FERRO E OUTROS IV 15 J
195 DR, HELIO E OUTROS IV 15

197 REGIS CAVALCA.'lTE E OUTROS IV 15 I
96 RONAlDO \'ASCONCELLOS E OUTROS IV 15

j9a VIllGILlO GUMARÃES E Ol'TROS IV IS

S-6 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 19 1
101 ,RICARDO FERRAÇO E OUTROS IV 19 I
102 'FERNANDO CORt:JA E OI:TROS Iv 119 I ,
1·25 ,FER1>lASDO FERRO E Oi:TROS Iv j:o I

1·26 .FERNANDO FERRO E OL'TROS IV 120 :1 ,
1-27 IFERNA.'lDO fERRO E OUTROS Iv /20 2 I
1·21 iFERNANDO FERRO E OUTROS Iv 21

105 IANTONIO CARLOS P,......:>óL'NZIO E Ol;TROS !V 22 I
S·7 ISERGIO NOVAIS E OUTROS V !2:: 111

S-IO 'SERGIO NOVAIS E OUTROS IV 22 IV I

S·1I ,SERGIO NOV,~IS E OL'TROS V 122 V

S·I 'SERGIO :>ÓOV"'IS E OtiTROS 'V '22 i VI

S·9 ISERGIO :'iOVAIS E OL'TROS Iv i22 14 !

1-29 FERNANDO fERRO E DLTROS IV 122 16

il119 iGLYCON TERRA Pll'lTO EOUTROS IV 126

·118 'REGIS C.\\'AI.CI~TF. E O{TROS \' 26

1·3 IFERNANDO FERRO E O"''TROS I 13 11
,I141 IRONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 11 13 VIU

Sl"PRESS..\O ()O I>ISPOSITI\'O 1

20 'PHILE~IO:>Ó RODRIGL ES E OI:TROS I ; 11
24 IRICARDO FERRAL'O E OLTROS 'I .3 I ,V

25 :SERGIO NO\'AIS E OL'TROS 'I '3 'V :

26 !FERl';A~DO «IRUA E OI: mos I ,3 ; ,v
7 10Ll!\IP10 PIRES E OlTROS '3 ,V I
2 IVlRGllIO GUIMARÃES E Ot:TROS II 13 I 'VII ,

44 IGLYCON TERRA PINTO E OUTROS 13 I !IX :1
5 IGLYCON TERRA PIl'TO E Ot:TROS I1 13 I Ix I

64 10LIMPI0 PIRES E OUTROS II 15 I I I
66 {SARAIV'" FELIPE E OL'TROS '6 , I I
61-1 IREGIS CAVALCANTE E OLTROS 1 '6 12 I :
69 INOCÉNClO DE OLIVEIRA 1i 16 :2 I I
75 PEDRO Et:GÉNIO E OI:TROS In ;8 I I ,
77 SERlilO :>óOVAIS E Ot:TROS in 8 dI
68 REGlS CAVALCA:>óTE E OLTROS 1111 i l4 i ill
1·22 \ FERNANDO FERRO E OI.'TROS IIV ,14 ,n
2 GLYCON TERRA PISTO E OlTROS IIv 14 ,

IX
7S-1 'PEDRO Et:GÉNIO E OLTROS Iv 118 : I 1
100 IPIULE.\ION RODRIGL'ES E OI:TROS Iv 119 ! I II
104 ;RICARDO FERRAÇO E OLTROS Iv 122 ! I

106 IFERNAl'óDO CORUA E OUTROS Iv !22
, ! iI

103 GLYCO:>Ó ITRRA PI"ro E OI: mos :V -- 'I
61-2 :REGlS CA\'ALCAl><TE E OUTROS jv .::2 ;b ; ,I
109 'RICARDO FERRAro E OI,TROS ,V 1'::2 6

, :
. 107

,
SERGIO REIS EOll ROS IV -- U ,

106-1 IFERNANDO CORUJA E OiJTROS V 124 I
113 ,SERGIO "OVAIS E O{:TROS !V i23 I [

112 !RlCARDO FERRAl'O E OUTROS IV In , I I
111 ;FER......NDO('fIR[·).\ E (JI'TROS 'V 23

, ,
104-1 ,RICARDO FERR..\ÇO E OI 'TROS Iv ,24 ; I II

110 GLYCON TERRA PI' 'TO E 111 mos ;V • ,24 ,

47 OLIMPIO PIRES E OUTROS 11 ;1 '-:11
I-li FERNANDO FERRO E OUTROS I XII
8 RONALDO VASCONCEllOS E OUTROS I ::"111

49 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I IXIII
I5-4 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I XlII...Jj

50 VlRGlI.lO GUIMARÃEs E OUTROS I IXlII "
120 FERNANDO CORUJA E OUTROS I IXIII I

1·12 FERNANDO FERRO E OUTROS I

54 VlRGiLlO GUIMARÃES E OUTROS I 3 li

28-4 RÉGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 I1
56 FERNANDO CORU3A E OUTROS I 3 !2
57 SARAJVA FELIPE E OUTROS I 3 12

55 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 '2
1-13 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 ,2

5-5 SÉRGlO NOVAIS E OUTROS 1 13 12
1-14 FERNANDO FiRRO E OUTROS I
3 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS 1I
2 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I

1-15 FERNANDO FERRO E OUTROS I
5 lNOCÉNCIO DE OLIVEIRA I 5

67 lNOCÉNCIO DE OLIVEIRA 11 6

71 VlRGII.IO GUIMARÃEs E OUTROS 11 7
1-16 FERNANDO FERRO E OUTROS 11 7
73 RÉGlS CAVALCANTE E OUTROS 11 '7

72 VlRGlI.lO GUlMARÃEs E OUTROS 11 17
70 REGlS CAVALCANTE E OUTROS 111 ;7 :v

t, IREGlS CAVALCANTE E OUTROS 111
"

iVIIiFERNANDO FERRO E OUTROS di V

176 ,SAR.o\IVA FELIPE E OUTROS 111 ,8 V

10 IFERNANDO CORUJA E OUTROS 1 II 13 1
19 IMOREIRA FERREIRA E OUTROS I II 3

14·1 REGIS CAVALCANTE E OL'TROS I I 13 I
I jFERNANDO FERRO E OUTROS I ,I :3 I

I,
5·1 ISERGIO SOVAIS E OL'TROS I 'I '3 I !
1·1 iFERNANOO FERRO E OUTROS I ,

I

II

,-
15 1MOREIRA FERREIRA E OUTROS II 13 1 I
16 RICARDO FERRAÇO E OLTROS I 13 I5·2 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3

FERNANDO CORUJA F Ol;TROS
.-

17 I 3
18 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 I
19 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 I
1·2 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I
21 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 11
18-1 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 11
22 PHD.EMON RODRIGUES E OUTROS I 3 lU
1-4 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 lU
111-2 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 111
n VlRGlLlO GUIMARÃES E OUTROS I 3 IV
18-3 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 V
1-5 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 V
29 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I 3 VI
28 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VI
30 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 VI

31 SERGIO REIS E OUTROS I 3 VI

1-6 FERNANDO FERRO E OLJ'TROS I 3 VI
1-7 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 VII
40 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VII

,5-3 SUGlO NOVAIS E OUTROS I 3 VII

,39 !REGlS rW,\LnNTE r OLTROS 'I '3 iVII
,

,38 FERNANDO CORUJA E OlTROS 'I :3 ,VII
28·1 !REGlS CAVALC\:'iTE E OI.TROS 11 ~ 3 ;VII

'I
34 .DR HELIO E OUTROS I 3 I IVII
33 MOREIRA FERREIRA E OI:TROS li ,3 I IVII
37 SERGIO REIS E OUTROS I ·3 jVII
36 RONALDO VASCONCELLOS E OL TROS I 3 iVII
35 RICARDO FERRAÇO E OUTROS 1I 3 : IVII
28-2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 I 'VIII

142 IREGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 IVlU
1-8 FERNANDO FERRO E Ol;TROS 1I 13 I IIX

,43 ,RONALDO VASCONCELLOS E OL'TROS I '3 jlX ,
i 1-9 FERNANDO FERRO E OLTROS 'I 3 IX
~I-IO ;FERNANDO FERRO E OIiTROS ,I ) IXI

f8.3 :REGIS C\VALCANTE E OI :TROS I " IXl

IRONALDO V"'SCOl';CELLOS E OU'TROS ,I 'J ; IXI!46
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:<111
i XU111

1:<11111

) II I
48 'RONALDO V,\SCoNCELLOS E !li 'TROS

5-4 SERGIO ~OVAIS E OUTROS

149 RICARDO FERRA(o E OI:TROSPOR DISPOSITIVO ENFOCADO

E:\IE:"IDAS AO PL :"I" 1.617, DE 1999

-ANEXO IV-

\...."'1.\1 AUTOR CAP ART I § lNCI

I' W'. ,\LDO \' ,\SCo"CELLoS E OUTROS I I
I, :RON ALDO VASCONCELLOS E OUTROS I I I,.
) 'Ro'-ALOo VASCONCELLOS E OUTROS I I I

I' ,REGIS C\\'ALCANTE E OUTROS I I 2

R 'FERN ,\:<Do CoRt.:1A E ot.:TROS I I 2

7 ,RICARDO fERRAÇO E OUTROS I I 2

ó ~PAt.:LO DELGADO E OUTROS I I 2
I, •SERGIO '.OV,\IS E OUTROS I I 2

1-1·1 REGIS C,\\'ALCA"TE E ou'TROS I I 3

I1 RlC.\RoO fERRAÇo E oL'TRoS I I 3

1'1 FERNA'-DO CoRt.:JA E OUTROS I I 3

I') \IOREIRA FERREIRA E DL'TROS ( I 3

",I SERGIO '.OV,\IS E Ot.:TROS I I 3

11 FERNA'-DO FERRO E OUTROS ( I 3

112 OLl~IPIO PIRES E om'ROS I I 4

h·1 FERNASDO FERRO E DL'TROS I 2

113 REGI'; ('AVALCANTE E OUTROS I 2A
,5 \!OREIRA FERREIRA E Ot.:TROS I 3

I
111, 'RICARDO FERRArO E OL'TROS I 3_.. -
I' FER""-DO CORUJA E OUTROS I 3

''',2 SERGIO NO\ AIS E OUTROS I 3

P \1 I () DF!.GADO E Ot.:TROS I 3 I

1·1 FERNASDO FERRO E Ot:TRoS I 3 I
1

I,IR 'REGIS CAVALCA."lTE E OUTROS I 3

S-- RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 1 3 11

::0 PHILE~ION RODRIGUES E OUTROS ( 3 11
- -,

liiIS-] REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3

'I·; FERNANDO FERRO E oL'TROS 1 3 11--.- I'HILE~10N RODRIGL'ES E OUTROS I 3 111
,-I FERNA'.DO FERRO E OUTROS I 3 111 I

IR·: REGlS (' \\'ALO"TE E Ol'TROS I 3 I 111 I
.i \'IRGILlO l..rL'I\fARÃES E Ol;TROS I 3 IV

;1
-_.

I V"ER"A'-DO FERRO E OUTROS I 3

18·) ,REGIS CAVM.CANTE E Ot:TROS ! I I ) \ v
I124 IRICARDO FERRArO E OL'TROS I I ) I V

25 ISERGIO NOVAIS E DliROS I I i ) I V

26 ,FER;';ANDO CORL'J,A E OliROS I , 3 i V !I
27 ;OLlMPIO PIRES E OlTROS I I I ) I I V

28 I REGlS CAVALCANTE E OL:TROS I I I ) I VI

29 MOREIRA FERREIRA E Ol'TROS I I I ) I VI
)0 RICARDO FERRAÇO E Ot.:TROS I I \ ) \ I VI

)1 SERGIO REIS EDu'TROS I ) I VI

1-6 FERNANDO FERRO E DLiROS I ) I VI

28·1 REGIS CAVALCANTE E Ot.:TROS I ) I VII

J3 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I I 3 I VII

12 VlRGILIO GulMARÃES E OlTROS I 3 I VII

1·7 FERNANDO FERRO E OlTROS I J I "11
)4 DR, HELIO E OUTROS \ ) I VII

35 iRICARDO FERRAÇO E OliROS I ) I VII

)6 RONALDO VASCONCELLOS EOI:TROS I I 3 I i VII

)7 SERGIO REIS E OUTROS I I I ) I VII

38 FERNANDO CORUJA E OL'TROS I 1 I ) I VII

5·) SERGIO NOVAIS E m:TROS I I I ) , VII

)9 REGIS CAVALCANTE E Ot.:TROS I I I ) I VII

40 REGlS CAVM.CA."TE E Ot.:TROS I I I ) I VII I
I RONALDO VASCONCELLOS E Ol'TROS I I I ) I vm

28·2 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 1 3 I vm
42 REGlS CAVM.CANTE E Ot.:TROS I I ) I VIII

44 GLYCoN TERRA PNTO E OI TROS ! I ) ! IX I
4) RONALDO VASCONCELLOS E OL'TROS I 1 ) I IX

1·8 FERNANDO FERRO E Ot.:TRoS I I ) I IX

45 IGLYCON TERRA PINTO E OL TROS 1 1 I ) X

1·9 IFERNANDO FERRO E OUTROS I I 3 I X

1-\0 I FERNANDO FERRO E OUTROS I I I ) I XI I
28·) ,REGIS CAVALCANTE E OUTROS I I ) I I :<I

46 RoNALOO VASCoSCELLOS E ()I.TROS I I ! I I 1:<1

1·11 FERNANDO fERRO E OUTROS I I I ) i I XII I
47 10LIMPI0 PIRES E OJ.;TROS I I I J I I XII I

I

50 IVIRGíLIO GLlMARÃES E OUTROS I 3 xm
120 'FERNANDO CORUJA E OUTROS I 3 xm
SI INOCENCIO DE OLIVEIRA I 3 XVII
52 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XVII
53 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 lMtl
53·1 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XIX
53·2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 xx
28-4 REGlS CAVALCANTE E OUTROS ,
54 VlRGILIO GUIMARÃES E OUTROS I l I
1·12 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I

57 SARAlVA FELIPE E OUTROS I 3 2

56 FERNANDO CORUJA E OUTROS I 3 2

55 RICARDO FERRAÇo E OUTROS I 3 2
5·5 SERGIO ~OVAIS E OUTROS I 3 2

1·13 FERNANDO FERRO E DLTROS I 3

59 REGlS CAVALCA.'oITE E OUTROS I 3 3

60 CLEMENTI:-lO COELHO E OUTROS I ) 3

58 'PEDRO EUGÊNIO E OUTROS I 3 3

63 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 4

1·14 'FERNANDO FERRO E OUTROS I 4

62 IRlCARDO FERRAÇO E OUTROS I 4 I

1·15 ,FERNANDO FERRO E Ot.:TROS I 4 I

63·1 !REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 4 I
64 'oLlMPIO PIRES E OUTROS I I 5

65 IINOCÊNCIO DE OLlV'EIRA I I ! 2
67 :INOCÊSCIO DE OLIVEIRA 11 b

66 SARAlVA FELIPE E OUTROS 11 6

69 lNocÊ:-inO DE OLIVEIRA 11 b 2
68·1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 11 6 2

71 VlRGILIO GUIMARÃES E OUTROS 11 7 IV
70 jREGlS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 V
72 VlRGILlO GUIMARÃES E OUTROS 11 7 V
73 'REGIS CAVALCANTE E OL'TROS 11 7 V

1·16 ;FERNMDO FERRO EOUTROS 11 7 V
74 ,REGIS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 vn
75 PEDRO EL'GÊNIO E OUTROS I 11 I 3 I
77 SERGIO SoVAIS E OUTROS : 11 I 8 11 I
1·17 FERNANDO FERRO EOt:TRoS I 11 I 8 V 11

76 ;SARAIVA FELIPE E OUTROS I 11 I 8 I I V 11

78 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 i 3 VII
79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 11 9 U
1 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 9A

1·11 FERNANDO FERRO E OUTROS 111 10

\-19 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10 I
1·20 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10 2
SO SARAlVA FELIPE E OUTROS 111 I1
1.21 FERNANDO FERRO E OUTROS 111 11
1I RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS m 12 3
61 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 111 14 11
87 VlRGILIO GUIMARÃEs E OUTROS IV 14 n
16 REGIS CAVM.CANTE E OUTROS IV \4 \I

85 :RONALDO VASCo~CELLOS E Ot:TRoS ! IV 14 I 11
14 !DR HELIO E OUTROS I IV 14 I 11
83 IRICARDO FERRAÇo E OUTROS IV 14 I \I
S2 ISERGIO REIS E OUTROS I IV 14 I \I
1·22 IFERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 I 11
as 'oR HELIO E OUTROS IV 14 I 111
90 REGlS CAVM.CANTE E OUTROS IV I 14 I m...
39 oNALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 i DIA
\·23 FERNA.'Illo FERRO E OUTROS IV 14 VI
91 GLYCON TERRA PINTO E Ot.:TRoS IV 14 VII

2 GLYCoN TERRA PINTO E OUTROS IV 14 X

3 VlRGlLlo GL11..!ARÃES E OUTROS IV 14 :<I

94 MOREIRA FERREIRA E OUTROS IV 14 U

1·24 :FER.'lASDO FERRO E OUTROS IV \5 1
91 VlRGILIO Gt.:IMARÃEs E OUTROS IV 15 I
97 REGIS CAVALCANTE E OL'TROS IV I Il I

96 •RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 15 I
5 DR, HELIO E OUTROS IV 15 I

75·' PEDRO EUGEl':lo E OUTROS V 11 I
101 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 19 I
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I I I 3 I I 11 lAS

:1
I I I 3 I Im IAI

I I I 3 I llJ I.\S

I I I 3 I !Ul '.\S

;1I I ! 3 I I IV IRE

PIIILEMoN RODRIGUES E OUTROS

FERNANDO FERRO E OUTROS

VlRGILIO GIlIMARÁEs E OUTROS

REGIS CAVALCANTE E OI;TROS

FERNANDO FERRO E OI 'TROS

RO~'\LDO \ \"j( ();.;{ ELLoS E t)1 fROS

22

1-3

1-6 FERNANDO FERRO E OUTROS I I 3 I VI RE ]

1-1

18-2

32 VlRGILIO GUIMARÃES E OUTROS I I I 3 I VII IRE

33 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I I I 3 I VII IAS :1
28·1 'REGlS CAVALCANTE E OUTROS I I 3 I I VII IRE

34 DR HELIO E OUTROS I I 'i I VII IRE 'i

13

30 RICARDO FERRAÇo E oL;TROS I I 3 I VI AS

li SERGIO REIS E OUTROS I I 3 I \1 ,\S

1-5 FERNANDO FERRO E OUTROS I I I 3 I ; V :RE

5-3 íSERGloNOVAISEOL'TROS r I i 1 I ' VII IAS

fJt3:-9;:-_-:"-_~t:í·':IRE~:,:G;::::I;;:S;:C:,::;:A;:vjA;LjC.::AJ:::,:N\T::cf·,::E:-'iOfl:.::T:::':R::':O~S~' ::::::::::::::'~~:...I'-_-'i..I~_-:"'):-_-.l..I1-_-_-_-.;.;-i~vjl:...I~-!'I::R::.::E::"_-----~-~-i
,40 REGlS CAVALCANm E OUTROS : I J 3 I ! VII IRE :i

26 'FER....A:>ODOCORWAEOUTROS I I ; ) 1 V IA1

25 SERGIO NOVAIS E OUTROS J I I 3 : V AI

24 RICARDO FERRAÇo E OUTROS I I r 3 I 1 V IAI

18·3 REGIS CAVALCANTE E OL'TRoS I I I 3: I V 'RE

1-7 FERNANDO FERRO E OLTRoS , I I 3! I VII I.\s .i

27 oLIMPIO PIRES E OUTROS I I i 3 I V IAI "
C:-28 -tRE=·GI=SCA=VALC=ANTE=E=Ol:TR==oS-.....L1..:.......l1 :-=-3-+-1--+--:-VI...J.:.:.:.IAS-----';

:41 RONALJ)O 'ASCO:-'CELLOS E OUIUlS ,; VIII :RE
i;2:::8-";;2-':'RE::::::G:::IS:=C:-A:':V"CA"'L:::C'-:A=':N'=rE::=::E:::O:::U=T"'RO-:S:C-:=-'---1~'-I ---:,---=-,'1- I VIII IAS .. ,;

1'4,:.2__t:I!R:::E:::G,::IS,::',:-·A:...\=·"::;I.::.C-,·\::N.::To::.',::E.:."::.I·,.:r::;R'::,JS::.,· ....,....::..'-,.-_'__._..:',.:·II::,I-;:::R::F.__ ..

44 IGLYCoN TERRA PINTO E OUTROS I I ! '! ! IX i RE 'I
'43 RON·\I.DO' \S'W';'TLLOS E 1)1' mOS " I~ . \5t-::---..======:"-'-'=-_.. --_._-_.-1-8 iFERNANDO FERRO o OUTROS I 1--r-2-l-- ! IX ,\5

1:4.:,S,--_,:IIG=L:,:Y:"C.::O:.:N,.:TE=RR:::A:.:.::PIN=T.::O..:E:,:O::C:...·TR=O,::S ';...1_I:.......:...1_",:-"-+11_-l.'....::X'--+!::R,::E__~:i
1-9 IFERNANDOFERROEOl,TROS ! I ;! ! X '\5 .,

1-10 :FERNANDOFERROEOL;TROS ! r ~I_;_I_~.!!..._. J
28-3 :REGIS CAVAlC,\;-.õTt E O{.;TROS I' XI '\s
r---:-..,..,.-...;.::-'-=...;.::'--=...:::..:..::..:..::-----i--'---r--~---_·.. _·,
.46 RONALDO V'\S(ON,ELLOS Eot'fROS I ~ 1 '<I I,\S_.- --~._._-.~ ~ ~--~ ..
i1-11 FERNA:-'OCJlERRO o OI:TROS I' XII \5
f,4-=-7-'--'O"'L7.L"'''P=I''O::.P-=IR'-:E:::S.::o=':::)C::.T=R'-o.::S='-------,:....'--, - ---"-1-1-,\-5 _ ..
t-;---:=::':::':'--':====-----'--'--,-----.-:-:::::-:-:'':- _-
5-4 'SERGIO 1'<O"AIS E OLTROS I; _'_X_I'_I_'\_5_' __

1:3:;S_-+.:R1:,:C=:A:=R'7D,::O,::F:,:E::RRA=::::::-Ç:=:o:=E::o::U:,:'T-=R:,:O.::s== ,--:...1-+J-=-3-+1_---Ti-:V:,:I.:.I-j:::R,::E '
36 IRONALDO VASCONCELLOS E OI.'TROS I I 3 I VII IRE I

!:;3=7--i;I<s=E=RG;::,;;:O:":R::E::-IS::-::-E-=O=':U=TR:':'O='S:C:'='::'::::":":==--!1--'I'-1-:-,-+,--r-:V:,:I:-I-+I='R::E-----:,i

38 !FERNANDO CORUJA E OUTROS : 1 I 3 í ! VII IAS .!

49 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 XIII AS

50 VlRGILlO GlJIMAI\ÀEs E OUTROS I 3 XIII RE

120 FERNANDO CORUJA E OUTROS I 3 XIII AS

51 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA I 3 XVII AS

52 PAULU DELGADO E OUTROS I 3 XVII RE

53 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XVIII AI,
XIX53-1 PAULO DELGADO E OUTROS 1 3 RE

53-2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 xx RE

28-4 REGlS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 I AS

;54 I \lRGILlo GCIMARÁEs E OUTROS I 3 I RE
1-12 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I lU:
57 SARAIVA FELIPE E OUTROS I 3 2 RE
S6 'FERNANDO CORUJA E OUTROS 1 3 2 RE

155 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 2 RE

15-5 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3 2 AS
1-13 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 AS

iS9 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 3 RE
60 CLEMENTINO COELHO E OUTROS I 3 3 RE

,58 PEDRO El:GENlO E OUTROS I 3 3 RE

63 REGlS CAVALCANTE E OUTROS 1 4 RE
; 1-14 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4 RE
162 .RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 4 I AS
i
l
_
15 I FERNANDO FERRO E OUTROS I 4 I lU:

163-1 .REGlS CAVALCA."HE E OUTROS I 4 I AI
04 OLlMPIO PIRES E OI.'TROS I 5 .RE
6S I:->OCÊ:-:CIO DF OLIVEIRA I 5 2 AS

,167 !INOCENClO DE OLIVEIRA li 6 RE
')/1 ,ARAI" \ FELIPE E OI:TROS li b , RE

,169 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 6 2 I AS

~68_1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 11 6 2 I RE
71 ,VlRGILlO (;UMARÃES E OUTROS 11 7 IV RE

-ANEXO-V -

·PARECER-
E;\IENDAS .\0 Pl.:'"" 1.617. DE 1999

100 PIIILE.'AoN RODRIGUES E OUTROS V 19

102 FERNANDO CORUJA E OUTROS V 19

5-6 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 19

1-25 FERNANDO FERRO E OUTROS V "o
1-26 .FER~A~DO FERRO E oVTRoS V "o 1

1·27 !FERNANDO FERRO E OUTROS I V I "o ! " I
1-21 FERNANDO FERRO E OUTROS V I "I i
106 FERNANDO CORUJA E OUTROS V I 22 i
105 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS V 22 I
104 RICARDO FERRAÇo E OUTROS V Z2
103 GLYCoN TERRA PINTO E OUTROS V 22
5.7 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 lU
5.10 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 IV
5-11 SERGIO NOVAIS E OUTROS V. 22 V
5.1 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 VI
5-9 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 4
61-2 REGIS CAVALCANTE E otiTRoS V 22 6
107 SERGIO REIS E OUTROS V 22 6
109 RICARDO FERRAÇo E OUTROS V 22 6
1-29 FEllNANDO FERRO E OUTROS V 22 6
101 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 7
111 FEllNANDO CORUJA E OUTROS V n
112 RICARDO FERRAÇo E OUTROS V 13 I
113 SERGIO NOVAIS E OUTROS V "3
106-1 FERNANDO CORUJA E OUTROS V 24

104-1 RICARDO FERRAÇo E OUTROS V "4
110 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V "4
99·2 REGIS CAVALCANTE E oVTRoS V 24 11
99 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24A

99·1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V "4A r
51·1 PEDRO EUGENIO E OUTROS V "5
51-2 PEDRO Et'GÊ:-Ilo E OUTROS V =5 U

116 RICARDO FERRAÇo E OUTROS V 2SA

117 SERGIO REIS E OUTROS V 2SA

115 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 25A

114 CLE.\lENTIDO COELHO E OUTROS V 2SA

115-1 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V l5A I
115.1 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 2SA 11

114-1 CLEMENTINO COELHO E OUTROS V 25A U

111 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 26

119 GLYCON TERRA PINTO E ol:TRoS V "6
,

N'EM I AuTOR 'CAP : ·\RT . ~ I INC ,P.\RECER 'I
4 RONALDO VASCONCELLOS E OI.TROS , I I I I I iAS

2 RONALDO VASCONCELLOS E Ol:TRoS I I 1 I I I IAS

3 RONALDO VASCONCELLOS E oL:TROS J I I I I I IAS

14 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I I 1 I 2 IAS

I FERNANDO CORUJA E OUTROS I 1 I I 2 IAS

7 RICARDO FERRAÇO E OI.'TRoS I I I ! " ,AS

6 PAULO DELGADO E Ol:TRoS , I , I i 2 ! 'AS I
5 SERGIO NOVAIS EoLTRoS I I 1 I 2 ! 'AS

14-1 REGIS CAVALCANTE E OL:TROS I I I : 3 I AS I

11 RICARDO FERRAÇO E Ol~TROS I I 3 I '.\5 i
10 FERN"NDO COReJA E Ol:TROS I I I , 3 I ;AS I
~ MOREIRA FERREIRA E OUTROS I 1 I I ! ) 1 IAS I
5-1 SERGIO NOVAIS E oL;TROS i I I I I 3 I IAS

1 FERNANDO FERRO E OI:TROS , I I I I 3 I !RE

12 OLlMPlo PIRES E Ol:TROS I I
,

I I 4 I iRE II

1-1 FERNANDO FERRO E OVTROS I I 2 I IAS

13 REGIS CAYo\l.CANTE E ol:TROS I I 2A I IAS

15 MOREIRA FERREIRA E Ol:TROS I I 3 I IAS

16 RICARDO FERRAÇO E IlI;TROS I 3 ! IAS

17 FERNANDO CORUJA E OUTROS I I 3 I IAS

5-2 SÉRGIO NOV AIS E OI.TROS I I 3 I '.AS

19 'PAL;LO DELGADO E OUROS I 3 : I 'RE i
1-2 FERNANDO FERRO E OVTROS I I I 3 I I I IAS I
1i REGIS CAVALCANTE E OUTROS I I : 3 I I 1 'AS

21 RONALDO VASCONCELLOS E oL;TROS , I I 3 I 11 I.•s
20 PIIILE\ION ROORIGl'FS r OI TROS

,
I ; : , 11 'RE

18-1 ,REGIS CAVALC\.~TE é oH TROS [ I I ) I J 11 IAS J
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AS

117 ISERGIO REIS E OL'fROS I V I :SA I I IRE I
115 IRONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I V I :SA I I IRE I
lI4 ICLEMENTIDO COELHO E OVTROS I V I 2SA I I IRE I
11S-1 IRONALDO \" \SCO'("ELLOS c ()l 'TROS \' • :SA . r I 'RE

I
,

115-2 IRONALOO VASCO:-õCELLOS E Ot:TROS V ! ::5A I 11 'RE i
114·1 'CLEMENTI:-ÕO COELIIO E OL'fROS V • ::SA I I; ; 'RE

!1I8 REGISCA\ALLI:--rEEOI'TROS

RE

I 11 íA.

11 , •"!!ORU 1:1.1,!!~I() E OL TROS

"ERGIU :--OVAIS E Ot:TROS

\70 ~ REGIS CAVALc'A:-ITE E Ot:TROS 11 I 7 V AS

;112 VIRGlLiU (;t:I~IARÂES E OUTROS 11 I 7 V RI:

:13 REGIS c,\VALCA:-ITE E OUTROS 11 ! 1 V AS
I

11 I I'I.I(, FERNA~noFERRO E Ol'TROS 7 V AS
I

I I 7 I
I

IRE II.,.. REGIS n \'ALC\~TE E OUTROS I 11 V11
..

111· PARECER DA COMISSÃO

o Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I

Do. Objelivo.

\' :::b

20 de outubro de 1999.

CAPÍTIJWIl

Da Criacio, Nalure.. Juridica e Compelêndu da

Agência Nacional de Água. - ANA

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Disp!;,! sohre a Cf/ação ria Agência Nacional de

AXilas - ANA. ell"úade federal de Implementação ria
Polílll.'a NaCIOnal de Recursos Hídricos fi de coordlnaçdo

do Si.\·lcmu NaCiOnal dI! Gerenciamento de Recursos

Hídrtcos. I! dá outros prowdências.

'.' \q (;Lyroo...; Tf:RRA 1l\"lTO r 0\ íRO~

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luciano PizzaUo, Vice·Presidente no Exercício da Presidência, Celso
Russomanno e Paulo Baltazar, Vice-Presidentes, Ronaldo Vasconcellos,
Fernando Gabeira, Luiz Billencourt, Badú Picanço, Ricarte de Freitas,
Sebastião Madeire, Ben·Hur Ferreira, Jolio Magno, Marcos Afonso, Malrcio
BiUar, Ricardo Izar, Regis Cavalcen1e, Fernando Zuppo, Laura Carneiro,
José Borba, Philemon Rodrigues, Aloizio Santos, Fátima Perees, Maria
Abadia, Marinha Raupp, Fernando Ferro, Alcione Athayde, Duílio
Pisaneschi e Sérgio Novais.

A ComissOO da Defesa do Consumidor, Meio
Ambienta a Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela eprovaçAo do Projeto de Lei nO 1.617/99, das emendas
apresentadas em Plenário de n"s 22, 24, 25, 26, 27 e 77/99, pela aprovaçAo
parcial das emendas de nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,
21, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 62, 63, 65, 67, 88, 69,
70, 73, 76, 78, 92, 96, 97, 118, 119 e 120/99, com substitutivo, e pela
rejeição das emendas da n"s 12, 13, 19,20, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
41,42,44,45,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,71,72, 74, 75,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113, 114, 115,
116, 117/99, nos termos do parecer do relator, Oep. Luciano PizzaUo.

Art, 2.. Compete ao Conselbo Nacional de Recursos Hidricos promover.

Mliculação dos planejamentos na<:ional, regionais c estadu':' elaborados pelas entidades que

integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e fonnular a Politic.

Nacional de Recursos Hidricos, nos tennos d. Lei n· 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 1° E51a lei cria a Agência Nacional de Àguas - ANA, cnlidade

federal de implementação da Politica Nacional de Recursos Hídrico. e de coordcnaçlo do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. estabel~endo regras p.ra ti "lUli

atuação.. sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos.

1·26 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20 I I AS

\-27 FERNANDO FERRO EOUTROS V :0 I : AS

1·21 FERNANDO FERRO E OUTROS V :1 I RE

106 FERNANDO CORUJA E OUTROS V :2 I I RE

lOS ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS V 22 RE

104 RICARDO FERRAÇO E OIJ1"ROS V 7" RE

103 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 22 RE

5·7 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 UI RE

5-10 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 IV liE

5-11 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 V RI:

j·1 SUGlO NOVAIS E OIJ1"ROS V 22 V1 RI:

5·9 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 4 RE

6&-2 RÉGlS CAVALCANTE E OUTROS V 22 6 AS

107 SERGIO REIS E OIJ1"ROS V 22 6 RE
-

109 RICARDO FERRAÇO E OIJ1"ROS V 22 6 RI:

\·29 FERNANDO FERRO E OUTROS V 22 6 RE

101 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 1 RI:

111 FERNANDO CORUIA E OIJ1"ROS V 23 llE

112 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 23 RE

113 SERGIO NOVAIS E OUTROS V :J I RI:

106-1 FERNANDO CORUIA E OUTROS V :4 RE

104-1 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I V 24 RE

110 GLYCON TERRA PINTO E Ot:TROS V 24 I RI:

99·2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V :4 I 11 RE

199 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V I 24,\ I RE 1
99·1 REGIS CAVALC":OOTE E OUROS V ! ;::4A I I RE I

SI. I PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25 I RE

S8-2 'PEDRO EUGÊNIO EOUTROS V :5 l: RI: !
116 IRICARDO FERRAÇO E OUTROS I V I 2SA I RE I

\.\7 FER!~ANDOFERRO E OUTROS 11 8 I v AS
76 SARAIVA FELIPE E OUTROS 11 8 I V AS
71 iNOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 8 V11 AS
79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 11 9 U RI:

61 iNOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 9A RI:

1·11 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10 AI
1·19 FERNANDO FERRO E OUTROS III 10 I AI

1·20 FERNANDO FERRO E OIJ1"ROS m lO 2 AI
10 SARAIVA FELIPE E OUTROS UI 11 RI:

1·21 FERNANDO FERRO E OUTROS UI I1 AS
1I RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS III 12 ) RI:

61 REGIS CAVALCANTE E OUTROS III ,4 11 RI:

17 VlJ.GlLlO GUIMARÃEs E OUTROS IV 14 11 RI:
16 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 11 R~

tas RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV I 14 I I 11 RI:

84 DR HELIO E OUTROS IV 14 11 RI:

13 RICARDO FERRAÇO E OUTROS IV 14 11 RI:

S2 SÊRGlO REIS E OIJ1"ROS IV 14 11 RI:

1·22 FERNANDO FERRO E Ot:TROS IV 14 11 RE

1& DR HELIO E OIJ1"ROS IV 14 m RI:

:90 REGlS CAVALCA."'TE E OUTROS IV I 14 i IIIA RI:

19 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 IIIA RI:

,1·23 FERNANDO FERRO E OL'TIlOS IV 14 I V1 RI:

91 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS IV 14 VII RI:

,92 .GLYCON TERRA PP.'lTO E OUTROS IV 14 I X AS

i93 IvrRGlLlO GUIMARÃES E OUTROS IV 14 XI RI:

194 IMOREIRA FERREIRA E OUTROS IV 14 U RI:

,1·24 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 15 RE

198 vrRGlLlO GUIMARÃES E OUTROS IV I' RI:

197 REGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 15 AS
196 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 15 I AS
1
95 'DR HÉLIO E OUTROS IV "I RI:

h·1 !PEDRO EUGÊNIO E OL'TIlOS V 18 I RI:

,101 :RICARDO FERRAÇO E Ot:TROS V I 10 I I RE

: 100 'PHlLE.\lON ROORlGt:ES E OUTROS V I 19 , RI:

~102 'fERNASOO CORt:IA E OUTROS V ! 19 I RI:

,5·6 :SERGIO :-ÕOVAIS E OUTROS V I 19 AS

~1.2S ,FERNANDO FERRO E Ot:TROS I v I :0 r I RE
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An. 3' Fka criada a Agencia Nacional de Águas - ANA, IIItarquia sob
rezjme especial. com autonomia administrativa e financeira. vinculada ao Minillério do Meio

Ambieme. com a finalidade de implementar. em sua esfera e atribuições. a Politica Nacional de

Recursos Hidricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de
ltecurIOI Hidricot.

Parágrafo único. A ANA teni sede e foro po Distrito Federal, podendo
iftllllar unidades administralivas regionais.

An. 4' A atuação da ANA obedecera aos fundamentos. objetivos.
dirttrizes e inslfUlllClllOl da Politica Nacional de Recursos Hídricos e sera desenvolvida em
articullÇio com órgios e CIIIidades pilblicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de
Oerenciamemo de Recursos Hidricos. cabendo-lhe.

I - supervisionar. controlar e avaliar as ações e atividades decorremes do
cumprimento dalegislaçio federal peninenle aos recursos hidricos;

11 - disciplinar, em caraler nonnalivo. a implementação. a
operacionalizaçlo. o controle e a avaliação dos instrumentos da Politica Nacional de Recursos
Hldricos;

1JI. coordenar. na esfera federal. a elaboração dos planos de recursos
hldricos e supervisionar sua Implementação:

IV • outorgar. por intennédio de autorização. o direito de uso de recursos
hlclricos em COfllOI de iaua de dominio da União. observado o disposlo nos al1igos 5', 6" e 7":

V• fiscalizar os usos de recursos hidricos nos corpos de água de domínio
da Unilo:

VI • elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho
NllCional de RccurlOs Hídricos, dOI valores a serem cobrados pelo uso de recursos hidricos de
dominio da Uniio, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos ComitOs de Bacia

Hidroarilica. na torma do inciso VI do art. 38 da Lei n' 9 433. de 1997,
VII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comites

de Bacia Hidroaraflca;

VIII - implementar. em aIliculação com os Comites de Bacia
HicIroifiIIca. a cobrlllÇl pelo uso de recursos hídricos de dommio da União:

IX - 1lTICIdar, dillribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da
colnIlça pelo UIO de recUI'lOl hídricos de dominio da Uniio, na forma do disposto no aIligo 22
da Lei n' 9.433, de ade janeiro de 1997;

X - planejar e promover aÇÕes destinadas a prevemr ou minimizar os
efeilOl de secas e inundações. no imbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos. em articullÇio com o ór&iO central do Sistema Nacional de Defesa Civil. em apoio aos
Esladoa e Municipioa;

XI • promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicaçio de

recursoa financeirol da Uníia em obru e serviços de regularização de cursos de água. de
alocação " distribuição de água. e de rontrole da poluição hidrica. cm consonância com o

estabelecido nos planos de recurSOI hidricos:
XII - del1nír e fiscalizar as condições de operação de reservalórios por

agenles públicos e privados. visando a Il&rantir o uso múltiplo dos recursos hidricos. conforme
estabelecido nos planos de recursos hidricos das respectivas bacias hidrogralicas;

XIII • promover a coordenação das atividades desenvolvidas no ãmbito

da rede hidrometcorológíca nacional. em articulação com órgios e enlidades públicas ou
privadas que a integram. ou que dela sejam usuirias;

XIV· urillllizar, ímplantar e gerir o Sistema Nacional de InfonnaçÕls
sobre Recursos Hídricos;

XV - estimular a pesquisa e a capacitavio de recursos humanos para a
lIestio de recursos hidricos

XVI - prestar apoio aOI Estados na criação de órgios gestores de
recursos hidricos;

XVII - prestar lpoio t.'Cnico, administrativu e I1nanceiro ao Conselho
:-Iacional de Recursos Hidricos:

XVIII - propor ao Conselho Nacional de R.ecursos Hidricos o
estabelecimento de incentivos. inclusive I1nanceirol. li conlervação qualilaliva e quantitativa de
recursos hidricos

§ I' Na e<ecuçio das competencias a que se refere o inciso " deste
aIligo. serio considerados. nos casOs de bacias hidrogríficu compal1i1hadas com outro. paises.
os respectivos acordos e tratados

§ 2' As ações a que se refere 11 inciso X desle al1igo. quando envolverem

a ap\i<:açio de racionamentos prevenlivos. somente poderio ler promovidas modlantl a
observância de critérios a serem definidos em decrelo do Presidente da República.

§ 3G Para os tins do disposto no inciso XII deste anigo. a definição das

condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidreletricos sera efetuada em

articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

~ 4° A ANA podera delegar ou atribuir a agênCiaS de agua ou de baCIa

hídrogratica a execução de atividades de sua competencia. 005 tennos do an -t-t da Lei o'" 9 433.
de 8 de janeiro de 1997. e demais disposilivos legais aplicáveiS.

§ 5' Na inexistencia de agencias de água ou de bacias hidrográficas, a
ANA poderá delegar a órgãos ou enlidades públicas federlÍs, eSladuais e do Dislrilo Federal, ou
atribuir a organizações sociais civis de interesse público, por pruo detenninado, a execução de
atividades de sua compele.cia. nos termos da legislação em vigor.

An. 5' Nas oulorgas de direilo de uso de recursos hídricos de dominio da
União. serão respeitados os seguintes Iimiles de prazos, conlados da dllla de publicaçio dos
respectivos atos administrativos de autorizaçio:

I - lIlé dois anos. para inicio da implantação do empreendimento objeto
da outorga:

11 - alé seis anos. para conclusio da implantação do empreendimento
projetado;

1Il - até trinla e cinco anos. pllll vigencia da outorga de direilo de uso.

§ I' Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos
hidricos serio lixados em função da natureza e do pol1e do empreendimento, Jevando-se em
consideraçio. quando for o caso. o periodo de retorno do investimenlo.

§ 2" Os prazos a que se referem os incisos I e 11 poderão ser ampliados,
quando o pol1e e a impol1ància social e econõmica do empreendimento o justificar. ouvido o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

§ 3' O prazo de que traIa o inciso 1Il podeni ser prolTDgado, pela ANA,
respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos d. Recursos Hidricos.

§ 4" As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para
concessionirias c autorizadas de serviços públicos vigorarão por prazos colOcidentes com os dos
correspondenles contratos de concessão ou atos administrativos de autorização.

An. b' A ANA poderá emitir oulorgas preventivos de uso de recursos
hidricos. com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os uso. requeridos.
observado o disposlo no al1. 13 da lei n' 9 433. de 8 de janeiro de 1997.

§ I" Aoutorga preventiva nio confere direito de uso de recursos hidricos
c se dcsrina a reservar a vazão passível de oucorga.. possibilitando. aos investidores. o

planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.

§ 2' O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se

em conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de um

ano. findo o qual será COI15iderado o disposto nos incisos I e 11 do al1igo anterior.

An. ']O Para efeilo de licilar a concessão ou autorizar o uso de potencial
de energia hidráulica em corpo de água de dominio da União, a Agência Nacional de Energia
Elétriça· ANEEL deverá promover, junto à ANA, a prévia oblenção de declaração de reserva de

disIlonibilidade hidrica.

§ I' Quando o potencial hidniulico localizar'se em corpo de água de
dominio dOI Estados ou do Distrito Federal. a declaração de reserva de disponibilidade hidrica
será obIida em articulaçlo com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos.

§ 2' A declaração de reserva de disponibilidade hidrica sem
ltalllfonnada automaticamente. pelo respectivo poder outorgante. em ootorga de direito de uso
de recursos hidricos â inSlilUiçio OU empresa que receber da ANEEL a concessio ou a

autorizaçio de uso do potencial de energia hidráulica.

I 3' A declaração de reserva de disponibilidade hidrica obedeceni ao
disposto no art. 13 da Lei n' 9 433, de 8 de janeiro de 1997 e será fomedda em prazos a serem

fllUlamentados por decreto do Presidente da República.
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CAPiTULO JII
Da EstnllMra OrJJnic. d. Alfnd. N..ion.1 de Águs - ANA

Art. li" A ANA seJá dirigida por uma Diretoria Colegiada. composta por
CÍIlCO membros, nomeados pelo Presidente da Rtpública. com mandatos não coincidentes de

quIIm -.ldmitida uma única reconduçIo consecutiva. e contará com uma Procuradoria.

§ I' O Diretor-Presidente da ANA será escolhido pelo Presidente da
RepUblica entre os membros da Diretoria Colegiada. e investido na função por qUatro anos ou
pelo prazo que rCSlU de seu mandato.

§ 2' Em caso de Viga no curso do mandato. c'Sle sera completado por
sucessor investido na forma prevista JI() Copul. que o exercerá pelo prazo remanescente.

Art. 9" A exoneraçio imotivada de dirigentes da ANA só poderà ocorrer
IlOl quatro meses iniciais dos respectivo. mandatos.

§ I' Após o prazo a que se refere o copul. os dirigentes da ANA somente

pelderio o mandato em decorrência de renúneia. de conden&Çio judicial transitada em julgado.
ou de decisio definitiva em processo administrativo disciplinar.

§ 2' Sem prejuizo do que preveem as legislações penal e relativa a
puniçio de atos de improbidade administrativa no serviço público. serã causa da perda do
mandato a inobserváncia. por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proibições
inetentes ao cargo que ocupa.

§ 3' Para os fins do disposto no parágrafo anterior. cabe ao Ministro de
Estado do Meio Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar. que será conduzido
pcl( comissio especial. competindo ao Presidente da República determinar o afastamento
preventivo. quando for o caso. e proferir o julgamento.

Art. 10. Aos dirigenles da ANA é vedado o exercicio de qualquer outra
atividade profissional. empresarial. sindical ou de direção politico-partidária.

§ I' E vedado aos dirigentes da ANA, conlorme dispuser o seu
regimento interno, ter inleresse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema

NICiolIal de Gerenciamento de Pecursos Hídricos.

§ 2' A vedaçio de que trila o Copul Dio se aplica aos calOS de atividades
proI!lIÍonais decorrentes de vínculos conlratuais mantidos com entidades públicas ou privadas
de ensino epesquisa.

Art. 11. Compete á Diretoria Colegiada:

Art. 12. Compele ao Diretor-Presidente.

I - exercer a representação legal da ANA.

" - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada:
111 - cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada:
IV - decidir od referendum ,'a Diretoria Colegiada as questões de

urgência:
v -iecidir, em caso de empate. nu deliberações da Diretoria Colegiada;
VI w nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissio e as

funções de confiança,
VII - admitir, requisitar e demi';' "rvidores. preenchendo os emprego.

públicos:

VIII - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos o.

relatórios elaborados pela Diretoria Colegiada e demais assuntos de competência daquele

Conselho:
x ~ assinar contratos e convênios e ordenar despesas; e
Xl - exercer o poder disciplinar. nos termos da legislação em vigor.

Art. 13. Compete à Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia
Geral da Uniio para fins de oriemaçio nonnativa e supervisão técnica:

I . representar judicialmente a ANA, com prertogativas processuais de

Fazenda Pública;
11· representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de

direçio. inclusive .pás • cessaçio do respectivo exercido, com referência a atos praticados em

decorrência de 'uas atribuições legais ou institucionais. adotando, inclusive. as medidas judiciais
cabiveis, em Jl()me e em defesa dos representados:

III • apurar a Iiquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza.
inerentes ás atividades da ANA, ínscrevendo-os em divida ativa. para fins de cobrança amigável
ou judicial: e

IV - executar as a1ividades de consultaria e de assessoramenlo juridicos.

CAPÍTULO IV

Dos Se",idores d. ANA

Art. 14. A ANA constituirá, no prazo de trinta e seis meses a contar da
data de publicaçio desta lei, O seu quadro próprio de pessoal. por meio da realização de concurso
público de provas, ou de pt'OVu e titulos, ou da redí.tribuição de servidor.. de órgãos e

ClIlidades da administraçio federal direta, autárquica ou fundacional.

§ 1° Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição, fica a ANA
autorizada a efetuar contralaçio temporária. por prazo Dio excedente a trinta e seis meses. do
pessoal têcnico imprescindivel ao exercício de SUIlJ atribuições institucionais.

Art. 15. A ANA poderá requisitar. com ônus. servidores de órgãos e
entidade. integrantes da administração pública federal direta. autárquica e funcional. quaisquer
que sejam as alribuições a serem exercidas.

§ 2' Para os fins do disposto no parágrafo anterior, sio COIIJideradu
necessidades temporâri.s de excepcional interesse público u atividade. relativas à

implementação. ao acompanhamento e á avaliaçio de projetos e programas de carâter finalístico
na área de recurso. hidricos. imprescindíveis á implantaçlo e à atuação da ANA.

I • exercer a administraçio da ANA;
11· editar normas sobre matérias de competeneia da ANA;

111- aprovar o regimento intemo da ANA, a organização. a estrutura e o

imbito decisório de cada diretoria;
IV • cumprir e fazer cumprir as normll5 relativas ao Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos;
Y - examinar e decidir sobre pedidos de outorga do direitos de uso de

recursos hídricos de dominio da Uniio:
VI· elaborar e divulgar relatórios sobre as alividades da ANA;

VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos cirgios
competCllles; § 1° As requisiçõ.. para exercicio na ANA, sem cargo em comissão ou

VIIl - decidir pela venda. cessiO ou aluguel de bens integrantes do IiJnção de confiança. ficam autorizadas pelo prazo máximo de vinte e qualro meses. contado da

pIlritnõnio da ANA; e inllalaçio da aUlarquia.

IX - conbeeer e julgar pedidos de reconsideraçio de decisões de

componentes da Diretoria da ANA.

§ I' A Diretoria deliberará por maioria simples de votos. e se reunirá

com a presença de. pelo meJl()s. três diretores. ClIlre eles o Diretor-Presidente ou seu lIUbstituto

lega\.

§ 2' As decisões relacionadas com as competências instirueionais da

ANA, previslas no art. 3'. serio tOmadas de forma colegiada.

§ 2° Transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior. somente

serio cedidos para a ANA servidores por ela requisitados para o exercicio de cargos em
comissio.

§ 3° Duranle os primeiros trinta e seis me..s subsequentes a instalação
da ANA, as requisições de que Irata o cap111 deste artigo. com a prévia manifestação dos
Ministros de Eslado do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestão. serão
irrecusãveis e de pronto atendimento.
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§ 4° Quando a cessio implicar reduçio da remuneraçio do

servidor requisitado. fica a ANA autorizada a complemento-Ia ate atingir o valor percebido no

Órgão ou na entidade de origem

Art. 16. Ficam criados. com a iinalidade de integrar a estrutura da ANA

I - quarenta e nove cargos em comissão. sendo cinco cargos de Natureza
Especial. no valor unitario de RS 6400.00 (seis mil e quatrocentos reais). e quarenta e qUalro

cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS. assim distribuidos: nove DAS

101.5; cinco DAS 102.5; dezessere DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 1013. dois UAS

101.2; e dois DAS 1021;
11- cento e cinqüenta funções de confiança denominadas Funções

Comissionadas de Recursos Hídricos - FeRH. sendo: trinta FeRI! - V. no valor unitario de RS
J.l7D.00 (mil cento e setenta reais); quarenta FCRI!- IV. no valor unir'rio de RS 855.00

(oitocentos e cinqüenta e cinco reais); trinta FCRH - m. no valor unitãrio de RS 515.00

(quinhentos e quinze reais I. vinte I'CRI! - 11. no valor unitario de RS 454.00 (quatrocentos e

cinqüenta e quatro reaisl. e trinta FCRI!- I. no valor unitario de RS 402.00 (quatrocentos e dois

reais).

§ I' O servidor investido em I'CRI! exercerã atribuições de

as""ssoramento e coordenação tecnica e perceberá remuneração carrespondente ao cargo efetivo

ou emprego permanente. acrescida do valor da função para a qual tiver sido designado.

§ 2' A designaçilo para funçio de assessoramento de que trata eSle artigo

oio pode ser acumulada com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de
comissionamento. cessando o seu pagamento durante as situaçães de afastamento do setVidor.

inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício. ressalvados os penados a que se referem OI

incillOs I. IV. VI e VIII e alineas "a" e "e" do inciso X do art. 102 da Lei n' 8 112, de 1I de

dezembro de 1990. e no art. 471 da Consolidação das Leis dos Trabalho. aprovada pelo Decreto
Lei n' 5.452. de I' de maio de 1943

§ 3° A Diretoria Colegiada da ANA podera dispor sobre a alteraçio de

quantitativos e a distribuição das FCRI! dentro da estrutura organizacional da autarquia.

observados 05 niveis hierarquicos. os valores da rcuibUlçào corrcspondcnce e os respectivos

custos globais.

§ 4° Nos primeiros trinla e seis meses seguintes a instalação da ANA. a

FCRI! podera ser ocupada por servidores uu empregados requisitados na lorma do artigo
anterior

CAPíTULO V

Do Patrimônio e dI! Receitas

Art. 17. Constituem patrimônio da ANA os bens e ~ireitos de sua

propriedade. os que lhe tàrem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar.

Art. 18 Constituem receitas da ANA.

I - os recurllOs que lhe lorem transferidos em decorrência de dOlIÇÕOS

consignadas no Orçamento Geral da União. creditas especiais. creditos adicionais c

transferências e repasses que lhe lorem conleridos.

11 - os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de aguI de corpos

hidricos de dominio da União. respeitando~se 3S tonnas e U~ limites de aplícação previstos no

art. 22 da Lei n° 9 433. de 8 de janeiro de1997.

IIIR 05 recursos provenientes de convemos. acordos ou contralO!i

celebrados com entidades. organismos ou empresas nacionais ou internacionais;

IV - as doaçães. legados. subvenções e outros recurllOs que lhe furem
deslÍnados;

V • o produto da venda de publicações. material tecnico, dados e
informações. inclusive para lins de licitação publica. de emolumentos adminislralÍvos e de taxli
de inscrições em concursos;

VI • retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiro.;

VII • o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em
decorrência de açães de fiscalização de que tratam os arte. 49 e 50 da Lei n' 9.433, de 1997;

Vl1I - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade;

IX - o produto da alienação de bens. objetos e instrumentos utilizados

para a prática de intrações. assim como do patrimônio dos infratores. apreendidos em

decorrencia do exerclcio do poder de policia e incorporados ao patrimônio da autarquia. nos

termos de decisão judicial; e
X os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos

administrativos.

An. 19 As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos

hídricos de dommio da União serão mantidas a disposição da ANA. na Conta Cnica do Tesouro

Nacional. enquanto nào torem destinadas para as respectivas programações.

§ 1° A ANA mantera registros que permitam correlacionar as receitas

com 8S bacias hidrogralicns em que fi.lram geradas. c?m n objetivo de cumprir o estabelecido I1U

art. 22 da Lei n" 9 433. de 8 de janeiro de I 'N7

§ 2' As disponibilidades de que traia o CapUI deste artigo poderão ser

mantidas em aplicações tinanceiras. na torma regulamentada pelo Ministerio da Fazenda

§ JO A tixação das dO/ações orçamentarias da ANA na Lei Orçamenta,,"

Anual e $UI programaçio orçamcntaria e tinanceíra de execução nào sotrerão limites nos seus

VaIOfe5. para mO\'imcn1nçào co empenho

CAPiTULO VI
Du Disposiçaes Finais e Transitórias

Art. 20. Na primeira gestão da ANA. um dire,or tera mandato de Iré,

anos, dois diretores teria mandatos de quatro anos e dois diretores terão mandatos de cinco anos.

para implementar o sistema de mandato. não coincidentes.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I .. transferir para a ANA o acervo tecnico c patrimonial. direitos c

receitu do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos. necessarios ao funcionamemo da
autarquia;

11.. remanejar. transferir ou utilizar os saldos orçamemarios do Míml)t~nl)

do Meio Ambiente para alender is despesas de estruturaçilo e manutençào da ANA. ullliLandll.

como recursos. as dotaçOes orçamentirias destinadas as atiVidades tins c admim~tratl\ IJ:'i.

obsetvados os mesmos subprojeto.. subatividades e grupos de despesas prcvi,tos lia I.e,

Orçamentária em vigor

An 22. A t'IlMuhnria iurtdica do :-Olinisteriu do :-Oleio Amb,ente e J

Advocl1:ia·Geral di I'niAn preMlardll iI ,'S,,. IUI ,lmhitn de suas cllmpetcncla'. a ,"SI;lénela

juridica nccesuria, Ile que ftejl pravidall eurYll de 1'r\lcuradnr da autarqUia

An ~3 O P"der H'&:l:ulI\U nl1l)lL!l1ICI1HlnJ ,) dC5cemralizaçtlo dil~

atividades de Ilperaç411 e manulcnçilll de I~Mer\lIlllrll" "'11\'11' e ,lIlulo'I •• , dI' tlnnllnin da I Olá"

excetuada a infra·eslMura componente do Sislel1lR Iillelltglldll IIla"lell\l "I""ado pelo

Operador Nacional do Sistema H1.~riell • ONS

Parigrafo unico rabcri u AN/\ II C()(1Ilh.'I1.t\'llll C ,\ 'UllL'I\I"';lO \10

processo de dcsetnlraliZlÇIo de que lrlla cite aniSll

Art 24 O Poder Execulivo. no pra7n de 11l1\'L'lIUl dlitS. cnntad"s a IMltlr

da dali de publlclIÇlll desta lei. por meio de decreto do !'resldeme da Republiea e'tabe,,",el,\.,

eSIMura relllmemll da ANA. determinando sua in'talação

~\n ~~ A ANA promovera a realil-ação ,fI! ('nnCIIT"" 1'1I1,lh'[l 11.1

preenchi_mo d.u vasu exilrcnrel nu seu quadro de pessoal

\rt :(, O iln I d... I t.:1 11' lo( 11111 de II d~ lIIarço d~ Ilh}lI. IHIS'lI .1
"Igorar úlm a :'tocguinrc JcLJaç;io

"\rt I"

I • tlUilrCnlb ~ cinco pur cento aos E~tados.

11 .. tlunrentll c cinco por cento aos ~tuniClpios.

lU . <Wt~ por cento ao ~1ini~terjo do ~fejo Ambllmtc.

IV • tini" por l'cnto lIn ~1ini!'itcrío de "tinas ~ Energm.

V .. um por cento ao \tinistcrio da Cicncia e rccnolugia

~ 4" AM cotas destinada. aos 'flm'tem" <lu 'feiu Ambiente e de Minas e
Energia represcntam a cobrança peJo uso de recur50s huJnco.!l nos lll'l'r)\lcil~'m~ntos de potenciais
de cnl.lrgla hidraulíca
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§ SI) Da cota destinada ai' ~iinislerio do ~Ieio Ambiente;

. quatro dt.:cimus por ':Ct\lO '.lerão dplicados na elaboração da Potitíca
'acumal dlJ RL"CurSt.s llidricus.

li ..\:15 U\\Clros t.: sel!'t dccimo$ por cemo ~crão ilplicados. por intermédio

da :\~anclil \;nchuml de .\gUtlS. na illlplemcluaçãu tia rnluica \aciunal de Recursos Hídricos e

óo S''ltcma '\acJOllili de (;crencJaIllCI1IO de Recursos llidrÍC'us.

~ 6" I)a c.:Ula de~lmada au \Iinislcnu de \1inas c Energia

um pur cento sera apliC'ado em estudos de inventario de recursos
1mbko... c em \\lUf\t"l. ~r\'l\;o~ rclilciun.dn~:lnapnwcílamcnto da energia hídràulica:

11 um I'Uf ccnlU ~ra aplicado. por illlcrmedin da Agência Nacional de

Lllcl~J.l1 ictril-'l \"'·,U .. lia .uil1lllli ...mlt;iuJ lia r~de hidrul1lclCllrnlngíca lIe interesse do setor
delncu . (\iR.

·\n ~7 .\ :\~I..m. prmnoo., era. nu I'nu:o de J1ovel1la dias, ajuste no

calculn da lo"lllt1pcnsaçào tinanct:ira c dos "royallies" de 'Iue trata o an ::6. adotando como

Icfcrt:l1l:laIS "S \alnrcs de venda de energia praticados no dia anterior ao da publicação desta Lei

\11 ~K O ao .U da l.ei 11' t) 433. de H de Janeiro de 1991. passa a

It!.Ut'J.1 •• Im .l ......~Ultltc I'Cti;~U\

\n ;: hUe1!ram 11 'lslem3 :'\acumal d.: (icrenciamenlo de Recur!Õos

I "c', Il"ielhu '.;ICIIUllU de Recurso.,; Ilrdncos.

11 a t\~cncia ~acimllll de ..\guas.

1II ." ('oosel"'" de R.'Cu,sos lIidricos dos Estados e do Distrito

I'ederal.
IV - os Comilês de Oacia lIidrogralica.
V - os órgios dos poder.. pUblicos federal. eSladulis, do Distrito

Federal c municipais cujas compelências se relacionem com a geslio de recursos hídricos:

VI - as Agências de ....gua:· (~Rl

An, ~9 O an 35 da Lei n'· <) 433..de 8 de janeiro de 1997, pUSl I

vigorar cum a seguinte redação do inciso IX e acrescido do inciso Xl

'An, 35

IX acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos

llidricns e determinar as providências necessarias ao cumprimento de 5UI5 metas:

XI - lormular a I'olilica :-Jacional de Recursos Hídricos," (NR)

An 30 () an 36 da Lei n' '1433. de g de janeiro de 1997, pusa I

vigorar com a scJ!uinte redação

"An, J60 ronselho :-Jacional d. RL'Cursus IIidricos será presidido pelo

\linislro de Estado do Meio Ambienle

Paragralo UOICO () lilular da Secretaria de Recursos Hídricos do
\1inístcrio do Meio Ambiente exçrcera 11 'unção de Secrctario-F.:<t.'CUlh..o do Conselho Nacional

de Recursos lIidricos' (NR)

\n J I Ficam rc...ngadns u" anc ;t;. ..J6 c :'·1 da Lei n° 9433, de 8 de

janeir., de J997
1

An, 32, I'SlII..i .'OUa em vigor na dlla de sua publicaçio.

~~ ~"":f/é A&J
Depulado1l.so RtJSSOMANNO

Vice-pm~l"no t:..rricio di 'residênril

CC»IJS5ÃO pE !oJ~ASF. ESEJ'CIA

I" IlEUTÓRIO

o projeto de Lei n'1.617. de 1999. O<1Blnino do Poder Executivo, prop(le I

críaçiG da APoeia N..iOllll de ÁIUU • ANA, en1idade (ederal de coordenaç1o e apoio do Sistema
NteionoJ de aor-ÍImIIItO de Roeursos HidriçoS, • di 0<IlrIS providencias,

A propotiçio __ como obj<livo illlrinseco e nia menos imJlllll101O, I

. ilNIoIçio' implomeMaçio dos._da PoIiuea N..,onoJ de Recursos Hídricos e do Sislema

Nte_ di~ di lteellnoI HldricoI, ÍIlIlÍlIIÍdos pela Lei n° 9,433, de • de jucúo de
1W7, 10 iIleIllir 11Ift 15 CGIIlpOIineias di ANA _(as como I OIIlOrp de direitos de 1110 de

- hidrioos de dominio da Uniio. I .lftIllantaçio e operaçIo do Sislema NaciolIaI de

/atomoaç6ts sobre Recursos Hídricos e prISloV apoio' criaçio de comilfs de baciashi~,

Ao encanllnhar. por meio da Memagem n~ I.:no. de 1999. a proposição ao
Congresso NaCIonal. te-ia o Senhor Presuiente da. República nos termos do § lOdo art. 64 da

Constituição. vale dizer. com solicitaÇão de urgenclc, na trnrnitação da matéria.

o projeto fOI àIstnbuido ás Comissões de Trabalho. Administração e
Sen1ço Público: de Minas e Energta: de Defesa do Consumtdor. Meio Ambiente e Minorias e de

Consntuição e JustIça e de Redação. nos lermos dos am 2..J. II e 54 do Regtmento Intern~
Cinwa dos Deputados e, por (orça desle mesmo regimento, esta submetida à lramJlaçlo simulllnea
...,. referidos orgias técnicos,

Aberto o prazo regimenlll1 próprio para I recepçio de emendas, (omo
ofmcidas pelos senhores parlamentares 120 proposras de alleração ao projeto ongina!, envolvendo
114 abordagens ao lexro (ANEXO n, Tais .mcianvas foram de aurona de 19 Sonhores Deput1dos,

individualmente ou com apoiamentos (ANEXO 11).

Confonne seus objetivos, as emendas podem ser agrupodas em 123
destinadas a pura alteração da redação existente, 32 destinadas à supressão de dispositivos e 29 CM1
o propósito de tntroduLr novos ordenamcotos I.AAr:XO 11I), As emendas concentraram~ em
alguns poucos disposanvos, pnncipalmenle nos arts, I', 3'. 14 e 22, O ."-'':EXO IV _Iha lll1
wernw.

Na ComiSsão de MioM e Energia. coube-nos a rehuona da proposiçio,
cumpnndo-nos, agora. emitIr J.'mcccr quanto ao seu mérito,

D - VOTO DO RELATOR

A AgênCia Nacional de Águas - ANA, cuja criação eproposta pelo Poder
Executivo na. fJrtna do projeto de lei em análíse, apresenta uma série de diferenças fundamentais
em relação ás suas congêneres Jã em funcionamento. Essas dlferenças devem-se,
fundamentalmente, ao faro de que o domínio dos fCC= bidricos, por (orça de diJpositivos
COOStltueíooais, c dividido entre a União e os Estados, devendo existir. panlelameme, dois sistemas
de ge$liO das àguas, um federal e outro dirigido pelos Estados e pejo Distrlto FedeIll1. Esse> dois,
sistemas. apesar de administrativamente independentes, têm de ser coerentes entre si.

Essa dJvtsão do dominio das águas condicionou o estabelecimento da
Politica Nacional e do Sistema NilCIOrud de Gerenciamento de Recursos Hidncos, pela Lei nO 9.433,
de I de janeiro de 1997 Essa lei vem sendo. desde entio. a linha mestra para o detaJbamenro do
arcabouço insntuc:lonal des.o.nad.o a genr os re<;UI'SOS hidricos brasileiros.

Outro ponto importante e que a AgênCIa NaCIOnal e Âguas não fará
COncessões para prestação de sen.iços publicas. como acontece com a MTEEL e com a ANATEL e

nem "venderá", por preços rrultonanos. autonZ3.ÇÕes para. explo.rn.ção de recursos natunus de a,1tÓ
valor comercial. como ocorre com a ANP. Sua função adm.tnistratlva bâsica sem controlar, Por
meio de outorgas de direito de uso, a alocação das àguas de domímo da União. O valor econômico
desses iguas dependem da localIzação do CDrpo hidnco e da equação quanndade, demanda e
qualidade dos recursos hidricos nele disponíveiS.

A ANA seta., portanto. uma agencia gestora de um recurso natural - a água

• c não uma agência reguladora da prestação de St",1ÇOS publicas. o que a diferencia
fundamentalmente das agêncaas Jà instaladas para os seta'"' de eletnclllade e de telefoma

Como órgão federal executor da Pollll1:a NJt:umol de Recursos Hídricos,

deve caber • ANA a função de coordenar a IDIplemenraçio dessa IKJilUQ sem, no entanto, in"",,ir
as competencias dos dmnlÍs componentes do Sistema Nacional de (ierenclamemo de Recursos
Hídricos e sem quebrar o priocip.o descenuaJizador da geslãD da. agtI.1S csrabelccido pela Lei n'
9,433, de 1997,

ASSim. deve ter a ANA o papel de esomular e prcsttr asslstCt1Ci3 técnica e
orpmZIClOuaJ na cnação e CDosolllw;ào dos COlDJtês de Bacia HídrogrifiQ ~ seus braços
execunvos. as agenCIas de agua ou de bacias. e na orgaruzaçào e atuação dos órgios est1duais
gestores de recursos hidncos - seus congêneres nos estados e no Distnto Federal

A eVidênCIA cada vez maior de contlitos de usos dos recursos hidricos em

várias parte do Brasil toma mais que oponuna a lnlcmnva do Poder Executlvo de. finalmente. cnar,
em sua estrutura administrativa, um órgio encam:gado de genr esses recursos, efeuvando

meeanísmos como a outorga de direito de uso e a cobrança pelo uso dos recursos h.tdncos.

Essa provid!ncl' sera de Incsnmavel valor em casos especificos. como o do

rio 5io Francisco, em que USOS., como a irrigaç:io, conflitam com a exploração do potencial
hidráulico e, mais fonemente. com I possivel denvação de àguas do rio para outras bacias
hidroJrâficas. Caberá • ANA popel fundamental na defirnçlo das possibilidades e oportunidades de
cada USO. dentro do interesse mllor da sociedade. poiS. por meio do sistema de outorgas, teriÍ ela
uma visio mais ampll das demandas e das dlspombll.dades de àgua em cada bacIa hidrografica

brasilella.
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SUIlSTITl'TIVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI X' 1.617. DE 1999

o Congresso Na.cional decreta:

CAPITuLO I
Dos Objetivos

ReuaJtamos,. também, a proveitosa e estreita convivência desfrutada com os
Rclatotes das demais Comissões encarregada5 de proferir pa=er quanto ao mérito do projeto, o
que permitiu uma decisio unifi~ a reSpe;to da matéria.

de 1999Sala da COmissio, em~

Depula<je'fffshrREk",DE
Relator

Dispõe sobre a Criação da .-Igêncra NaCIonal de

Aglla.~ - .,{N.4, enluJode federal de lmp}l!mlntDÇão da

Po/itlca .Vaclonal de Recursos Hldrzcos I! de coordl!nação

do Sistema NaCIonal tk GtmmClamtnto de Recursos

HídrICOS. e dâ outrasprovidbIClas.'

o.da O lP"aDdc quantidade de emendas, orgsninmo. o quadro do ANEXO
V, O qual permirc a visvalizaçio do pmt« dado a cada uma dei.., mdíVidualmente. frisamos ser
.... procedimento purameme regimental, hajo vista o aproveitamento de hoa porte das emendas na

elaboração de nos.. proposta de substitutivo.

Doda _ observações, manitósUmos nosso voto pela aprovação,

qUJtnlO 10 mérito, do ProjeIo de Lei n' 1.617, de 1999, na fanoa do substínrtivo anexo. Votamos
pela rejeiçio, quanto aoméritD, dasC11lClldas de n"12, 13, 19,20,23,32,34,35,,36,37,39,40,41,
42,44,45,50,52,54,55,56,57,51,59,60,61,64,66,71,72,74, 75, 79, 80, 81, g2, 83, 84, 85,
86,87,88,89,90,91,93,94,95,91,99, 100, 101,102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, lIO,

111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117. Votamos pelo aprovaçio parcial, na formo do substinrtivo
IIICXO, das emendas de n" 1,2,3,4,5,6,7,8,9, lO, li, 14, 15, 16, 17, 18,21,28,29,30,31,33,
31,43,46,47,48,49,51, 53, 62, 63, 65, 67, 61, 69, 70,73, 76, 78, 92, 96, 97, J18, 119 e 120.
Votamos pela aprovação inlell&1 das emendas da n" 22, 24. 25. 26, 27 e 77. tnCOrporadas ao texto
do substínrtivo.

Como já dissemos, vários outros ajustes foram colocados no texto. boa

porte deles inspirados Dal vali"... llJBCSlÕOS de emendas apresentulas pelos senhores neputUlos.
das quais =saltamos a emenda substituriva global apresentada por representantes do Parndo dos
TrabaIbadorcs e apoiada por Par1amenlares do PV, PDT, PSB, PPS e PcdoB.

Por .... razIo, elahonmos uma propo!la de .ubstitutivo, com os seguintes
efeitos no~üdo do projeto.

I - introduçio de um novo Capitulo I, que discrimina o objetivo do projeto,
JimiW>do seu .l!csnce e. inclUlive, atendendo ao que ditpõe a Lei Complementar n' 95, de 28 de
fevereiro de 1998, que estabelece normas pm elabo~de teXlOIleg&ls;

2 - definiçio clara, logo no inicio do texto, de que é competm:ia do
Conselho NaciOllal de Recursos Hídricos formular a Politica Nacional de Recursos Hídricos,
promovendo a articulaçio dos pl~amentos naciolll1. regiolll1 e estaduais, e1lborados pelas
emidades que illlegram o Sistema Naclon.l! de ReclUSOS Hídricos;

3 - definiçio do campo de competCnciu da Agôncio Nacion.l! de Ái'Wl,
Dio-deixando dúvidas quanto 10 seu papel de órgio encarregado de implementar, na esfeta federal,
a Política NaciOll.l! de Recursos Hídncos e de coordenar o desenvolvimento do Sistema Naciolll1 de

RecllnOs Hídricos, nlo lhe cabendo formular políticas, mas apenas executá-Ias;
4 - explícillçio de que o ANA obedoc:etá aos fundomO!1lO!l, objetivos,

diretrizes e instrumentos da Política Nacion.l! deR_Hídricos, articulando-se com OS õrgio< e
entidades públicas e privadas mtegrantes do Si.tema Nacion.l! de Recursos Hídricos;

5- aprimoramonto da redaçlo c reordenametrto lógico das compel!ncias da
ANA. de forma. tomá-lu coemntes com o que previ a Lei n' 9.433, de 8 de jlllleiro de 1997, e
com o divislo constitucional do domimo dos recursos hidriCOl, inchl1ive retirando a fimçio de

Sectetaria Executiva do Conselho NacIonal da Rccunos Hidricol, evitando, assim, a inverslo de'
pspéis qlWlto á formulaçio das polítrcas fedeoo. da recunos hidricos;

6- introduçlo de alJUlllas rep bósicas para Ooutorga de direito de 1l5O de
recurso. hidncos, poIS esta sera a parte ttW. vlSlvel da llUIÇJo da ANA junto á sociedade Cé tarefa
pnmeira no control. da demanda c da di.ponibilidade delsc. "'cursos;

7 - alteraçio do an. 22 da Lei n' 9.433, de 1999, fazendo com que o.
recursos srrccadados com a coInnça pelo UIO da áp sejam aplicador na biela hi<lrojrafica em
foram llCrados. renrando do te"'" all'1ovra "priontanarnente".

Outro ponto importante da criação da ANA será a existência de um órgão
gestor dos recursos hidricos desvinculado de qualquer uso especifico e, por em razIo, capoz de ser
imparctal na administnçio das disponibilidades de água de nossas bacias hidrográficas.~
ressaltar que a vinculaçio a usos especificos sempre foi a tônica da gestio das ágnas no B....il~
o inicio da viFncia do Código de Águas, em 1934, e da criaç10 do Deportamenlo Naciooal de
Ái'Wl e Energia Elétrica que, apesar dos ",levante. serviço. pratados á Naçio, sempre teve uma
visio voltada pm o aproveitamento dos potencíl.lS hidrelétricos.

o texto enviado pelo Poder executivo, sob nosso ponto de vista, atende
razoavelmeme às necessidades da ges1io dos reclUSOS hidrico. brasileiros. De um modo aeraJ está,

IaIIlbOm, de lC01do com os principios da Política Naciolll1 de Recursos Hídrico. estabelecida pela
Lei n' 9.433, de I de janeiro de 1997. No enlallto, analisando detalhadamerM o texto, COIIlporando

o com O estabelecido na Lei n' 9.433, levando em conta O que foi debatido no audiCncia pública
conjllllla pmmovida pelas~ comissões de mérito e tendo em vista o conteúdo da maioria das
cento e vi~ emendas apresentadas. conclUÍmO' que uma série de operfeiÇOlJllentOS sio
necessários.

A delimçilo clara das competências c dos limite. de otuaÇlo da ANA,
respeitando a e!trUlUra do Sistema Naciolll1 de Gerenclsmento de Recursos HidriCOl, implicou, por
outro lado, OlllaJllIle' de tedaçio e de conteúdo ao Ion&o de locIo O IIX\O,

Art 1° Esta lei coa a AgênCia NaCIonal de Águas - ANA. entidade

federal de implementação da Política Nacional de RecW"S05 Hídricos e de coordenaç.io do
SiJtema Na.clOnal de Gerenciamento de Recursos Hídncos. estabelecendo regras pan! • sua

atuaçio. sua estrutUra admimstratlva e suas fontes de recursos.

Faltam. no tcXto. alsumas datllll9Oc' bUlGII q_ • procedimcnIos
sdmim.tratlvos na outorga da direItos de USO de teCUl1C1 hldriCllI, 11m u QIIIis • ANA terà

dificuldades de stuar efet1vamente. Essas delilUÇÕ01 conswn elo ProjIlO di 1.11 o' 1.616, de 1999,
que regulamenta. Lei n' 9.433, também onglnano do PodJr S_UIiIlO I Im lIImlllflo«díniria.
introdUZImos. asSim. no texto. tres ar1Igo, que dIsclpltnam quut6l. báleu llllIlO JllUO< de
validsde de outorgas, outorgas prevenovu de u o de teClIIIOI hldlicos I dIcluaçlo de
dispombilidade huln.. Essa provlllênt.a eVllal2 impasses decommla di UllI' potlfl't/ dImara ..
ttaml1&çio do PL 1616199. cUJo conteúdo é mais complexo e polimico.do qUI Odo plC)I1O CID_li... .

CAPrn'LO 11

Da Cri.çi~ Natureza Jurídica e Competências da

Agência :"acioDal de Águas - A."íA

.tuf:. 2." Compete ao Conselho NaCional de Recursos Hidncos promover a

aniculação dos planejamentos nacional. reSlonals e estadUJ.Is elaborados pelas entidades que
Integram o Sistema NaCIonal de GerencIamento de Recursos Hidncos e formular a Polirica

Saclonal de Recursos Hidncos. nos tennos da Lel nO 9 4~3. de 8 de janeiro de 1997,

As regras pora outorga de recursos hidricos da Unilo sio fundamcDIat, pm
que a ANA .. firme como orgia coordenador da ge.ao de.,.. recurso. Sem essas regras não

h&vera como resol...er conflitos e duV1das. pnnclpaJ.mcnte no que toca ás concessões de servtÇOS

pUblico. que faz.em U$() da água. como saneamento básICO e aproveltamemIL de potencw,
hldrauhcos.

Quanto 10 uso de potenciais hidráulicos, Vimos como fundamental

IDtroduzir o conceito de declaraçJo de disponibilidade lúdrica, a qual sem requenda. pela AgêllCl&
Nacional de Enerl\& Elétrica ... ANEEL, • ANA. antes de: licitar ou autonzar novos apro\o'cltamentos

hidrelmcos. Essa provuicncia evitará conflitos de usos envolvendo investImentos \'Ultosos. CUJI

perda sena extremam<nll: danou pm nossa sociodlde.

A exigência decTaraç10 de dI,polllbilidade hídrico 3nte' de hCIl3< •
concesslo ou aUlOlizar novas hidrtIétricas, cabe =salt>r, submeterá o mais poderoso usuaao de,
n:cursos hidricos do Brasil, em 1erIIlOS financeiros e organizaciolll1, ao órglo ge.tor das águas.

rompendo o1Jldiçio de expIoroçIo dos potenciai< hidráulico. ignorando o. dom..s uso,.

An. 3& Fica cnada a AgêncI& Nacional de ÂgUas ~ ANA. autarqUIa sob

regime especial. com autononna awmrustrat1\'a e financeira.. \lnculada ao Ministtrio do Meio

Ambiente. com a finalidade ele l?lplcl"lcnta.r. em sua esfera ~ ambulçàes. a Politica Nacional,e{'
Recursos Hídricos e coordenar o desenvolvImento do Sistema NaCIonal de Gerenciamento de

Recursos Hidncos,

Parigrafo único. A ANA tera sede e foro no Distnto Federal. podendo

m~Jar urndades adn1llusrrao\'as reglOnals.

Art. 4" A atuação da A.NA obedecera aos fundamentos, objeo\'os,

dirtu"IZK e instrumentos da Polínca NacIonal de Recursos Hidricos e.sera desenvolvida em
Ilticulayio com órgios e enndades públicas e pnvadas mtegrantes do SIstema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos. cabendo-Ihe:
1- supeMSionar. controlar e a.valiar as ações e atlvulades decorren~ do

cumpnrnento da leglslaçio federal peninente aos recursos hidncos;
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II - dtsclplinar, em caráter nonnanvo, a Implementação, a

operacionahzação. o controle e a avalitlção dos instrUmentos da Política NaclOnal de Recursos

Hídricos; .
III - coordenar, na esfera federal. a elaboração dos planos de recursos

hidricos e supervisionar sua implementação;
rv •outorgar, por mtermedio de autonzação, o direItO de uso de recursos

hídricos em corpos de água de dominío da Umão. observado o disposto nos arngos 5~. 60 e ]O~

V • fiscalizar os usos de recursos hídncos nos corpos de á.gua de domimo

daUmão;
VI .. elaborar estUdos tecmcDS para subsIdiar a defimçào, pelo Conselho

Nacional de Recursos Hídricos. dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos.de
domínio da União, com base nos mecarusmos e quantitanvos sugendos pelos ComItés de: Bacia

Hídrográfica, l1ll forma do Inciso V1 do ano 38 da LeI n' 9 433, de 1997;
VU - estimular e apoiaI as micíanvas voltadas para 11 criação de ComItês

de Bacia Hidrogràfic<i:
VIlI _ Implementar. em lUtIculação com os Comitês de Bacia

Hidrográfica., a cobrança pelo uso de recursos hidncos de domlnlO da. União:
IX _ arrecadar, dlstnbwr e aplicar receItas aufendas por intermédio da

cobrança pelo uso de recurso! hidncos de domuuo da ümão. na forma do disposto no artigo ::::

da. Lel nO 9 433. de 8 de Janeiro de 1';}Q7.
X - planejar e promover ações desnnadas a prevernr ou mminuzar os

efeItos de secas c Inundações. no J.mblto do ~151ema ~'aclon3i de: r.J~renCI>1ll1enl0 de Recursos~

Hidncos, tm articulação com o orgào central do Sistema. NaCional de Defesa C,..,l, em apoio,,30},..

Estados e Muruciplos;

Xl • promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de

recursos financeiros da União em obro e seNiço$ de regulariZllção de cursos de âgua.. de
alocação e distr:ihwção de água.. e de: controle da poluição hidnca. em consonànCl3 com o

estabelecIdo nos planos de recursos hidricos:
XII - defiror e fiscaiJ.za.r as condlCôe'i de operação de reservatonos por

agentes publicas e pnvados. \1sando a garpnnr o uso multíolo dos recursos hllincos. confonne

estabelec1do nos planos de recursos hidncos lhs respemvas bac\as h1dro~ficas;

XlII - promover a coordenação das 30\1dades desenvolvl/jas no ãmbIto

da r~de hidrometeorológica naCIOnal, em articulação com órgi05 e entidades pUblicas ou privadas

que a Integram, ou que dela sejam usuárias;

XIV • orgoJÚ7M, Implantar e gerir o Sístoma Nacional de Inf~
sobre Recursos Hídricos;

XV - estimular. pesquis& e l capocitJç1o de rec= h\l11lllKlS pU& a
gestão de: recursos hídricos:

XVI • prestar apoio '0' Estado, l1ll criação de órgios gestores de recurso,
hidricos;

XVll - prestar apoio técnico, administralivo e financeiro 10 Cooselho
Nacional de Recursos Hidricos~

XVIII - propor ao Conselho Nacional de Recursos' Hídricos o
estabel~imento de incentivos. inclusive financeiros, à conservaçio qualitativa e qua.nôtativa de

recursos hídricos.

§ l' N. execuçio das compet!nciu • que se refere o inciso II deste
anlgo. serão consIderados, nos casos de bacía5 hidrogri.ficas compartilhadas com outros países,

os respectivos acordos e tratados.

§ 20 As ações a que se refere o incíso Xdeste artigo. quando envolverem
a aplicação de racionamentos preventivos, somente poderio ser promovidas mediante a

obser....inc\a de cnte.riQ5 a serem definidos em decreto do Presidente da. República.

§ 3' Para o, fill5 do di,posto no inciso XII deste artigo, • definiçio das
condJçàes de operação de reservatonos de aproveitamentos hidrclêtricos será efetuada~
artIculaç50 com o Operador NaCional do Sistema Elêtnco - ONS. L/

§ 4· A ANA poderá delegar ou llribllir Logàlciu de água ou de hoci.
tudrografica a execução de anvidades de sua compet!ncia. nos termos do an. 44 da Lei n° 9.433,

de 8 de Janeiro de 1997, e demll' di5pOSltivo, legois aplicáveis.

§ 5· N. inClU51ência de agênciu de água ou de bocios hídrogJÜicas, a
ANA poderá delegar a órgão, ou entidades públicas federoi5, estaduais e do Di511ito Federal, ou
ambwr a orgamzaçôes SQCI'" CIVIS de inte= público, por pazo determinado, a execuçio de
3tl\ldades de sua competenclL nos tennas da JegisJaçio em vigor.

Art. 5' Nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da
Crnão. serão respeitado, o, seguintes limites de prazos, CO!ltados da da1& de publiClÇio do.
respet:t1vos atos admuusuanvos de autotlZ1Çio:

I - até dois anos. para início da implantação do empreendimento objeto
da oUlorga;

li - ate seis anos, para conclusào da. implantação do empreendimento
projetado;

m- ate trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso.

§ ]0 Os prazos de VigénCl3 das outorgas de direito de uso de fec\lm)S

hidrico> serio fixado, em função da = e do pane do empreendimento, levando-se em
consíderaçio, quando for o caso, o periodo de rC1omo do invcsnmcnto,

§ 2' Os Jll1205 a que se referem o, ,ncisos 1 e II poderio ser Illlpliados,
quando o pane e a imponincia soc1.8l e econônuca do empreendimento Q justificar, ouvido o
Conselho Nacional de Recursos Hídrico,.

§ 3' O pnzo de que tralll o inci,o mpodem ,er prorrogado. pela ANA,
re>pe>tando-se as pnoridades estabelecIdas no, Plano, de Recursos Hídrico,.

§ 4' As outorgas de direito de uso de recursos hidrico~ pua
concesslonànas e autorizadas de sen1ços públicos \lgorario por prazos comcldentes com os dos
correspondentes contratos de concessão ou atos adnunlstran\'Os de autonzação

Art. 6° A ANA poderã CJmbr outorgas pre\'entlvas d~ uso de recursos
hídncns, com a finalidade de declarar a dlspombilldade de .gua para os usos requenÓl>S.
observado o disposto no ano 13 da lei n° 9 433. de 8 dCJanelro de 19Q7

§ ri A outorga preventiva nlio confere direito de USO de recursos hidncos
e se destina. li. reservar a vazão passivel de outorga. poSSibilitando. aos Investidores, o
planejamento de: empreendimentos que necessitem desses recursos.

§ 28 O prazo de validade da outorga prevennva será fixado levando-se em
conta a complexu1ade do planejamemo do emprecndJmento. lunnando--se ao maXlmo de um ano.
findo o qual sem COllSlderado o di'posto nos inciSO' Ie II do ungo anterior

Art. 7" Para efeito de liCitar a concessão ou autonzar o uso de potencial
da enerJlla hidr.íullta em corpo de igua de dommIo da Umão. a Agencl. NaCIonal de EnerJlla
EICUlta· ANEEL davem promover. Junto a ANA. • pre"a obtenção de declaraçiio de reserva de
Ólsporubllidade hídnca.

§ 111 Quando o potenCial hldniuhco localizar-se em corpo de água de
domiruo do, Estados ou do Distrito Fedeml. a declaração de reserva de disponibilidade hidrica
serà obtida em artlculllÇào com a respectiva entidade gestora de recursos hidricos.

§ 2· A declarllÇào de reserva de disponibilidade hidrica seri.
transfOlmada .U1DIJlDbcamente, pelo lCSpOOtivo poder oUtorpnle, em DUlDrga de diretto de uso de
reclmOS hidricos à instilUlçio ou empresa que receber da ANEEL a conceuJo ou a aU1oriz&çio
de uso do potencial de energi. hidniulica.

§ 3' A dectmçio de merva de disponibilidade hidrica cbed<ceti lO
disposto no ano 13 da leI n· 9.433, de 8 de Janeiro de 1997 e ,era fornecida em prazos a serem
regulamentado, por decreto do Pres1denleUa República.

CA,m1.0 m
Da Estrutura Olllieica da AiOnela Sacioul de Ápu - ANA

An. 8· A ANA ,era dlnglda por uma Diretori. Colegiada, composta por

CIncO membro" nomeodos pelo PresIdente da RepUbhcL com mandatos não coincidentesÁ
quatro anos. admitida uma wuca recondução consecutlva. e contari. com uma Procuradoria/'/

§ I· O Diretor·PreSldente da ANA será esoolhido pelo Presidente da
República entte 05 membro. da Direroria Colegi&da, e investido n. funçio por qll&lrO &D05 ou
pelo pruo que res1ar de seu m&lldato.

§ 2' Em caso de vaga no curso do mandato. este será completado por
sucessor Investido na forma preVIsta no' capUl, que o exercerá pelo prazo remanescente.

An. 9" A exoneração ImDuvada de dirigentes da ANA só podefi oeotrer

nos quano meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ I" Após o prazo a que se refere o caput, os dirigente, da ANA somente
perderio o nwxIalO em decorrênci. de renúnci.., de condeD&ÇÕO judicial transillda em julgado,
ou de declSio definiuva em processo admlniStntlvo distiplinar.

§ 2' Sem preJww do que prevêem u legislações penal e rel&ti\'a à

ptUllçio de 'lOS de unprobidade admnustralÍva no seMÇD público, seri. causa da perda do
rn&ndato • mobservinclL por qU&lquer um do, dtrigeme, da ANA. dos deveres e proibições

I1lOTente. ao wgo que ooup&.
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f 3- Para os fins do disposto no parãgr.lfo antenor, cabe ao Ministro de

Estado do Meio Ambiente instaurar o processo admimstratJvo diSClphnar. que será condU2J.do por
comíSSiO espetial, competindo ao Presidente da República detenmnar o afastamento prcvennvo.

quando for Ocaso. e profonr o Julgamento.

Ar!. lO. Ao< dirigentes da ANA é vedado o exerclC!O de qualquer outra

IIlvidade profi'510ual, empresarial. sindlcal ou de direção polibco-partidáno

§ I'É vedado lOS dirigentes da ANA. conforme dispuser o seu regimento
íAtImo. ter Interesse direto ou Indireto em empresa relacionada com o Sistema Naclonal de

GerencllllleJtlO de RecUBO' Hídrico•.

§r A vedaçio de que trata o caput não se aplica aos casos de ariVl~

pro~SS:onaiS ~corrente.5 de vinculos contratuais manudos com enndades públicas ou pnvo/~

ensino c pcsqWSI. ~v

An. 11. Compete á Duetona Coleglada.'

I . exercer a administraçio da ANA:
n. ediw normas sobre matérias de competencla da ANA;

m· aprovar o regimento interno da ANA. a organização. a estrutura e o

imbito decisório de cada duetona;
rv . cumprir e fazer cumprir as nOrnJas relah\it5 a.o Sistema Nacional de

Gorenc1amcnto de Recursos Hídricos:
V • examinar e decidir sobre pedIdos de outorga do dueitos de uso de

recursos Iudneos de dotnlmo da Umio;
VI· elaborar e diwlgar relatórios sobre aslllvidades da ANA;
VIl ~ encaminhar os demonstrativos contábeIs da ANA aos órgãos

VIU • decidir pela venda, cessio ou aluguel de bens integrantes do

patnrnôTtio da ANA. e
IX • conhecer e Julgar pedidos de reconsldemçio de decisões de

componentes da Duetona c.b \~' I\.

~ i o A Dlretona l~hber.uapor nwOlU sImples de votos. e se: reurorà com

I presença de. pelo menos. três Ólreklf~ entre eles o PJret«·Pr~ld~nte ou seu subsnruto legal

f r .J\.s ~ISões reJacionIdas com as comperenclas lnsntuclOnalS da

AlfA.!I'O\,Na llO an :;'. seria tornadas de farma colqlllda.

Ar!. I~. COIIIpeIC ao Diretor-Presidente:

1- cxereera npresemaçIo Itpl da ANA;
n•presodir as n:unMlcs daDi_ColCi'ada:

m•cumprir t faur eumpnr asdea~ da Du..ono Colegiada;
IV • decidir od rcftmtJIIM da Diretono Colegtada as questões de

v•deacür. em C&5O de C1llI*lO....deliberações da Duetono Colegtada;

VI • nomear e exoncnr servidores. provendo os cargos em comlS5io e as

VII - admitir. requisitar e dcmmr scrvtdores, preenchendo os empregos

VIU • encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos os

rellIóric>s .Ial.>orados peJa Oi_ Colt"ada t demals assuntos de competénCla daqueJé
~;

x •assinar COIIlr&tos e COII\'Cníos oonleJm despesas: e

XI· nen:et' o poder diSQplinar. nos 1eI'In05 da legislação em VIgor.

Art 13. C<lalpete al'roclltlldona da ANA. que se vlOcula á Advocacia·

Claal da UaiIo pua 11M do orieDIaçio nonuII"O supeMsio tecmca;
I • ....-}udIcóaJmemc a ANA. com prelJoganvas processuais de

n·.- judieiahne... OI ocupontes de cargos e de funções de
difIÇIo, iacIuoive após a~ do respocIivo exercicio. com referénClo a otos praticados em

<loconáeia do _1lribuiç6es~ OU .llItilUCÍOll&lS. adoIando. Illclusive, as medidas judiciais
CIblwn, t:IIlllOlllC o.... dofesa dos represemados:

m • lpUIIr a 1i'l\lldeZ e cen.eza de créditos. de qualquer natureza,

........ lltivicladoI da ANA. inscrevondo-os Olll diVIda .tiva, para fins de cobronça llIIigi.vel
~~;o .

rv. executar u atividades de consultaria e de assessoramento juridicos.

CAPÍ1TI.Orv
Dos Servidores da A.1I.IA

An. 14 A ANA COnstltU1ra, no pruo de tnnta e seIS meses a contar da

data de publicação desta leI, o seu quadro propno de pesso&. por meio da reali..2::açlo de concurso

público de provas. ou de pro..-as e titulas. ou da redistnbwção de Sef'lldores de orgias e enndades

da ad1!umstraçio federal direta, OutaIqU1C2 ou fundaclooal.

§ }O Nos. tennos do mClso IX do an 37 da Consutwção. fica a A..""iA

autonzada a efetuar contratação temporana.. por prazo nào excedente a tnnta e seis meses. do

pessoal tecruco Imprescmdi\"el ao exerC1ClO de suas ambwções msDtuclonalS

§ 2° Para os fins do disposto no paragrafo antenor. sào consideradas

necessJ(iades lemporanas de e.xcepclOnaJ InIeresse i'ubhco as 3IJ\ldades reJanvas 3

implementação. ao acompanhamento e a a....allação de projetos e programas de ,arater fina.hsnca

na área de recursos hldncos. lmprescmdl\ eiS a Implantaçào e a atuação da :\l'A

Art. J5 A :\..'\A poderà reqUISitar. com onus. senldores de orgãos e

entidades integrantes da adnunistração publica federal direta.., autarqwca e funCional, qW'lisquer

que sejam as atribwçõcs a serem e.xefCJda..~

§ I" As reqwslções para t:"terCIClO na A'lA. sem cargo em comiSsão Ou

função de confian~ ficam aUlonzadas pelo prazo ma'Xirno de \mte e quarro meses. contado da

Instalação da auwqwa.

§ 2(1 Transcomdo o prazo a que se refere o paragrafo antenar, somente

serio cedidos para a ASA set'\ldores por ela requlsltados para o exerciclO de cargos em

coOlÍSsiO.

§ 3" Durante o~ pnrneITos mnta e seis meses subsequentes a mstalação da

ANA. as reqwsíções de que trata o capuf deste arngo. com a pre....ia manifestação dos Ministros

de Estado do Meio Ambiente e do Planejamento. Orçamento e Gestão. serão mecUSáveis e de

l=f'omo atendimento

§ 4° Quando a cessão unphcar redução da remuneração do

servtdor requlsllado. fica a ANA auton13da a comoJementa-la ate atlnlpr o \alor percebido no

ÓTgio ou na enndade de ongem

Art. 16 Ficam cnados. com a finalidade de Integrar a eSmJtura da ANA

r -quarenta e no\e cargos em comIssão. sendo CIOCO cargos de Natureza

Especial, no valor urntano de RS 6 4UU.00 (seiS mil ~ quarrocentos reais I. e quarenta e quarro

cargos do Grupo DIreçào e Assessoramento Supenores - DAS. asSJm drstrlbUldas. nove DAS

101.5; CIOCO DAS 1025: dem,ete DAS \01:4. um DAS 1024. 0110 DAS 101 3. doIS DAS

101.2; e dOIS DAS 102.1.

iI- t:l:nro t: w·mquenL'l funções de cnnliança denommadas Funçõe::;

ComIssIonadas de Recursos HldnCOS - FeRH. sendo tnnta FCRJ-1 ' V, no \.alar uNtana de RS

1.170,00 (ml! cento e setenta reais!. quarenta. FCRH~ IV. no valor urntano de RS 855.00
'OItocentos e cmquema e cmco re31Sl mnta FCRH - m. no \.alar umtarlt"l de RS ~1: ':(

tqumhentos e qwni.e reaIs!. '1nte fCRH - H. no \alor unnano de RS 454.00 tquarrocentos e

cmquenta e quatro reaIs 1, e trinta fCRH· l. no \alor urutana de RS 40~,OO lquatrOCentos e daj
reaIS).

§ 1" O serVIdor investldo em FCRH exercera atnhwçôes de

assessoramento e coordenação técnica e percebera remuner.1ção correspondente ao ca.rgo efetIvo

ou emprego pennanente. acreSCida do valor da função para a qual tIver SIdo designado

§ 20 A desIgnação para função de: assessoramento de que trata este arngo

nia pode ser acumulada com a deSignação oô nomeação para qualquer outra forma de

comlSSlOnamento. cessando O seu pagamento dur.mte as SlruaÇôes de a.tàsuunemo do sen1dor,

mcluslVe aquelas conSIderadas de efetlvo exerCICIO. ressalvados os penados a que se referem os
IOCISOS r, N, VI e VI11 e alíneas "a" e "e" do mCISO X do art. 102 da LeI nl> 8 112. de 11 de

dezembro de 1990, e no ano 471 da Consolidação das LeIS dos Trabalho. aprovada pelo Decreto·

Lei n~ 5 4.51. de IQ de mJl10 de 1943

§ 3~ A Dlretona Colegiada da ANA podera dIspor sobre a alteração de

quantua.t1VOS e a dtsmbrnção das fCRH denrro da estnJtura orgamzaclOnal da autarquia.

observados os m....els hlerarqulCOS. 05 \alores da retnbutção correspondente ~ o') respect1\.o"

custos global5

§ 4" Nos pnmelros mnta e sels meses segumtes a Instalaçào da ANA. J

FCRH podem ser ocupada por ~er\'ldores ou emrre!43doo; requt<;ltadCl<' na forma do 3!il\,"

antenot
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CAPITnOV
Do Patrimônio e d3~ Ret"'E'itas

Art. 17 Consnruem patrlmómo da ANA os hens e dlfcltos de sua

propnedade. os que lhe forem contendas ou que \enha adqulnT ou Incorporar

An 18 Comntuem Tecenas da ANA

I - M recurso" Que lhe forem tra.nsfend(\~ em decorrencJ<l Je tiotacuc'

:onslqnadas no (lrçamemo i iernl da I"mão, creültos ~$.pt:CHll'5. credltos J.111Ctonal'i

''',:msrú'':-r1CI3S ~ r~OJSSf<:: OUI:: lht' 1Nem l:r'nteno(;s,

11 - n.. recursos decorrentes da coorança (leIo IIsn Je J~llJ de ,;"m',>

-~dncoo:. de Jo:nml(\ JJ "n::i.u. ;.:~pe:tana(>-~e..:.s h·rma.>:: ',' I:mltc~ ..,l;.' ...:<:'Il .. iJ.,;:t.. ~';':"I:'[()~ "L' ,1)

:: da Lei n~ Q J.~3. de 8 de 13nelr(\ ae!wQ7

III· os recursos provenientes de converuos, acordos ou contratos
celebrados com entidades, organismos ou empresas nacíOIWS ou InternaciOnaIS;

TV .. as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem
desnnados~

v . o produto da venda de publicações, malorial técmco, dados e
mfonnaç5es. mclusive para fins de licItaÇão púbhca, de emolumentos administrativos e de taxas

de inscnçõcs em concursos~

VI • retnbuiçio por serviços de quaisquer notureza prostados a tm1:eiros;
vn . o produto resultante da arrecadaçio de multas aplicadas em

decorrêncIa de ações de fiscalização de que tratam os arte. 49 e 50 da Lei nO 9.433, de 1997;

VIII • 05 valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade;

IX • o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados
para. a pràtica de mfrações. asSIm como do pa:tnmônio dos infratores. apreendidos em decomncia

do exercicio do poder de políCia e Incorporados ao patrimônio da autarquía, nos termos de
decisão judicial; e

X - os recursos decorrentes da cobrança de emolwnentos
adrmmstraovos.

Art. 19. As receitas proveruentes da cobrança pelo uso de recursos
hJdricos de domiruo da União serão mantidas à diSPOSIçãO da ANA, na Conta Única do Tesouro
NaCIOnal. enquanto não forem desonadas para as respecnvas programações.

§ 1a A ANA manterâ. registros que permitam correw:ionar as receitas
com as baCIas bídrográficas em que foram geradas. com o objetivo de cUmprir o estabelecido no
art 2~ da Lei na 9 433. de 8 de Janeiro de 1997

§ ::!o As disponibilidades de que trata. o capur deste artigo poderio ser
mantidas em aphcaçàes tínanCelI<t5, na forma regulamentada pelo Mimsteno da Fazenda

Art. 14 O Poder ExecutIvo. no prazo de no\enta dias. contados a partir

da data de pubhcação desta lei. por meIO de decreto do PreSIdente da RepubIJca. estabelecera 3.

estrutura regtmental da A..;""\A determmando sua Instalação

./
An. ::5 A A.'iA promo\era a realização de concurso público P\U3f

preenchimento das ...agas t:XJstemes no ~eu quadro de pessoal. ;(

Art. 26 O an I' da Le, n° 8 00 I, de 13 de março de 1990, passa a
VIgorar com a segwnte redação:

"An.to .

I - quarenta e CInCO por cento aos Estados:

11 • quarenta e CInCO por cento aos Mumciplos:

m- sete por cento ao Mirusteno do MelO Amblente~

IV • dOIS por cento ao M1nlsteno de Mmas e Energta~

V • um por cento ao Mmisteno da CiênCia e Tecnologta

§ 4
11

As cotas desnnadas aos Mmistenos do Meio Ambiente e de Minas e
Energia represerrtam a cobrança pelo uso de recursos hídncos nos aproveitamentos de potenCIalS

de energia hidráulica.

§ 5' Da cola destinada ao MinistCno do Meio Ambiente:
I - quatro décimos por cento serão aplicados na elaboração da Politica

Nacional de Recursos Hídricos;
n- seis inteiros to- .>-... o.l~Ospor cento seria aplicados, por intermédio

da Agência Nacional de Águas, na implementação da Politica Nacional de Rec"""s Hídricos e
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

§68 Da cota destinada ao Ministério de Minas e Energia:

I - um por cento será aplicado em estudos de inventàrio de recursos
hídricos e em outros serviços relacionados ao aproveitamento da energia hJdrâulic~

fi - um por cento será aplicado, por mtermédio da Agencia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, na administração da rede hidromeleorológica de mleresse do setor
elé1nco." (NR)

Art. 27. A ANEEL promoverá. no prazo de noventa dias, ajuste no

calculo da compensação financeira e dos "royaltics" de que trata o 3rt. 26, adotando como
referenciais os valores de venda de energia praticados no dia anterior ao da publicação destllei.

Art. 28. O art 33 da Lei nO 9,433. de 8 de jl:1..Rclro de 1997. passa a

\'gorar com a 5egwDte redação:

§ 3t\ A fixação das dotações orçamentàrias da ANA na Lei Orçamentâna
Anual e sua programação orçamentária e financeira de execução não sofrerão limites nos s~
...llore!; pa.ra mO\lmentaçào e empenho .,

CAPITL'LO VI
Das Disposições Finais ~ Transitórias

Hídncos

fedem;

..Art. 33. Integram o Sistema Nacíonal de Gerenciamento de RecUlSóst-

I - o Conselho NaCional de RCCllISOS Hidncos~

Il- a Agência Nacional de Águas:

111 - os Conselhos de Recursos Hídncos dos Estados e do Distnto

..\.rt. 20 ~a pnrnemi gestão da ANA. um diretor teTa mandato de três
Jnos. dOIS diretores terão mandatos de quatro anos e dOIS duetares terão mandatos de CInCO anos.
para Implementar o SIstema de mandatos não cOInCldentes.

Art. 21. Fica0 Poder Executlvo autorizado a:

I - transfenr para. a ANA o acervo tecmco e patrimonial. direitos e
receitas do Mmisténo do Meio Ambíente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da.

autarqwa~

II· remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério

do Meio Ambiente pata atender às despesas de estruturaçào e manutenção da ANA, utilizando,
como recursos, as dotações orçamentárias destinadas às atividades fins e admi.nistrativas,

observados os mesmos subproJetos. subatlvidades e grupos de despesas previstos na Lei

Orçamentária em vigor.

Art. 22. A Consultoria Juridica do Ministério do MeiO Ambiente e a

Advocacla·Geral da Uruão prestarão a ANA, no ãmblto de suas competências, a assístêncía

jurídica necessária, até que seja proVIdo o cargo de Procurador da autarqwa.

Art. 23. O Poder Executivo Implemenumi a descentralização das

anvuiades de operação e manutenção de reservatonos. canaiS e adutoras de domínio da União,

excetuad3 a infra-<:strutura componente do SIstema Interligado Brastleiro, operado pelo Operador

Nacional do Sistema Elé1nco· ONS.

IV - os Corrutês de Bacla Hídrografica;

V- os órgios dos poderes públicos federal. estaduais, do Disttito Federal
~ mumcipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos:

VI - as AgênCIaS de Agua.·' (NR t

Art 29. O art 35 da Lei n' 9.433, de. 8 de Jane"o de 1997, passa a
,,'gorar com a segwnte redação do inCISO IX e acrescIdo do IDCJSQ Xl

"Art 35 .

IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nac,ona! de Recursos
Hídricos e determinar as provid!ncÍlS neceMárias ao cmnprimento de suas metas; .

.......................................................................................
XI- formular a Política Nacional de Recursos Hídnco;~:' .~;;;:; .

. . Ar!. 30. O art. 36 da LeI n' 9.433, de 8 de janelIo de 1997, possa a
\1gorar com a segulItle redaçlo:

. . "~ 36 O Conoelho Nacional de Recursos Hídricos seni presidido pelo
Ministro de Estado do Meto Ambiente.

ParíBnfo único. O titular da Secretaria de Recursos Hidricos do
MiniS1Crio do Meio AmbiCltle exerceri a limçIo de Secretirio-Executivo do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos". (NR)

Parâgrafo únlco. Caberá à ANA a. coordenação e a supervisão do

processo de descentrahzação de que: trata este artigo. janeiro de 1997.
Art 31. Ficam revogados os arte. 45, 46 e 54 da LeI n' 9.433, de 8 de
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Art 32. Esta Lei entra em vtgo data. de sua pubhcac;ão
;'
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OIt.GAN1SJ1OS 01) CM'/fESAS SAC10NAlS O~ 1.',;TtR.":4C10·",I.fS E os RECl'RSOS U1',t5S.WOS l'ELtS .tGt....'CL4S DE ,,4(;1.:-45 E
DEMcus.
PAJtECElt.RE

EMENDAN'" ..
AUTOR REGlSCA.... Al.C,"'-'''';'tE O\..TROS
DI5P05mvO NOVO ~: ;
OlsPOSJTT\'O QBJE'T1\'.oJJO CAP. fT"1, ART. "J].III. L"iC. (lI)
mlALIDADE ALTERAR;;?.E:lAC';tJ~,()DISP()<;Ir,<.'()

lEX'iO JI. os RECl:RSOS R.EUnh)S.-t (,.'08R.......C... PELu l.W POS REl'I,RSOJ HlDRltVS \H B-tCln HIDRUGR.tFlCAS U'DE
NÃo EXISITUM A.GÉ.A.'ClAS D~ BACiA.:
PAltEcn., RE

~_\.U::Si:lA·· ~$

"'vIOR Dll. HE:l() EO·.7!\f);;
')\sPOsm o :-:0\'0 " :
DISPOS:;; O 09.1E7!\·o\l)Ço C.-\J'. 11"\1. ART. [ISI. § 11. L"'I;C {I

~~olD~~.~~~'~~tr~U~~~~i.~~ D-t CORR....\Ç.. PELO t-SO ~E RECCRSOS HJDRICaS_ .\.ts lJ~CJ~.S
HIDROGRÃFIC<tS O"'DE '\-ia EXISTIREM AGENcL~DE-tt;UA OU DE SACIA. SEP..4() MA.W1DO$:", D1Sl'OS1ÇAO D;' tl;"'''' . ~
C01l,T.;{ L'S/C" DOf;OVER.W) FEDERa. E'\'Ql4,.'\TO\,,jo FORE.H DES71X;{D.tiPU,,"S RESPEC11~"'5 PROGR..A,M.4ÇO~S. /'
PARECER RE /./

E.~A~"90
AUTOR. RE:015 CAV.uCM'1'!E Ot"TRQS
DISPOSITI....ONOI/O~ I s J
D!sPOsmvoOOJET'I\'AOO CI3. (lVI.AJtI'. {1A1.1 t I. !se. [DIAl
FINALIDADE, AC~SCEmAA!:)!SPOSmvQ
!EXíO JlU- RECr.':RSOS REP.tlSADOS'EUS AGÜIClAS DE SACU:
pA.!tECElt JU:

r.~n:.·':'''DA:-:' "
:..LIOR RO..... Al.OO \"ASCO~c::.LOS EOtlROS
DISPOSITIVQ :-:0\0'('> ., S I
:JISPOsrnvoOBJ1r:":',ADO c.\P. fI'ol, ART. !lJI. §11. ['<c. flllAl
i=INI\l.IDA.JjE .I\C'Il.E.SCENt.\.l\:l1s.rosmvo
'EXTO.lllÀ _RECl:RSOS RE1'.;{SSAOO5 'E!.AS AGtNeu.s DE,.tCtít ouDE BAClAS;

PARECER JU:

E!.-$l'-'OA:-;< 'ki
:',IOR RO'.l,l.Y'\' ·,r/· ::':'.·'::·)·lR"~

):sPOSl7:V••.•"".
'~,>PO~::-:':j.,,'=~:'.. '';'''Y <:l,p, \~\.~T !lS;.'i; I· t..c.: ~

-:.;,\:'Zl~E ,,_~;:.'..F. :..:,:\.-,. >)I':':~f'''.~

.~fJ~~~rXt~Et~~~DI~~~.íy{~:..~r~~iH~.~~t~~'~~!14~;~~·~f~·:~· ~.:,: ~.:;~:'.~~;~~p~:~~.~~J ;~~Z
õ'''-ítECER Ai

EMDo'DAW"
.-\;'"";OK REOIS CA'" AlCA,...'1E EOt."TROS
DISPOSITIVO NOVO ~ [ J
DISPQSmvo Ol3.JE1j\·ADO CAPo (JVJ, ART. 1151,1 11. tse. 11
mlAl!D.,...;)E: Ai.:rp:!,AR A REDACÃO DO D!SPQsmvo
\EXTO UT. IS. OS JU!CUlISOS FiNA..NCE}1WS PROVENIENTES DA C061tANÇA JJE EMOLUJlENTOS ADJUNlJ7Z.tmoJ'
IlEFERE!'!TES A. EMISSÃO DAS OUTOltGAS SEItÃO CONSIDE/Ul)OS RECEITAS MAl«.
PAR,ECER.AS

E.\ID."DAl'o" 'li
At."TOR ViROU-IOGtJlMAF.ÃESEOUTROS
~lsPOsmvoNOVO"11

DISPOSITIVO oanmvAOO CAP. [JVI.ART. (15],1 (I. me. (I

~:.':t;::;:tEIR:t;l~~/~~r:::~OBRANÇAPEU OUTORGA {)() DI1tE11O DE UW DE UCL'JSOSlfiplUCO$
EM RIOS DE ooMiNlo DA lJNtÃO. SElCÃO MAJl,TlDOS À DlUOSICio DA ..u«. NA. COM"A tINtcA DO GOVUNO nDD.4L
ENQlLt."-TO NÃO fOUM INSllTViDASAS U5'P'EcnV.u A.GtNC!AS DE Meus.
PARECER.RE

EMENO>\N" "
AUTOR REGISCAVA1.CM-"I'EEOUTIlOS
DISPOSmvO ~OVO ~ I S I
DISroSlTI\'O OBJE11\'ADO CAl". M.Al\T.\l-tAI. i \ l.~C.\1
:'DlAlID..\m: ACRESCE:\"l'AR DISPQSmvO
':'EXfO, ARt: UA. NAS BACIAS HIDItOGRAnCAS ONDE FOREM lNSTALtIMS AS .wbK:L4.s DE 44a.t. OI ucvaos
FiNANCEIROS ORIUNDOS1M C05R..4!JÇt 'ELO USO DOtS RECURSO HÍD}UCX)S, CON1'177tJ1!ÁO HalTAS ~l:Ht1:IM.Ol$.
S/!}''DO POR EUS ARltECUMDO E MUC(D{} NA FORMA DA LE! QUE J.7Lt DISCl'UNAlt. a« COlJ.uNÇt. DEVENPO SU

RE'A5SADO.'" ,<4."...(:
?-\RECER R.E

EMENDA!'<" "-1
AUTOR REG1S C"'..·ALCAJI."I'E EOL'TROS
DISPOSITIVO NOVO": 5 I
DISPOSrm'o08JUN,o,oo CAP. fl<l.A.RT.{UA.t.i I I,mc. 111
FINALIDADE ACRJ:SCE\IAR DISPOSmvO
rE.TIO [. -.s~~ (S/!TEE ME10l'ORCEl'o'TOl,D&AC01tDOCOMA.LJ!J FEDElfAL.~9.4Jl.DEI"1,AJt11GO:a.lNCtSOl,l~

PARECER R.E

EME},'DA~" "..Z
l,("'-OR REO!SCAV'.l.CA....."TE:EOlJTltOS
JISPOS~.·c :0:0""0": S I

EME!'o"D.... ~' 10i-1
,;,L,OR FEr'_'I,'>\.\,"!Xlt::ORI;J;EOLlROS
DI5POStTI\'O sot,.'o 'I ,
DISPOS;;:"''' I)B.IFli\'1,DO CAP. 1'1, ART.I~"'.§ I lo L"'C. II
Fl:'Al.::>.~,:E ~.'1>R.e.UR '.' ::':S?lIS;ílW"
t::'iO
P,\RECE;. R.E

!ME'-"D."'''' 10"
..."70R SE!'tQIO REIS EO~TROS
";".S?")SIT:'\'o:-;,')\"o" ~

'::SP05JTj\'C,OS:F:7\AOO CAP.I", ART.I::],§ 161.l"'C • r
=::-;:>\LID~E St7R1'ofiR o DISPOsmVQ
-z.TIO
?.l.RECER RI:

E.\.íENDA~ltll

ALIOR: S!RGIONQVAlS E OUTROS
:)tSPQsrnvoNO\'o'tIS-1
:l:srosmvOOaJETiVADCr CAP. M,AAT.I21J. § (71. INC. (I
FINALIDADE:' ACR:FSCEm'ARDISPOSII1VO
7"rXro, 1 ,...t cotA DES1'IN.UlA. AO MlNISti~O 1M CltNcIA E 11lCN01.OGlA sW EMJIUGA.f)A NA ~çA:o DE:'c=~~ SOlUlE AS JrilatS ll1DRtJGJUF1CAS NO $EMI...uYoo fJORDES11NO E NO lISO ~O'Q'{ALM nus

:l~CERJU:

;-~I\z.."l"

AL"TOR: RICARDO fERRAÇO EOlJIROS
DISPOSmvONQVO 't{ J
DlSPOSmvOOOIETtVAOO~ CA!'. M.AA1'.\Ul. ttil. INC.II
FlNALJD..tJ:lE: SUPRIMIRODlSPQ5ITIVO=0
PARECER RE

EMemAN': UI
Al1TOR. OL'lCON TEllRA PrNTO li: CIUTR.O$
DlSPOSmYO NOVO'" ( J
:lISPOSITIVO oBJETTV1oDO~ CAP. M. An, [:24J,f I J.I!\C.I )
PlNALIDADE: SLl'RIMIR OD!SPOsmvo=0
!lARECEP..1lt

EMENDAN"- 111
AlJiQR, FEiU"........roCOIW'AEOl,.-IR05
DlsrosrrIVONOvo~1J
DISPOSrnvOOBJET!VADQ' CAP. M.ART.IDI.' lI, ~c. {I
i'lliALlDADE. SUPIUMIR OPIsrosmvo
tEXrO~

~ARECER.:ltE
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:::~A:-:·l11

,..t..OR RICARDO FERRAÇO E OlJTll:OS
DISPOSITIVO ~.OVO ~ I ;
:lISroSITT\'OOBJE11\'AOO CAl'. f\1.AJl.T. [l31.§I 1,L'iC.II
FINALIDADE SUPRIMIR o D!srosmvo
TEXTO
PAR,EC.ER.RE

EMENDAN" lU
o\f..,'TOR SEROlO:-;ovAIs EOl,:mos
:lISPOSITI\'Q :-IDVO'" •
D1SPOSrTIVOOBJE':l\;Wo CAP. r-'..lRT,llll.ill.L"'C.ll
Fi:'ALDWE SL7R:'-fiRO:llsrosrrr.-o
TEXTO
PAJlECER. RE

E.\fD,1):.. >:' 114
:..L"70R Ci.E.>.m-,-m;O COELHO EOt;iil.OS
:JlsPOsrm'o t-;'o\'o": s;
:JISPOS!fiVO OBJITiVALO CAP. 1'\1. ART. I:!SAI. § 11. L....C. 11
~~Al.IDADE ,"CJU:SC~71tR DlSPOSffi'\'O ;
:t:XTO <\RT ;:,A 'J CONSELHO ~AC'OSAl. DE. R,ECL'RSOS HIDR.1CCí5· '::-'"RH E;.. L1.i'lMA lNSTA....ClA ADMINlSlRATIV" C,9M
;~:c~~ p,~.\ ..\J'.1.:1.A.Q. OL REFOR.WJ{DEC!SÓESDA A."'A. ~

;:'-!Do":)~:-,' 1I,l..1
"-tiOR C:..E!'-fE....-r:-:OCOEl..'-lOl:: 01-:il:OS
Ol5POSmvO NOVO" 5 J
J!SMsmvOOBJE'!<\'ADQ CAl', 1101. ur. IlSAI. § rtl. L"C.11
"N"JJD.>\DE At:RfSCD'>"TAA OlsPOsm','l)

;:;...0 PA.lt4GRAFO I.'V/co. ,\'0 REGt7..tME."W I'RD1STO vo ,4.RT. 1D DA PRESE./lITE LEJ. SERÃO ESTABELEClDO$ FOItMA.
NtAZOS E COMPEIT.NClA PUA. iVRESElwTAÇÂ.O AO CVRH DE /lECURSQSCONTltA AS DECISÕES DAANA.
-'RECEltRE

'!f!'.'D ........ 115
' .."TOR RONAlDO VASCONCElLOS E OGíR05

=liSí'QSITTVO NOVO ~ I I
JISPOSITlVOOBJEITVADO CAP. Isl.A.RT. (%5.11.& 11.L"lc' (1

::~AI.lDADE. ACRESCEl'<"TAR DISPOSITIVO
::xro· ,lJtT ~it .qS MCUS O.\'DE FORE.\f J.\'ST..u.w,~s .ti' .~(]t.\"CLU DE .4Gt:-l m' DE ....ccu os /(ECl1UOS m:1.\cmos
?lIIt:~,/DOS D.~ COJM\'Ç..t PEW t'SO DE RECl7/.!iOS H1DPJCOS SE CO.\'STm.1RÃO RECEITA DES!AS EAT1D.tDlS. SENDO KM E:US
,iAREC'.w'.woEnuc.WQ .\~~ F01UH ú.~ W Q~'! f7EJ/. ..; Dl!J:ll'U\AR.~COBU\"Ç,'" DEJ'E....'DO SE1I.1fYASS.mo AA..\A
iI.A,RECEll:U

!Me-tDAN" 115-)
.\t:TOR. R.OSAlOO VASCO~CE.lOS E OL.iROS
JISPOSTllVONQVO ~ [ 51
!)1SPOSrrIVOOBJeTIVADO CAP.M.ART. 115AI.ill.U-:C.m
::·;AUDADE. ACRESCENTAR Dl5P05mVO
7'EXTO: ,~ 1-", (SETE E NElO roR. CE.'VTDI DE ACOlWO COM Ao l.E1 FEDElCAL N" UJJ.ART. 22,,1NCISIJ 11.,,'";
PARECElLJlE

EME!'·:D.... N'·1L5-2
AI,..'TOR: RONAl.DQVA!.CONCEllOSEQl;7ROS
JISPOS1TJVO NOvo ~ IS1
Dl5PClSll!VOOB1F17VADO CAl". M. AJf.T./1S..tl. f IJ. E:\c. (lI/
rnta.LIDWE:ACRZSCENTARDlsrosrrIVO
TEXlO: /I·AS (lLWmJU QUE OEVAJ( SU AJOUCAD.-U EH OC!T1tAS MCLU H1DMeMF1CU E flUE NNU1CIDI A MelÃo
DEA7mÇÃO IJASAGtNcus Dl! ÂCUA ouDE lIA:CU J'..LtA F1!JANClAJIDlTO DE~ noGJt.UtAS. JIItOIET{J$ EOMU.
LYCLuiDos NOS /'UNOS DE RECl4JOS SiD1t1COS, AnOV...tJ)()5' mos coMITts DE &fa.tS lI~CU
CONCEDENTtt
PAlUiCDt.RE

EMENOAN"' 11'
a.tiTOR. RlCARDO FEiI.JlA.ÇO E OUTROS
JlSPOStllVONOVo~ ISI
JlSPOStllVO OBJrnVADO CAP. M. AAT·I!SAI.lll. INC.( 1
:::sAllDADE......CRESCD--'TAR::llSPOSITIVO
:&XTO ART. 2JA. NAS SACIAS HIDIlOORAnCA5 ONDE FO/tLM INSTAlADAS AS AGtNCIAS Dl JUClA.. os UCL7fSOS
FlNANCElMJs 01U1J1'1DOS D.4 CO.5~ /,ELO C/SO DE RECURSOS HiDIUCOS SEltÃOA EUS 17UNSF"E1UJ)OS /tIENSAl.NL"/TE.
CONFOJMECONT7tATODEGESTÃo.
P...m:CER RE

EMENDAN" 117
....·,...TOIt SERGIO REIS E OI,:TROS
:J!SPOSmvoNOVO~( 5)
JJSFOSfTI\'O OBJF::'i\'ADQ CAJ'. f\1. ART. I1!lAJ. S11. INC II
FINALIDADE, AC'R.t-SCThiARDlsPOsm\'o
:EXTO A.R.T. J.t(. NAS 4A.C'US HIDItoGItÀFICAS ONDE FaltEM IN:rTA.LADAS AS ACtNclAS M ÁGUA. as UCt'1SDS
FINANCE!MJS Olllf.NDOS DA COBR.4NÇA PELO USO DE RECU/tS05 HiDIUCOS SERÃO A ELAS 1'1Lt:.'-lSFEIUDOS~Dl1&
CONFORMECfJNT'MTODEGESTAO,
!'/lRECEIlRt

~'D.\:--"n'
;\,,-iOR. REGl5CA\'AlCA....i'EEOt.'"ffiOS
:JISPOSmvONOVO~I I
OISPOSll1VOOBJE11\'AOO CAP. r--l,AAT.IUI.f 11.1SC.11
~AIlOADE. AJ.TERA1t AREDACÃO OOOlSPOSrIlVO
:-DITo ."R.T. J6. FlC4M REVOGADOS os MmGOS JI. J:!. 4S. 46 E 54 DA LE1 N'UJJ. DE' DEJ.ANElIlO DE Im.
i'.-.REeER.A!i

~"DAr.zwU'

...t.íOR G"'icm: 1BRA P1STOE Ot.:TiWS
JlsPOSr.!VO:-;OVo~1 :
:JISPOSmVOOBJ'nl\'ADQ CAl'. M.AJl.T.12'1.III.L'óC.II
:::NALIDADE AlTERARA REDAÇÃO 00 DISPOSITiVO
~"(iO AAT. ='- FICAM MKIG.(l)OS OS.IJtTS. ~s E 46 D.4 LEI N"UIJ, DE J DE JANEIRO DE 1"7.
?a.RECER.AS

::~'DA!'-" Ut
:,::roR FER...../J..:OO CORl:JA E ot."TROS
JJSPOS!Tl\-'O:-;OVO"[ I

::SPQSrr;\'OO3!ETIY1,00- cu.lIt. AJf.T.131. i 11. L'l/C. (XDll
FNIJ.Ii:lo\D:i; .1J.!EitARAREDAÇAODODlsrosmvo
Z\70 XlII. DEm11t. EJfAltncr:uç.io COM os COMnts DE lIA.eur l"TEltESUDOS. AS co.\7J/ç{JES DE OJ'EltAf;Ão DE
nESE/tV<t TOMO fO/t ,iGENTES PUBUCOS E PlUVADOS. DE FOllMA A GA.RA."'-77Jf o uso J/Ú1.T1PLO DOS /tEcrmsos HIDNCOS,
CONFOItNEESTAllELECIDONO pLAJJO DE lUCIA HIDROGltAnct E EXERCE/fA. RESJ>ECTlVA. FlSCALlLA.ç.iO;
;Iol..R.ECSR ..\5

CONVENÇÃO

AI - ACATADA INTEGRALMENTE
AS - ACATADA NA FORMA no SUBSTITUIVO
RE-REJEITADA

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

- .o\l;"TORES-

-ANEXOU-

N"E.'d, AUTOR ICAP. AJ.!, li ~INC.

lOS A!"TONlO CA!U.OS PAl'o"NUNZlO E miTROS ,V 122

114 CLEMENTlDO COWlO E OUTROS I,· 125A

114-1 Cl.EMENI1NO COWlO E OL'IROS !V I:SA 'U I

60 Cl.EMENTl!'O COWlO E OL'IROS 1i '3 :3 i
u OR HÉUo E OUTROS IIV 14 i m I

34 OR. HÉUo E OUTROS I 3 I VU

14 OR. HÉUo E ounos IV I' I u
S OR. HÉUo E ounos IV 15

10 FERNANDO CORL"JA E OL"TJ.OS I 1 3

102 EERIVANDO CORL"JA E Ol1TItOS V 19

106 fER.';M'DO CORUJA E ounos V 22
106-1 FERNANDO CORI!JA E OL'IROS V

1III fE1lNA!'OO COIlUJA E DL"TJ.OS V 23
120 FER!<A."1>O CORt:JA E Ol"Tll.OS 'I lj !XlD
17 FER!'A."'DO COIlt:JA E DL"TJ.OS 1 13

26 FERNANDO ~O).mA E OL"TJ.OS I 3 V

31 fER."'ANDO COIl101A E OUTllOS 11 13 ,'In
56 FERNANDO CORt:JA E DL'JllOS 11 3 12 I I
I FEll."'A.....OO CORl1A E OL'JllOS II I 12 I
1 FERNA."'DO FEUO E OUTROS II 'I l) 1

:1l-I FElL"1A."IDO FERAO E OUTROS 'I 12 I

1~10 FElL"M'DO FERRO E OLTROS 'I 3 'la II
FERNM'DO FERIlO E Dlnos I " 'XII

,I
1;11 !
1·12 iFERNA."IDO FERRO E Dt"TllDS I '3 I I
1·1) FERNANDO FEllRO E Ol"TllOS 'I 13 '2

:\1·14 FERNANDO FERRO E Ol"TllOS II 4
, !

1-16 FER."'-"".....:OO FERRO E atIROS ;n - "1·17 FER.'A.'TIO FERRO E atIROS 'n • V

1-18 FER."'A.'"DO FERRO E atIRaS .li lO

'1-19 IFER."'!\_'l)() FERRO E OlTROS m 10 I

1·2 FER.."'A.'"DO FERRO E Ot.'TROS 11 3 'I
1-20 ,FER."\......,"DD FERRO E OL'TRDS lli 10 :
\-:1 ;FER."ASDO FERRO E Ol'TROS :m II

1-22 iFElL"A.''DO FERRO E OLTROS .l\" " 'U
1-23 I FER.'=A.''DO FERRO E OL"TRDS m' l' \1 /

~1-24 FER."A."\lXl FERRO E OL!ROS :IV I; I

1~25 iFER."'ANDO FERRO E OlTROS ,v :0 I I I1-26 1FER."A><1>O FERRO E OLTROS IV :0 !1 ;

1·27 IFRNA."IDD FERRO E Ou"Tll.OS Iv :0 12 I I
1~28 !FERNANDO FERRO E OUTROS 'v :1 'I

1-29 FERK.o.NDO FERRO E OLTROS IV -- • :

1·3 lfElUl.óA.l'oIDO FERRO E DtIROS 'I 3 ! In
1-4 lFEllNA.'IDO FERRO E OU-rROS II j I Im
I-S FER.'l\'A1'IDO FERRO E DLnos 'I 3 I ;v

1-6 lFEll.1'<JA.""IDO FERRo E DuiROS '1 3 ! M
1·7 FER.,"'.;A.1IIDO FERRO E DeTROS 'I '3 I IVU

1-1 IFERNA."IDO FERRO E OL'TROS II j I IX

1·9 :FERNA."IDO FERRO E Ol"Tll.OS 1I !3 i IX

103 fGLYCON TERRA PJ?-ITO E OUTROS ,V ;Z2 I
110 GLYCON TERRA PINTO E DL'f!lOS Iv 124 ! I ,
119 IGLYCON TERRA PINTO E OL'f!lQS ;'1 '2. : I
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.. IGLYCON~P~OEO~'ROS \1 :3 :IX
.S GLYCON 1CRM pc,"TO E Ol"TROS ;1 3 , ,x
91 'GLYCON 1CRM PINTO EOl"TROS IIV ;14 1'11
92 GLYCON TEMA PINTO E Ol"TROS II'i 114 i IX
,SI ~OCE:-;CIO DE OL[\"EIRA li 3 .X\TI

61 INOCE-ICIO DE OLIVEIRA !U i9A , :
~S :INoctNUO DE OI.lVE!IlA 11 Is lo ,
67 INOCENCIO DE OLIVEIRA lU '. I

69 IINOCii:<cIO DE OLlVEIR... In '. ,. I

7' IINOCE."CIO DE OI.lVEIRA ,U .. "'1
Il ~OllElRAFEltREIRA E Ol'ROS II 3 I ,
29 ~OllElRA FERREIRA E Ol"TROS 'I , ,,,'
33 ~ORE1R.A FERREIRA E DLIROS I , j\"II

:3

..
V

..
:3

.., I\'

.. V

,n
11

'\

In " In

Iv 122 !VI
Iv 122 '4 I

SERGIO ,Q\ -\lS E OLTROS I \11 rI

SERGIO \,O\"\b E OLIROS

SERGIO '0\ \!S E OLTROj- I

SERGIO ~O\ 0\.1$ E OLIROS \'

SERGIO '\0\' -\..lS E OlTROS

SERGIO :"\0\ '"'-lS E ÚL"IROS

SERGIO '\0\ 0\1$ E OLIROS

SERGIO ;";0\ -\lS E OlIROS

SARAI\ A FELIPE E OCTROS

DIE:\DAS .\0 PRO.JETO DE LEI:\' 1.617. DE 1999

• F1:\ALID.\DE .

-AXEXO 111-

IS."-RAI\'A FELlPE E OlJR05

SERGIO ~OVA.lS E ülTROS

'SERGIONOV.-'JS EOl"TROS

SERGIO "OVAIS E OllROS

I SAR.AIVA FELIPE E üLlRaS

'SERGIO '>0\' MS E OlTRDS

'SERGIO ,\;OVA.lS E OLIROS

115·2 1<ONALDO VASCO~CELLOS E O~-rn.OS !v ~=5A 'TI

1372 RON..ulO VASCONCELLOS E Ol"TROS iJ 11 !I ;
21 RONALDO VASCONCELLOS E OL"TROS 11 !3 n, JlONALDO VASCONCELLOS E oeTROS II Jl iJ
3. RONALDO VASCO:-;CELlOS EatIRaS I \11
4 RONALDO VASCONCELLOS E Olnas il li !
41 RO!'ALDQ VASCO~CELLOSE at.lROS '1 ) '\ln
43 ROXALDO VASCO:-;CELLOS E OLIROS :1 ., LX
46 ROXALDO \'ASCO:s"CEllas E OlTROS '1 \1.. RONALDO VASCO!\CELLOS E OlTROS I ; XII.I
79 RONALDO \'ASCO~CELLOSE Dl-mos n 9 lI.' ,

" ,RONALDO VASCO'SCELI.OS E OLIRas 'm 'o
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ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DISpOSIm'O
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11·2 . 1REGIS CAVALCANTE E OLlROS I ,I m

123 :vmGn.JfJ GtJIMAR..ÃES E OUlllOS I !' IV
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104 IRICARDO FERRAÇO E OL"TROS V 22 I
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101 ,RICARDO FERRAÇO E DL"TROS 'V 019 I
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109 íRlCARDO FERRAÇO E OLTROS IV " 6

107 •SERGlO REIS E OLTROS !v ,22 16
106-1 IFEJL"ANDO CORt:JA E OLTROS Iv 12•
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;8:: :SERGIO REIS E OUTROS IV , 14 If
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88 .DRHELIO E OLIROS 1 IV : 14 m
,90 IREGIS CAVALCA."-'TE E Of.JTltOS IV I. IIIA
89 IONALDO VASCONCELLOS E OLIROS IVI 1. IIIA

hl·:3 :FER.~A.'"DOFERRO E OUTROS IVI I. VI
I !GLVCO]>; TEItllA PI1\"TO E OUffiOS IV I 1. VII

92 IGLVCON TEItllA PI1\'TO E OlJ'TROS IV ! I' X
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1-24 iFER.'-:A.l..,'DQ FERRO E aLi'nos IV IS
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97 REGIS CAVAl.CA-"'T'E E OliTROS IV IS

96 ,RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV IS

95 .Dl\. HELIO E OL"TROS IV 15

75·1 IPEDRO EUGB10 E OL"TROS v ! l'
101 iRlCAIlDO fERRACO E OUTROS V 19

I100 PHILE.\lON ROORIGL'ES E OL"TROS V I 19

102 IFERNANDO CORt:1A E OL"TROS I V I 19 I5-6 SERGIO~OVAIS E OL"TROS 1 VI19 I
1·:$ .FER."A.'"DO FERRO E OLIROS I v -I 20 I !

,I1·:6 .FEllNA.''DO fERRO E OL'T'ROS I v -I 20 i I !

.,-

'lI" FE1l\'A,.....noFERRo EOLlROS

~:8-4 REGIS CAVA.LC-\.'T'E E OLíROS

·~3·: P.\,L1.0 DELG.IDO E Ol"TRO~

~54 \ lRGll.IO OlUL\.R.AES E OLTROS

r ~ 4- I ; I
"Si SAll~·.o\ FELlPE E OliReS \ ) :
56 .fEJL"A..'''DO CORt."J.-\ E otlRas I ) :
55 [RICARDO FERRACO E OL'TROS ! I 3 I :
5·5 lSERGlO :-;OVA15 li Ot-rRQS I 3 I :
1·13 ,FER."A.'"DO FERRO E OL"TROS ,

I , ,
59 REGIS CAYAlCA."l'E E DlTROS I 3 ; ;

·1

160 ·CLE,\lEl'."TINO COELHO E OLIROS I 3 I 3
SS ,PEDRO El:'GD'lO E Ot.TROS I I 3 3
) ;REGIS CAVALCAl'o"TE E OL'TROS 1 ! 4 :

1-14 .FER....A.'IDO FERRO E OL'TROS
1

I 4 I
2 RICARDO FERRACO E OL'TROS I 1 4 r I I\·15 1FER."A...."DO FERRO E OL"TROS : \ I 4 1

6S~1 !REGIS C:\VALCr\.\,"TE E OtiRas I 41 I I'
64 :OLIMP10 PIRES E OL'TROS i \ 5 I ri

: 50 1~~CIO DE DLI\'EIRA 1 5 , : I

; JNo<::É:'CIO DE OLlVElR.-\ 11 : 6 ;

66 .SAIL-\lV._ FELIPE E oeTROS u 6 I
69 ,lNOCÉXCIO DE OL1VEIR_ U I b , :
6S-1 .REGlSC..\\"ALCA..'-:TE E oeTROS li 6 1 :
31 l'lRGll.IO GL1M.-\RÃES E OL1'ROS

.,
U i " IV

:!'0 lREGIS CAVALCAl'.'TE E atIROS I a I , : V..

EMENDAS AO PL N" 1.617, DE 1999

POR DISPOSITIVO DiFOCADO

-ANEXO IV-

SERGIO NO\'AlSE OL"TROS

RICARDO FERMCO E OLTROS

\<EG1S CA\' -\!.CA....,.. E O~"TROS

\lRG[\.IOGL"r-IARÃES E OLIROS

FElL""-''DO FERRO E OL1'ROS

!;7
I ! \'

I;OUMPIO PIRES E Ot"TROS I 3 V

21 :Jt.EG1S CA'0ALCA."\"TE E Ot:TROS 1 3 \01

29 :MOREIRA FERRElR.-\ E OLTROS I I 3 ,
'1 I

30 ,RICARJ)() FERIlACO E Ot:TROS I ! 3 I VI

31 SUGlO llEIS E OL"TROS I 1 I 3 \01

1-6 ·FERNA."'DO FERRO E OL"TROS I 3 i \01

21·1 'REGlS CA\'ALCA."1'E E OLTROS , I I 3 : I VII

33 :MOIIEI!lA fERREl!lA E Ot1'ROS I I , I VII

32 'VIRG[\.]O G\;lMARÃES E OL-mOS 1 1 3 r VU

1·7 IFERNM'DO FERRO E OL"TROS I I 3 : 'lU

34 DlLllIilloEOUTROS I 3 I VII
)5 IUCAIlDO fEJ'Il.ACO E OLTROS i 1 ; I "11
36 IlONAl.DO VASCONCELLOS E OL-mOS : I ; I VII

7 ISUGIO llElS E OUTROS I 1 ; I VII

31 IFERNANDO CORL'JA E OL1'ROS I I 3 VII

5·3 'SEl\GIO NOVAIS E QLlROS 1 I ; : VIIi

39 REGlS CAVALCA.!'Ij"T'E E CCTROS , I 3 VII

'0 REGlS CAVALCA.'iE E DtIRaS ; I 3 , VII

I !JtONALDO Y.".5CDKCElLOS EOliRas ; I 3 I VIII

21·2 I REGlS CJ.SALC~'rrE E oeTROS : I 3 I VIII

'2 :R.EGlS CAVALCM'TEE OtIROS I , ; I VIII

~ !GLVCON TEllRA PINTO E OL1'ROS : I 3 : IX

; 'IlONALDO \' .SCONCELLOS E OLTROS ; 1 ! 3 ; IX

'" :FERN....,,'DO fERIlO E OLTROS I I I 3 I IX

5 ·GLVCON TEllRA PI1\'TO E OL"TllOS : I 3 X

~1~9 FElL"A.'"DO FERRO E OLTROS 1 3
,

X

)·10 ·FERN...."'DOFERRO E OLTROS : 1 : 3 I XI

~I.S REGIS CA\'AlC.-\.'"lt E Ol'TROS 1 3 I 'J i

!:24

N"EM. AUTOR •CAI' ART' , I!<C'

·RONAl.110 vASCONCEl.1.OS Z OUI1tOS I I I I
IIlONAl.110 VASCONCELLOS E OUTROS i I I I

,IRONAl.110 VASCONCELLOS E OUffiOS I I I I I

14 RÉGIS CAVALCANTE E OUffiOS ; I I :
·1fEWA."lDO COIlJJ1AE OUn.OS I I I I :

IUCARDO FEIUlAÇO E OUffiOS I I ! ; "I : : I

PAULO DELGADO E OUTROS , I I I I : li
saOIO NOV-AlS E OUffiOS I I i I ! :

:1
1"1 RÉGls CAVALCANTE E OUTROS ! I , I 3

11 IUCAIlDO fEJlMÇO E OUffiOS I I I 1 3

lO 1fEJ!NA."lDO COIllJ1A E OUffiOS I I , I I 3

I~FEUElRAEOUffiOS I 1 i 1 ,
·1 saGlO NOVAIS E OUffiOS I I I I ~ 3

I Fa..'õA....1lO FEllRO E OUffiOS I I ! I ; 3

12 llLIMPlO PIlES E OUTROS I I : 1 4 1
1·\ !FEJ..'õA."lDO FED.O E OUffiOS I I I 2 i ;II
13 ftEGlS CAVALCA....U E OL"TROS

,
I

, :A
,

IS IMOREIRA FERREIRA E OUTROS

,
I I : ) II

16 'lUCAIU)Q FEIlMCO E OUTROS ; \ 3 "

17 FEJ..........,'DO CORlI.• E OLTROS
i

I ,
5-2 •SERGIO NOVAIS E OUTROS I )

19 'PAlJl.O DELG•.oo E OlJ"TROS I , I

\·2 .Fa..>:.......'DO FEllRO E OUffiOS 1 3 ,
1I ·ftEGlS CAVALCA.'ltt E OL'l'ROS I , I

,
,

I ·IlONAl.110 ·,'ASCONCEll.OS E O~"TROS

,
I .' 11

20 !I'llII.EMON Il.ODItlGlJES E OUTROS 1 I 1 U I
11-1 IREGISCAVALC,\.'lttEOUTROS ;

,
I 3 U :

1-3 !FER."A....'OO FERRO E OLTROS I ; 11

22 IPHIL.E.\iON R.OD!UGUES E- OlJTROS I 3 l1l .i

14 fElL'õ .......'DO FERRO E OL"TROS 1 ; III

ll1-2 'ftEGIS CA\·ALC.....'U E OL'TROS I III
~.. ...
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jl'UI IRE.
i IX IRE

, \1ll IAS

I IX IAS

;:1_.. I~GtSCA\o ALC.-\.'fT'E E OCTR.OS

:" ·GlYCO!\TEU..~P~'TOEOl.:n.os

I.. FER.'1ANOO FEllO Eounos I I I 3 : IX I"s I
5 GLyCQN TEk"" PINTO E Ot/Tll.OS I I 3 , X RE

I1-' FEIl.NMM FEIl.IlO E O\JTl!.OS I I I ; ; X IAS
l-lO FEIl.NA."'DO fEIl.IlO Eounos [ ; X! AS
~3 IllGlS CAVALCA."ITE Eounos i I 3 , X! "s
~ RONALDO VASCONCElLOS E OL""OS I ; IX! AS
i·lI 1FER."""'DO FERIl.O E omaos I 3 XII AS
7 0LiMP1O 'MS EOUTll.OS I ; XII AS

S-4 SUGlO !/OVAIS E OI.,...OS I 3 xm AS
IUlNALDO V~SCONCELLOS Eounos ,

I 3 xm AS
l4t klCAIl.OO I'ERUÇO E OL'1JlOS I I 3 , xm A5 I50 VIkGiLlO Ol"NAll.ÃES E O!JIROS ! I ; Ixm RI:
120 FEkNMM CORmA E OLUOS , 1 ; I xm I..s I
51 INOCtNcIO DE OllVEIIlA ,

I 3 i i XVII jAS I
52 l'ALl.O DELG..>JXl EO\.õIl.OS I I I ; ! :xvn IRE ;

t'J iPAL1.0 DELGADO EOl'1ROS
,

1 3 XVII! AI ;

53·1 IPALl.O DELGADO EotIROS , I ; ; XIX RE
,

53.2 !PALl.O DELGADO E OI.õIl.OS i J i 3 i ; xx lU: li
:1-4 IIllGIS CAV..\l.C,'-'õE E OLIROs I i ; : I IAS /li.
S' \'JIl.GILIO GL1MAJlÃES E OI."TROS

,
I ; I

,
iIU:I

).12 iFEJ.NA."'lDO FEU.O Eoun.os : I I 3 I I lU:
57 3AIl.AIV.. PEI.lPEE OL'TIl.OS I I ; 2 RI:
56 .1'EIl.NANDO CORt:J.. E OUTROS ! 1 , ; 2 J IRE
15 JlCAIl.OO FEIl.JlAÇO Eounos I J ; 2, I ' lU:
5-5 ISUG1ONOVAlS E OUTlWS i I ! ; 2 i AS
1.1) ;FEJL'I"-''DO FERIl.O E OL"TROS I 3 I ~.o\S

5t IIl.EGIS C"VALC"-"õE E OLIROS ; I
,

3 3 j RE,
00 1Cl.EME\'T\NO CO€U/O E 0L'lltD5 I I ; ,

l I RI:
51 PEIlkO Et:Gbno E OLõROS I I ; l IRI:
3 IREGlS C..VALC....'õE E OI.'TIl.OS : I I • I IRE

1·10 IfERNM1lO FEllO E OtõROS , I I 4 'RE

~ klCAIl.OO fEIlIl.AÇQ E OUlllOS I o I AS
1·15 FEIl.NA.>mQ FEnO EOUTll.os I 4 I lU:
3-1 llEGlS CAVALC,'-'õE EOL'lltOS I o I A!

Cll.lMP1O 'IRES E OUlllOS I 5 RI:
I INOctNCIO DE 01.1\'E1IlA I S ~ AS

7 .INOCtNcIO DE OLIVEIIlA 11 6 RI:.. 'SAIl.AIVA FEUPEE OI.""OS 11 6 RI:
69 ilSOCENCIO DE GLII'EIIlA n 6 , 2 I ,AS
.,.J !REGIS CA\'ALC.'-'I;TE E OL'TROS I II I 6 2 I iRE
71 iVlkGILIO GL1MAkÃEs E OUlllOS I 11 7 I IV IRE
'10 'REGlS CA\'ALC""õE E OLUOS n I 7 I V iAS

12 i\'lkGII.IO GL1!oLUÃES E OvIROS ; n I 7 I I \' IIU:,
73 IREGlS CA\'ALCA.\õE E OUTROS II J

, i V A5

1·16 II'BNM'DO FERIl.O E OUTll.OS I n I 7 V 'A5

to 'kÉGIs CA\'ALCA.'õE E OUTROS , n 7 IVD RE

75 PI!DkO Et:GÊ!-.10 E OL"TROS i n • ! ti

77 5EIl.GI0 NO\AlS E OL"fItOS 11 • i n AI

1·11 l'D.>;ANDO FEnO E 01.""05 ! 11 I I v AS
76 SAIl.AJ\'AFEUPEEOLõROS 1 n I I V AS

71 INOCÉ'óCIO DE OLlVEill.A n I VD "S

" kO."ALDO VASCONCEllOS E OllTR.OS n 9 U RI:

I ll'/OCENCIO DE OLIVEIIlA n 9A RE

1-11 , fElN"-\MFEkIlOEOln.OS m la AI

1·19 ·FEkNA.'1lO FERIl.O EOUTll.OS UI la 1 I AI

1·20 !FBN""1lO FEllO E OUlllOS UI la 2 i AI I

~ iSAIl'J\'A FELIPE E 0L'llt05 ! UI Il I RE li
l·:U iFEJL""-'M FERRO E OLUOS II! , Il I

,
AS ',I

I 'Il.O~AI.DO \'ASCOl'CELLOS E OvIROs 'UI i 12 3 iRE li

27 10LlMPI0 ,IIlES E OL'TIl.OS I 3 V ;..u

'I~ 1l.E0IS CAVALC.'-'õE E OL,...OS .1 I ; , VI 1.~5

~ !~IIlAFEllllElRAEOL"TROS : I 3 ., IAS
30 RlCAIl.OO FEIl.JlAÇO E OUlllOS I I ; I '1 "S
31 IsaGlO Il.EIS E OLUOS I I I 3 i VI IAS I

;1-6 :FER.......\"DO FEllllO E OL11<OS I 3 ; >1 iRE

21-1 Il.EG1S CAVALCAIoõE E OL'1JlOS i I ; I .11 IRE
33 ,MOUIIl.A FEIl.JlElRAE OL'1JlOS

,
I ; VD IAS

3% IVlkGII.IO GtmUÃES E OL,...OS i I ; I VD llE I
1-7 l'D.'I""'DO FEllO E OL,...OS I I ; l vn IAS
30 ,DA.IIEI.IO E Dl11<OS I : 3 ,\11 RE ,
;5 IRlCAll.DO FEllKO E OL'1JlOS I ; VD RE
36 IkONALDO VASCONCELLOS E OL'lltOS I 3 VD llE
37 ISaGIO ms E OLUOS I I ;' VD RE
31 iFEkNM'DOCOIl.l:lAEOL'11l0S

,
I ; VD AS,

'5·3 :SEIlGIO NO\'AIS E O\."fitOS -'- 1 ;
,

VD "s i139 UGlS CAVALC,'-"ITE E OLUOS L. I ; VD RE
40 IllEGIS CAVALCA.'õE E OL""OS I 3 ) VD RE ,I
~"1 'Il.O:<ALDO \'>.5CO:-;CELLOs E OL"TROs ; I 1 3 llU RI: .''I, j , ,

143 IkO:-;ALDO VASCONCELLOS E OL"TROS I 1 I

6 .

6.:1

llE

llE

'AS

.,

, • IA!

v , :zo , 2 I

, I I 3

iERGIO ~O\· JJS E ceTROs \'

FER.'.'-\"DO FERRO E OlIROS \'

EMENDAS AO PL:'l' 1.617. DE 1m

·PARECER·

REGIS C.o\\ALC."-"-'TE E OtIROS \

RlC -\ROO FERIlACO E DL"fitOS V

SERGIO REIS E 01,.nos I v

FEIl.~.o\..''DO FERRO E Ol'TROS

OlMIO PIIlES E Ol"TROS

• ,-\.'~EXO -\' -

FEIl.."ANDO FEUO E Ol,...OS

,FERNA.\'DO CORlIA EDt.11<OS

lO"

6&-:

~i!:.:'_..:FE=.s::;."'::\:::OO'=C;::O:::R:":L:l::A:.:E:..;O:::L=õR:::::O;:-S --;:,\'~'~=;:;-----i~'
RlC-\RDOFERR.KOEOl'1ROS I' ::3

~'E.~ AL"OR CAI' AIl.T I . I:-:C ;'''IlECEJl 'I
I- RONAlDO VASCONCELLOS E Ol..J1l0S : I ; I : ! :.41 1I
2 RO~Al.DO VASCONCELLOS E Dlnos I I I AS

'I; 'RO:-;A1.IlO VASCONCELLOS E OLUOS I I I I IAS
I' REGIS CA\-ALCA.'õE E OL"TROS 1 I : AS

"I 'FER.""-"IOO COll.mA E OL"TROS I 1 i = i iAS
7 'RlC.UDO FEIl.Il.AÇO E OlJJltOS I 1 : I lAS

,PALl.O DELGADO E OL"TROS I I , = ;AS
5 .SERGIO NOVAIS E OL,...OS I I = : iAS I1"1 :REGIS CWALCA.'õEE OLUOS I I i 3 ,AS I
11 'RlCAlUXl FERIl..~ÇO E OL'TROS I I ! 3 : AS j10 'FER.""-''DO COIl.t:lA E OlUOS 1 I 3 'AS
9 ~101tElll.A FEIl.REIIlA E Ol"TROS

'I
I ! ; 'AS !

S-I SERGIO l/OVAlSE OL,...OS I I 3 '.U ,i

11 '7 'fEltNANDOfEAAOEOLillOS

.,.
'..

113 'SERGIO :-:OV.-\.1S E Ol"fltOS \' ., :

:1
106-1 IFEIlNANDO COIl.t:lA E O\."fitOS \' : =. I
104-1 IRlCAROO FElU\AÇO E OLUOS \' :.
110 ClLYCON 1EUlA PINTO E OI.UOS I' i :. I

199-2 Il.EGlS CAVALCANn: E OL"fItOS : v 20 I n ,
199 Il.EGIS CAVALCMõEE O\.UOS I \' 24A!
199-1 Il.EGIS CAVALCA.'õEE 0\.""05 I v ':204A 1 I ~
51-1 IPEDIl.O EUGÊNIO E OLillOS , v I =S I I I
51-2 JPEDR.O éUGÊNlo E OI.UOS I I' I %5 , t: i
116 iRlCMOO FEIlMÇO E OLUOS I v ! :5A i I
ll7 ISÉIlGIO ms E O\JTl!.OS I V I 25A J
m Il.ONALDO VASCONCELLOS E OI.UOS 1 v I :SA I
110 CLEMENTIDO COEI.IIO E O\.UOS I v I25AI
IIS_' RONALDO VASCONCELLOS E OLUOS V I 2lA I I
m·1 Il.ONALDO VASCONCEl.LOS E OUlllOS I V 25A n
114·1 CI.EMENTlN0 COEUlO E OL'1ROS V :!!A I t:
111 IIl.EGIS CAVALCA.'õEE OL"fItOS j V 26 i I
119 :GLYCONTERIlAPf?o,,.OEOLUOS v %61 i

-,

1-:8 FER."ASDO FERl!.O E OLIROS I' =1 !

!106 FEll."A:'M CORt:lA E O\.illOS , V , :z: I
pos .'-'''0~10 Ci'JU,OS P"-'~"l.~'ZlO E OLillOS i \' I :: , : i, i
104 ,RlCAIUlO FEIlMÇO E O\JTl!.OS v i :z: !

:103 'GLYCOX Tnlt~ Pf?o,,.O E OL'lltOS v I :: I ! ,
i$~7 SERGIO :-:OVAIS E OLõIl.OS v :: I , m I
tS,lO 'SaGIO :-:OVAlSE O\.illOS \' 22 I ,

IV
~5·11 'SERGlO:<OI'AlS E OL"fItOS v :: ! v
~5-1 SERGIO :-;O\'AlS E O\.'lltOS V 22 , i \1
~.o SERGIO SOv-\.1S E OLõIl.OS I v n I o ,

'!
"

li; REGIS CAVALC,,-'õE E OL"TROS I :lA, I IAS I
IS IMOREIltAFE1Ill.ElRA EOL'1ROS I 3 : ! IAS
16 .RlCAlUXl FERl!.AÇO E O\.õROS I I I ; AS

17 FER."ANDOCOllCJ"EOL'JJ<OS I I 3 ! AS

S-2 SERGIO NOVAIS E ounos I I , 3 I AS

19 'P.~Ll.O DELGADO E OL,...OS : I : ; I I IIE
1-2 !FER."ANDO FERIl.O E OtõROS I I , 3 i I 'AS
Ii :REGIS CAVALC,,-'õE E OLUOS I I : ; I ;AS

21 lRONALDO \'A.SCONC'EI.LOS E DUnOS I ! 3 , n iAS

20 .PHD.E.\lOl' RODRlGL'ES E OLõIl.OS ! I i ; n lllE

11-1 REGIS CAVALC,,-'õE EOLUOS I 3 n AS
lp] .FER1'A.''DO FEIl.IlO EOL'TROS I I I ; ! n IAS

n PHILE.\lOS 1l.0DRlGL'Es E OL""OS I J ; ; i m A!

1-1 'FEll."A.''DO FERRO E OL"fItOS ! 1 ; ! m 'AS

1'·2 REGIS CA\"ALCA.'õE EOL"TROS I 3 , m AS
23 \ 1R.GD.!O GL~L-\RÃES E OL,...OS I ; ! IV llE

1-; FER.'A....'OO FERRO EOl,...OS I 3 V llE

lS-:; REGIS CA\'..\l.C.'-'õE E OL"TROS I 3 I \' ,U:

:0 R1CAIlDO FEIIMÇO E OLUOS I 3
, \, 'A!

25 SERGIO ....OVAlS E OL,...OS I 3 ; \' IA! /, ,
!26



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51743

REGlS CAHLCAXlEE OL"TItOS
VIRGalO GL1WJl<ES EOL'TROS
REGIS C~\IJ.C~.':TEE OL'TROS

m 14 I

IV 14 I

IV J I'

n !RE
, n IRE
, fi IRE

Eliseu Resende. Ivâmo Guerra. Juqulnha. Marcos Lima. Olimpio Pires. Pedro
Pedrosslan. Pedro Bittencourt. Romel Anizlo. Salatlel Carvalho e Walter Pinheiro

da União,

5 IUlNAlDO VASCONCELLOS EOL'TROS I lV ; '4 I fi liu:... OR. HELIO EOUTROS ,lV 14 I fi RE
3 RICARDO FEJU<AÇO EOUTROS I lV , 14 I fi RE

12 SERGIO REIS Eoumos IlV I 14 : fi IRE
1·22 FERNANDO FERRO Eoumos IlV 14 fi lU:
II OIlIlELIO EOUTROS I lV I 14 m RE
90 'REGIS CAVALCA.VI'EE OLIROS IV 14 I . lUA RE
19 IIl0KAlDO VASCONCELLOS EOL-rROS ! lV i 14 ; lUA RE
1-23 IFEIL"''''''DO FERRO EOUTROS ! lV I 14 I ! VI IRE
I GLYCON TERRA PINTO EOL"TItOS I lV 14 I VU IRE

92 IGLYCON TElULHINTO EOL"TItOS I lVl 14 i X IAS
93 'VIRGnJO GlJIMAllÃEs EOL"TItOS lVl 14 I I Xl IRE

MOREIRA FERREIRAEOUTROS lV 14 U IRE
1-24 FERNANDO FERRO EOUTROS lV 15 RE

VIIlGnJO GlJIMAllÃES EOL"lllOS lV 15 RE
7 RÉG[S CAVALCANTE EOL-rROS lV 15

,
AS

RONAlDO VASCONCELLOS Eoumos lV 15 AS
5 OR. HELIO EOL"lROS lV I 15 RI:

75-1 PEDRO EUGENIO EOUTROS V I 11 RE
101 IRlCARDO FERRAÇO EOUTROS I V ! 19 RE
100 lpH1LE.'dO~ RODRIGUES E Ol.nos I V ! 19 I RE
102 IFERNAKDO CORUJAEOL'TROS V ! 19 RI:
5~ ISEIlGIO NOVAIS EOUTROS I V I 19 I AS
1-25 1FER.'<""'DO FERRO EOL'TROS V ,O 'RE
1-26 ~FER."'.-\."'DO FERRO E oeTROs \' ,o 1 .AS
1·27 IFEIL'<""''DO FERRO EOUTROS , . v ,o , , 'AS

'FER.'<.....,'DO FERRO EOL-rROS V , 'I 'RE .1·21

106 1FER.'i.....''DO CORDA EOL-rROS \' ,
" i ,RE

105 1A.'iO~lO CARLOS PA.'il""L~ZIO E OLJROS I \' -, I ; 'RE
104 RlCAIlDO FERRAÇO EOL-rROS , V ,

22 I 'RE I

103 ;GLYCOK TERRA PD."TO EOL"TItOS , \'
, .. IRE

5-7 ISEIlG[O NOVAIS EOUTROS I v ; -, m iRE
5-10 ·SEJ.G1D NOVAIS E OUIROS I v ! 22 I IV RE I
5·11 :SERG[O NO\'AIS EOUTROS I v- -, I v RE
5-1 'SERGIO NOVAIS EOL-rROS . v I ::! I \1 RE I,
5·9 iSEIlGlO NOVAIS EOL'TROS I v- -- ,

4 RE
16&-2 lREGIS CAVALCA.'\-rEE DL-rROS \' -- 6 IAS
107 iSERGIO REIS E OLIROS V .- I 6 'RE :!
109 !RlC.WJO FEJU<AÇO EOL'TROS \' -, I 6 'RE I
1·29 IfER."\A..'\"DQ FERRO E DL"TROS \ .. ó .RE

101 )SERGIO SQVAlS E DeTROS \' -- - .RE
li1II ·FEJL"\.-\.'lDO COReJA E OLlROS \' :3 , 'RE

112 'RlC.WJO FERRAÇO EOL-rROS \' :1 ; RE A
113 sE!tGIONOVAlS E OL"TROS \' ; "

, IRE

106-1 FERNA:f'.l"DO CORUJA E OllROS \' I '4 i i ,RE

104-1 RICARDO FERRAÇO EOL"TItOS V ! '4 I I IRE
110 GLYCON TERRA PD.'TO EOL"IROS v- i 04 I iRE
99-2 REGlS CAVALCANTE EOL'TROS V , 04 I I n RE
99 RÉGIS CAVALCANTE E atIROS v : 04A I IRE
199.1 IREGIS CA\'ALC.~"""TE E DlIROS \' :.1.\ ' ! I 'RE

51-1 PEDIlO EUGENIO EOL-rROS I V -< I I !RE
51-2 PEDRO EUGÉNIO EOL-rROS . V -< I.: I !RE
116 RICARDO FERRAÇO Eoumos I \' ::~A 'RE
1I7 SÉRGIO REIS EOL-rROS i V ' ::SA !RE
m RONAlDO VASCO,CELLOS EOL"IROS v- ':5.-\ ; RE

114 CLEMENTlDO COEUlO EOL"TItOS ! v I'SA i RE
m·1 RONAlDO VASCONCELLOS EOL'l'ROS I V 125,\ I I RE

m-2 RONAlDO VASCONCELLOS EOL-rROS : v . :loS.'\. i fi RE

11~1 CLEMENllNO COELHO EOL"TItOS V , 2SA U RE

11I REGIS CAVALCA.'\,"TE E DL'TROS V '6 I .AS
119 GLYCON TERR-o\ PNrO E DlIRDS V I 26 ! IAS

11I- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei nO 1.617/99. das
emendas de n'" 22, 24. 25, 26, 27 e 77; pela aprovação parcial das emendas de
n'" 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7,8, 9, lO, 11, 14. 15, 16. 17. 18, 21. 28. 29. 30.31,33,38.43.
46,47.48,49,51,53,62,63.65,67.68.69.70.73.76.78.92. 96. 97, 118. 119 e
120; e pela rejeição das emendas de n" 12,13.19,20.23.32.34.35,36.37,39.
40,41,42,44,45,50,52,54,55,56,57,58.59,60,61.64,66, 71, 72, 74, 75. 79.
80,81,82,83,84,85.86,87,88,89, 90, 91. 93. 94. 95. 98. 99. 100, 101. 102.
103,104,105,106,107.108,109.110.111.112.113,114, 115, 116 e 117 nos
termos do substitutivo do relator, Dep. Eliseu Resende. contra os votos dos
Deputados Airton Dipp, Arlindo Chinaglia Antônio Feijão, Marcos Lima. Olimplo
Pires e Walter Pinheiro.

Foram apresentados e rejeitados 2 destaques pela
Bancada do PT e 1 destaque pela Bancada do PDT.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gilberto
Kassab - Presidente. Airton Dipp. AntÔniO Feijão. Arlindo ChJnaglia, 8 Sé.

Sala da Comissão. em 27 de outubro de 1999

)o.,.v",,_
Deputado Gilberto Kassab

SUBSTITUTIVO ADOTADO. CME

I Jtspik' sohrl! a crraçuo da Ajft!m:1Cl Nactrl1lal dI!

-'Xl/as . IN.'f. '"ll11dadl.' !t'dao! dI! lmplememacdfl .hl

l'olillL'd Seu.'uJIlai dI.' 1<t'f.Hf\O\ /l1l/rlCo' t.' c/I.' ('(J{I/'c/ClIllU11I

do S/.\ll!ma \((L'lOnal .I~' r ll:n'III.'(mfli..'Il/o d!' 1'\'(:/11:\11\

f{idru.'n\~ t' dá (11Ilrm "N', ldl'IICW\"

o Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I

Do. Objetivo.

Art. 1° E.ta lei cria a Agência Nacional de Águu _ ANA, entidade
federal de implementação da Polí[ica Nacional de Recurso. Hldrico. e de coordenaçio do

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo regeu para a sua
atuação, sua estrutura administrativa c suas fontes de recurso!.

CAPÍTULon

Da Criaçio. Natu~Juridic:a e COI1Ipetf••ias da

Agência Nacio~alde Águu - ANA

Art. 2' Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídrico. promover a
~culação d~s planejamento. nacional, regionais e estaduais elaborados pela entidades que

Integram o SIStema Nacional de Gerenciamento de Recurso. Hídrico. e formular a Política

Nacional de Recur.os Hldrico., nos temos da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 3' Fica criada a Agência Nacional de Águas _ ANA, autarquia sob
regime especial. com autonomia administrativa e financeira., vinculada ao Ministério do Meio

Ambiente, com a finalídade de implementar, em sua esfera e atribuições, a Política Nacional de

Recursos Hidricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.

Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo
instalar unidades administrativas regionais.

An. 4' A atuação da ANA obedecerá ao. fund.mentos, objetivo••
diretrizes e in.[rumentos da Política Nacional de Recursos Hidricos e será desenvolvida em

aniculação com órgãos e entidade. públíca. e privadas integrante. do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:

I - supervi.ionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;

II - disciplinar, em caráter nonnativo. a implementação, a

operacionalização. o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos;

1II - coordenar, na e.fera federal, a elaboração dos plano. de recurso.
hídricos e supervisionar sua implementação;

IV - ou[org.r, por in[ermédio de autorização, o direito de uso de recursos

hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos artigos 5°, 60 e 70;

V - fiscalizar o. uso. de recurso. hídricos no. corpo. de água de domínio

VI - elaborar estudos [écnicos para sub.idiar a definição, pelo Conselho

Nacional de Recursos Hídricos, dos valôres a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de

domínio da União. com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica, na forma do inciso VI do ano 38 da Lei n' 9 433, de'I 997:
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VII - estimular e a~oiar as iniciativas voltadas para a criaçio de Comites
de Bacia Hidrografica;

VIII - implementar. em articulaçio com os Comit,;, de Bacia

Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hidricos de dominio da Uniio;

IX - arrecadar. distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da

cobrança pelo uso de recursos hidricos de domini~ da Uniio. na forma do disposto no artigo 22

da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997,

X - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os

efeitos de secas e inundações. no irnbÍlo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos, em articulaçio com n órgão central do Sistema Nacional de Defe.. Civil, em apoio aos
Estados e Municipios;

XI - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicaçio de

recursos financeiros da !Jnião em obras e serviços de regularização de cursos de água, de

alocaçio e distribuiçio de àgua. e de controle da poluição hidrica. em consonância com o

estabelecido nos planos de recursos htdricos:

XII - detinir e fiscalizar a5 condições de operaçio de reservatórios por

agentes publicos e privados. visando a garantir o uso multipio dos recursos hídricos, conforme
estabelecido nos planos de recursos hidricos das respectivas bacias hidrograticas~

XIII - promover a coordenação das auvidades desenvolvidas no âmbito
da rede hidromcteorológica nacional. em aniculação com orgãos e entidades publicas ou privadas

que a integram. ou que dela sejam usuarias~

XIV - organizar, implinrar e gerir o Sistema Nacional de Informações

sobre Recursos Hídricos;

XV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a
galIo de recursos hídricos:

XVI • prestar apoio aos Estados na criação de órgilos gestores de recursos

hidricos;

XVII - prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho

Nacional de Recursos HídriCOS;

XVIII - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hldricos o
estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, á conservaçio qualitativa e quantitativa de

recunos hídricos.

§ \' Na execuçio das competenciu a que se refere o incillO 11 deste

artiflO, seria considerados, nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com outros paises,

OI respectivos acordos e tratados.

§ 2" As ações a que se refere o inciso X deste artigo, qullldo envolverem

a aplicaçio de racionamentos preventivos, somente poderio ser promovidas mediante a
oo-vincia de critérioa a serem delinidoa em decreto do Presidente da República.

§ 3' Para os fins do disposto no.inciso XII deste artigo, a definiçia das

condições de operaçio de reservatórios de aproveitamentos hidrelõtricos será efetuada em

aniculaçio com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

§ 'I' A ANA poderá delegar ou atribuir a agencias de água ou de bacia

hidrográfica a execuçio de atividades de sua competencia, nos termos do art. 44 da Lei n' 9.433.

de 8 de janeiro de 1997, e demais dispositivos legais aplicáveis.

§ S' Na inexistencia de agencias de água ou de bacias hidrográficas. a
ANA poderá delegar a órgios ou entidades públicas federais, estaduais e do Distrito Federal, ou

atribuir a organizaçõea sociais civis de interesse público, por prazo determinado, a execução de

atividades de sua competencia, nos termos dalegislaçia em vigor.

Art. S' Nu outorgas de direito de UllO de recursos hidricos de domínio da

Uniia, seria respeitados os seguintes limites de prazos, contados da data de publicaçio dos

respectivos atos administrativos de autorizaçio;

§ 2' Os prazos a que se referem os incisos 1e li poderilo ser ampliados.

quando o porte e a importincia social e econômica do empreendimento o justificar, ouvido o

Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

§ 3' O prazo de que trata o inciso 1Il poderá ser prorrogado, pela ANA.

respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hidricos.

§ 'I' As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para

concessionárias e autorizadas de serviços públicos vigorarilo por pl1l2DS coincidentes com os dos

correspondentes contratos de concessio ou atol administrativos de autorização.

Art. 60 A ANA poderi emitir outorgas preventivas de uso de recursos

hidricos. com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos,

observado o disposto no art. 13 da lei n' 9,433, de 8 de janeiro de 1997.

§ I' A outorga preventiva nio confere direito de uso de recursos hidricos

e se destina a reservar a vuio pasllvel de outorga, possibilitando, aos investidores. o

planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.

§ 2' O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em

conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximn de um ano,

findo o qual será considerado O dilpolto nOI incisol I e II do artigo anterior

Art. 7' Para efeito de licitar a concesslo ou autorizar o uso de potencial

de energia hidráulica em corpo de água de domínio da União, a Agencia Nacional de EnergIa
Elétrica - ANEEL-deverá promover, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de

disponibilidade hidrica.

§ I' Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de

dominio doa Estados ou do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hidrica

será obtida em aniculaçio com a respectiva entidade gestora de recursos hidricos.

§ 2' A declaração de reserva de disponibilidade hidrica será

transformada automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso de

recursos hidricos à instituiçio ou empresa que receber da ANEEL a concesslo ou a autorizaçio

de UllO do potencial de energia hidráulica.

§ 3' A declaração de reserva de disponibilidade hidrica obedecerá ao

ditposto no art. 13 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e será fornecida em prazos a serem

regulamentados por decreto do Presidente da República.

CAPiTUWIII

Da Eslnolura 0rclnica da Alência Nacional de ÁKuU • ANA

Art. 8' A ANA será dirigida por uma Diretoria Cnlegiada, composta por
cinco membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos não coincidentes de

quatro anos, admitida uma única recondução consecutiva, e contará com uma Procuradoria.

§ \' O Diretor-Presidente da ANA será escolhido pelo Presidente da
República entre os membros da Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro anos ou
pelo prazo que restar de seu mandato.

§ 2' Em caso de vaga no curso do mandato, este será completado por

sucessor investido na fonna prevista no "apul, que o exercerá pelo prazo remanescente.

Art. 9' A exoneração imotivada de dirigentes da ANA só poderá ocorrer
nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

I - até dois anos, para inicio da implantação do empreendime~to objeto

da outorga;

projetado;

§ I' Após o prazo a que se refere o capul, os dirigentes da ANA somente

U _ até seis anol, para conclusio da implantação do empreendimento perderia o mandato e~ decorrencia de renúncia, de condenação judicial transtlada em julgado:
ou de decislo definitiva em processo administrativo disciplinar.

m-até trinta e cinco anos, para vigencia da outorga de direito de uso.

§ \" Os plUOl de vig&lcia dai outorgas de di~eito de uso de recursos

hidricos seria fixadol em fbnçlo da natureza e do pane do empreendimemo, Icvando-se em

consideraçio, quando for o caso, o período de retorno do investimento.

§ 2' Sem prejuízo do que preveem as legislaçõ'; penal e relativa á

puniçio de atos de improbidade administrativa no serviço público, será causa da perda do
mandato a inobservincia, por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proibições
inerentes ao cargo que ocupa.
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§ 3' Para os fins do disposto no pariJgrafo anterior, cabe ao Ministro de

Estado do Meio Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar. que será conduzido por

comisslo especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo,

quando for o caso. e proferir o julgamento.

IV - executar as atividades de consultaria e de assessoramento jurídicos,

CAPÍTULO IV

Dos Servidores da ANA

Art. 10. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercicio de qualquer outra

atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção politico-partidária.

§ l' É vedado aos dirigentes da ANA, conforme dispuser O seu regimento

interno. ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hldricos.

Art. 14. A ANA constituirá, no prazo de trinta e seis meses a contar da

data de publicação desta lei. o seu quadro próprio de pessoal. por meio da realização de concurso

público de provas, ou de provas e titulas, ou da redistribuição de servidores de órgãos e entidades

da administração federal direta, autárquica ou fundacio",,!.

§ 1° As requisições para exercício na ANA. sem cargo em comissão ou
função de contiança, ticam autorizadas pelo prazo màximo de vinte e quatro meses. contado da

instalação da autarquia.

Art. 15. A ANA poderá requisitar. com ônus, servidores de órgãos e

entidades integrantes da administração pública federal direta, auuirquica e funcional. quaisquer

que sejam as atribuições a serem exercidas.

§ 2' Para os fins do disposto no parágrafo anterior. slo consideradas'

necessidades temporãrias de excepcional interesse público as atividades relativas á

implementação, ao acompanhamento e á avaliação de projetos e programas de caráter finalistico

na ârea de recursos hidricos, imprescindíveis á implantaçio e aatuaçio da ANA.

§ \' Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição, fica a ANA

autorizada a efetuar contratação temporária, por prazo não excedente a trinta e seis meses, do

pessoal técnico imprescindível ao exercício de suas atribuições institucionais.

Art. 11. Compete à Diretoria Colegiada:

I - exercer a administração da ANA,

11 - editar normas sobre matérias de competencia da ANA;

111- aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o

âmbito decisàrio de cada diretoria;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos;

V - examinar e decidir sobre pedidos de outorga do direitos de uso de

recursos hidricos de dominio da União;

VI - elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades da ANA;
VII - encaminhar os demonstratívos contábeis da ANA aos órgãos

competentes; § 2° Transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior. somente

VIII • decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do serão cedidos para a ANA servidores por ela requisitados para o exercicio de cargos em

patrimônio da ANA; e comissão.

§ 2' A vedação de que trata o capul não se aplica aos casos de atividades

profissionais decorrentes de vinculas contiatuais mantidos com entidades públicas ou privadas de

ensino e pesquisa.

IX • conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de

componentes da Diretoria da ANA.

§ }O A D retoria deliberara por maioria simples de votos, e se reunirá com

a presença. de, Pelo menos, tres d"retores, entre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal.

§ 3' Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à instalação da

ANA, as requisições de que trata o Copul deste artigo. com a prévia manifestação dos Ministros

de Estado do Meio Ambiente e do Planejamento. Orçamento e Gestão. serão irrecusáveis e de

pronto atendimento.

§ 2° As decisões relacionadas com as competências institucionais da

ANA, previstas no ano )0, serão tomadas de fama colegiada.

§ 4' Quando a ces5io implicar redução da remuneração do

servidor requisitado. fica a ANA autorizada a complementá-Ia até atingir o valor percebído no

Órgão ou na entidade de origem.
Art. 12. Compete ao Diretor·Presidente

I - exercer a representação legal da ANA;

li - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;

111 • cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;

IV - decidir ali referendum da Diretoria Colegiada as questões de
urgencia;

v - decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria Colegiada;

VI • nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissão e as
timçõcs de contiança~

VII - admitir. requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos
pliblicos;

VIU - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os

relatórios elaborados pela Diretoria Colegiada e demaIS assumas de competencia daquele

Conselho;

x •assinar contratos e convênios e ordenar despesas~ e

Xl • exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor

Art. 16. ficam criadOs. com a finalídade de integrar a estrutura da ANA

I - quarenta e nove cargos em comissão, sendo cinco cargos de Natureza

Especial. no valor unitário de RS 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). e quarenta e quatro

cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS. assim distribuidos; nove DAS

\01.5; cinco DAS \02.5; de:zessete DAS \0\;4; um DAS \02.4; oito DAS 101.3; dois DAS

101.2; e doil DAS \02.\;
li- cento e cinqüenta funções de confiança denominadas Funções

Comissionadas de Recursol Hídricos - fCRH, sendo: trinta fCRH - V, no valor unitário de R$

1.170,00 (mil cento e setenta reais); quarenta fCRH- IV, no valor unitário de RS 855,00

(oitocentos e cinqüenta e cínco reaiJ); trinta fCRH - lU, no vaJor unitário de RS 515,00

(quinhentos e quinze reail); vinte fCRH - 11, no valor unitário de RS 454,00 (quatrocentos e

cinqüenta e quatro reais); e trinta FCRH- I. no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois

reais).
§ \' O servidor investido em FCRH exercerà atribuições de

uaessoramento. coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo

ou emprego permanente, acrescida do valor da função para a qual tiver sido designado.

Fazenda Pliblica;

Art. 13 Compete a Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia·

Geral da União para tins de orientação nonnativa e supervisão tecnica:

l-representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de

11- representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de

direção. inclusive após a cessação do respectivo exercicio, com refcrên~ia a atos p.mi~o.s .e~
decorrência de suas atribuições legais ou institucionais, adotando. inclUSive, as mc<bdu ,udtClalS

cabiveis. ein nome e em defesa dos represemados;
III _ apurar a liquidez e certeza de créditos. de qualquer natureza,

inerentes ás atividades da ANA, inscrevendo-os em divida ativa, para fins de cobrança amigável

ou judicial; e

§ 2' A designação para função de assessoramento de que trata este artigo

não pode ser acumulada com a designaçio ou nomeação para qualquer outra forma de

comissionamento. cessando O seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor.

inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os penados a que se referem os

incisos I, IV, VI e VIII e alineas "a" e "e" do inciso X do ano 102 da Lei n' 8 112. de Ii de

dezembro de 1990, e no art. 47\ da Consolidação das Leis dos Trabalho, aprovada pelo Decreto

Lei n' 5 452, de I' de maio de 1943

§ 3' A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a alteração de

quantitativos e a distribuição das FCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia.
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obtervadO! os níveis hierárquicos, os valores da retribuiçio correspondente e os respectivos
custos globais.

§ 4' Nos primeiros trinta e seis meses seguintes á instalação da ANA. a

FCRH poderá ser ocupad,\ por servidores ou empregados requisitados na forma ,do artigo

anterior.

CAPÍTULO V

Do Patrimônio e do Receito

Art. 17. Constituem patrimõnio da ANA os bens e direitos de sua

propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar.

Art. 18. Constituem receitas da ANA:

I - os recursos que lbe forem transferido. em decorrencia de dotações

consignadas no Orçamento Geral da União, creditas especiais, credito. adicionais e

transferencias e rep..... que lhe forem conferidos;

II - os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos

hidrico. de dominio da União, re.peitando-se as formas e os limite. de aplicação previstos no art.

22 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro del997;

[11- os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos

celebrados com entidades. organismos ou empresas nacionais ou internacionais;
IV - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem

déstiJlados;

V - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e

informações. inclusive para fins de licitação pública, de emolumento. administrativos e de taxas

de inscrições em concursos;

VI - retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;

VII - o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em

decorrencia de ações de fiscalização de que tratam os arte. 49 e 50 da Lei n' 9.433, de 1997;

VIU - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e

imóveis de sua propriedade;

IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumento. utilizados

para a prítica de infrações, assim como do património do. infratores, apreendido. em decorrâlcia

do exercicio do poder de policia e incorporado. ao patrimônio da autarquia, no. termol de
decisão judicial; e

X - ,.. recursos decorrentes da cobrança de emolumentos

administrativos.

Art. 19. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos

hidricos de dominio da União serão mantidas á disposição da ANA. na Conta Única do Tesouro

NacionaL enquanto não forem de.tinadas para as respectivas programações.

§ I' A ANA manterá registros que permitam correlacionar o receito

com o bacias hidrográficas em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no
art. 22 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 2' As d.isponibilidade. de que trata o Capul deste artigo poderio ser

mantidas em aplicaçõe. financeiras, na forma regulamentada pelo Ministerio da Fazenda.

§ 3' A fixação das dotações otçarnentáriu da ANA na Lei Orçamentária
Anual e sua programação orçamentária e financeira de execução não sofr.rão limites nOI seu.

valores, para movim.ntaçilo e empenho.

CAPÍTULO VI

Ou DispoliçõeJ Finais e Transitória.

Art. 20 Na primeira gestão da ANA. um diretor terá mandato d. três

anos, dois diretores terão mandatos d. quatro anos e dois diretores terão mandato. de cinco anos.

para implementar o sistema de mandatos não coincidentes.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transferir para a ANA o aceIVO técnico e patrimonial, direitos e

receitas do Ministerio do Meio Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionam.nto da

autarquia;

1I- remanejar, transferir ou utilizar os saldo. orçamentário. do Ministerio

do Meio Ambi.nt. para atender às despesas d. estruturação e manut.nção da ANA, utilizando,

como· recursos, as dotaçõel orçamentárias d.stinadu ás atividades fins • administrativas,

observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de desp.... previsto. na Lei

Orçamentária em vigor.

Art. 22. A Consultoria Juridica do Ministerio do Meio Ambient. e a

Advocacia-Geral da União prestarão á ANA. no âmbito de suas competencias, a assistência

juridica necessária, até que seja provido o cargo d. Procurador da autarquia.

Art. 23. O Poder Executivo implementará a descentralização das

atividad.s de operação. manut.nçiIo d. reservatórios, canais e adutoras de domínio da União,

excetuada a infra-estrutura componente do Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Operador

Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

Parágrafo único. Cab.rá á ANA a coordenação • a supervisão do

processo de desc.ntralização de que trata este artigo.

Art. 24. O Poder Executivo, no prazo de nov.nta dias, contado. a partir

da data de publicação destilei, por meio de decreto do Presid.nte da República, estabelecerá a

estrutura regimental da ANA, determinando sua instalação.

Art. 25. A ANA promoverá a realização de concurso público para

preenchimento das vagas existentes no leU quadro d. pessoal.

Art. 26. O art. 1° da Lei nO 8.001, de 13 de março de Im, pasaa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. I' ..
I - quarenta. cinco por cento 101 Estados;

II - quarenta e cinco por cento lOS Municipio.;

fi - sete por cento ao Ministério do M.io Ambi.nte;

IV - dois por cento ao ,Ministerio de Minas e Energia;

V - um por cento ao Ministerio da Ciência e Tecnologia.

§ 4' As cotas destinadas aos Ministerio. do Meio Ambi.nt•• d. Minas •

Energia representam a cobrança p.lo uso de recursos hidricos nos aproveitamentos de potenciais

d••nergia hidráulica.

§ 5' Da cota d.stinada ao Ministerio do Meio Ambi.nt.:

I - quatro decimos por cento serio aplicados na elaboração da Politica

Nacional de Recurso. Hídricos;

II - seis inteiros c seis décimos por cento serio aplicados, por intermédio
da Agência Nacional de Águas, na implementação da Politica Nacional d. Recursos Hídricos e

do Sistema Nacional d. Gerenciamento d. Recurso. Hídricos.

§ 6' Da cota destinada ao Ministerio de Minas e Energia:

I - um por cento será aplicado em e.tudos de inv.ntário de recursos

hldricos • em outro. serviços relacionados ao aproveitamento da .n.rgia hidráulica;

II - um por cento será aplicado, por intermedio da Agência Nacional d.

Energia Elétrica - ANEEL, na administração da rede hidrometeorológica de interesse do setor

elétrico." (NR)

Art. 27. A ANEEL promoverá, no prazo de noventa dias, ajuste no

cálculo da compensação financeira e do. "royaltie." de que trata o art. 26, adotando como

referenciais o. valores d. v.nda de energia praticados no dia anterior ao da publicação de.ta Lei.

Art. 28. O art. 33 da Lei n' 9.433, d. 8 d. janeiro de 1997, pusa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hidricos:

I - o Conselho Nacional de Recursos Hidricos;

II - a Agência Nacional de Águas;

III - os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito

FederaL

IV - os Comltes de Bacia Hidrográfica;
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v - os órgãos dos poderes publicos federal, estaduais, do Distrito Federal

e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos~

VI - a. Agencia. de Água." (NR)

Art. 29. O ano 35 da Lei n° 9433, de 8 de janeiro de 1997, p..... a

vigorar com a seguinte redação do inciso IX e acrescido do inciso XI:
"Art. 35. .. ..

IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos

Hídricos e detenninar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
.............................................................", , .
Xl - formular a Politica Nacional de Recurso. Hídrico.... (NR)

Art. 30 O ano 36 da Lei n° 9433, de 8 de janeiro de 1997, p..... a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 O Conselho Nacional de Recursos Hidrico. será presidido pelo

Mini.tro de Estado do Meio Ambiente.

Parágrafo unico. O titular da Secretaria de Recurso. Hídricos do

Ministério do Meio Ambiente exercerà a função de Secretário-Executivo do Conselho Nacional

de Recursos Hídricos" (NR)

Art. 3\. Ficam revogado. os ane. 45, 46 e 54 da Lei n' 9.433, de 8 de

janeiro de 1997.

Xl - valore. relativos á devolução de .aldo. de .ub.ençõe. de exercício onterior.

bem como do. tclldimenlOs auferido. com as aplicações financeiras de recunos

subvencionados;

XII • valores oriundo. da venda de livro. e publicaçõe. e de papel reciclável;

xm - valores das indenizações à Câmara por prejuízo. causados ao seu

patrimônio;

XIV - valores das indenizações e restituições à Câmara, relativo. às dcspcua de

exercícios anteriores;

XV - valores decorrentes de alugueis de imóveis penencentes à União sob a

jurisdição da Câmara do. Deputado.;

XVI - valores decorrentes da utilização de equipamentos;

x:vn -valores correspondentes à incorporação de garantias;

xvm - valores não identificado. e não reclamado. no pnzo de 180 diu

relativo. a dcpá.ito. efetuado. por terceiro. na conta da Câmara ou do Fundo Rotativo."

Art. 2'. Fica autorizada a transferência dos .aldos financeiros penencentes ao

Pró-Saúde para a conta bancária própria do programa.

Ar!. 3'. Revogam-se o inciso II do anigo 5.° da Resolução n.o 18, de 1971, as

Resoluções n.'s 68, de 1978,22, de 1979,20, de 1992,35, de 1993 e o ardgo 1.0 da

Resolução n.' 60, de 1994.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de .ua publicação.

~
.) A~'IlI/'

Deputado G :/Ho KASSAB
Pr idente

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 49, DE 1999

(Da Mesa)

~GUIAR
Relator

Sala de Reuniõe., em 20 de outubro de 1999,

\~-L.~~
Ptmden:~'~:'~epu~

JUSTIFICAÇÃO

A~era dispOSitivos da Resolução n' 18. de 26 de novembro de 1971. e da outras
providências.

(Á COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:

Art. 10. O anigo 2Q da Resolução nO 18. de 26 de novembro de 1971, passa a ter

a seguinte redação:

"Art, 2". Constituem-se receitas do Fundo Rotativo da Cãrnma dos Dtputados:

I· créditos orçamentàrios especificamente consignados;

II - taxas de ocupação de imáveis e de utilização de móveis;

m~ pagamentos pelo uso de áreas:

IV ~ amortizações. juros e multas incidentes sobre operações procedidas pelo

Fundo;

v • produto da alienação de bens e das operações de financiamentos de imóveis

residenciais, incluSive os resultantes de convênios jà eXistentes custeados com recursos

da Câmara;

VI - taxas de Inscrição em concursos publicos: de emissãO de cartões de

identificação dos servidores e demais credenciados; de aquisição de editais de licitações;

de fornecImento de cópias de documentos:

VIl - multas aplicadas a fornecedores e prestadores de serviços;

vm _valores relativos à varIação monetária e outros encargos apurados na

devolução de recursos à Câmara;

IX - valores apurados pela diferença de câmbio quando da devolução de moeda

estrangeira;

X _rendimentos de aplicaçães financeiras de suas rec~ita.< próprias;

o Fundo Rotativo foi instituido em 1971, pela Resolução n.o 18, com o
objetivo de. acessoriamente ao orçamento da Câmara. prover recursos adicionais
necessários ao aparelhamento da Casa, à solução de problemas habitacionais e
as.istenciai. e à melhoria de trabalho de deputado. e funcionários.

No ato de sua criaç~. previu-se como fonte de receitas apenas o. eriditos
orçamentário. a ele especificamente consignados, as taxas de ocupação e de utilização
de imóveis, as amonizações, o. juros e as multas .obre operações proeedidas pelo
Fundo.

Ao longo do. 28 anos de sua existência o Plenário desta Casa, acolhendo
sugestão da Mesa da Câmara, aprovou cinco Re.oluções, alterando-lhe o fimcionamento
e deferindo-lhe novas receitas. A última resoluçao editada sobre o as.unto ocorreu em 5
de abril de 1994.

No. últimos 5 anos a Câmara passou a arrecadar novas receitas, que por não
estarem previstas, têm .ido transferidas diretamente para o Tesouro Nacional, quando
poderiam ingressar no orçamento do Fundo Rotativo, auxiliando-o a eumprir a
finalidade para a qual foi criado. Tai. ingresso. são originários basicamente da variaçlo
monetária e outros encargos apurado. na devolução de recursos à Câmara; da cobrança
de fornecimento de cópias de documento. e processos; da devolução de .aldos de
subvenções financeiras de recurso, subvencionado.; da venda de papel recielável, livros
e publicações; das indenizações e restituições relativas a despesas de exercícios
anteriores; de dcpásito. não identificado. ao nlo reclamado. efetuado. por terceiros na
conta da Câmara e do Fundo; dos ressarcimentos por prejuízos causados ao patrimônio
da Câmara; pagamentos pelo uso de áreas; incorporação de garantias; e dos aluguéis de
imóveis pencncentes à Unilo e que .e eneontram sob a jurisdição da Càmara.

Pretende o projeto de resolução ora submetido ao Plenário, autorizar a
incorporação dessas receitas ao Fundo Rotativo da Câmara do. Deputado., atualizando
e consolidando num só diploma a legi.lação sobre a matéria.

Há que .e esclarecer a e.ta Casa, por oponuno, que o orçamento do Fundo
Rotativo se .ubmete às mesmas regras e á legi.lação que regulamentam os orçamentos
públicos, .ujeitando-.e às inspeções periódicas e à obrigatoriedade legal de presraçlo de
contas anual encarninl)ada ao Tribunal de Contas da Unilo. juntamente com a da
Câmara do. Di:putados\l...--
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lEGiSlACÃO CITADA ANEXADA PELA
COOIlDENAÇÃO DE ESTUDOS lEGISLAnvos - CeDI

RESOlUçAO NO 18, DE 1971 (1)

Institui ~ Punoo Rota~l~o:ã :àma
:-a oos Ceoutaaos e aetermll"la c;,;::-as cr~
-doênc las. .:; j

(5) o art. 29: da Res. 68/79 estabeleceu o sequinte: "F"icam inco!:,
porac:1os ao F"undo Rotativo os saldos financeiros acumulaClo5
resul tantes de economia orçamentár ia e de anulações e ~re$
criçàes de resíduos passivos, correspondentes aos exerc1C:ios
financeiros de \977 e anteriores".

RESOlUÇÃO NO 68, DE 1978 (;,

taça saoer c:..e a Cámara ccs Deou:.ac::5 ::::rollou

e eu promulgc ê seguinte ~~so~'oJçãc:

Altera 0:,so05i:.i'los CÕ Resolucão
n~ 18, ce 26 ce navemoro :~ 1971, Que
:nstitui c C'unco Rotati ... :: ::a Cãmara
:::os Cecu:accs.

. ,., .

~rt. lt; Fica instituídO o Funao Rotativo aa

Câmara co!> Oecutados oest.:.naco a prover recursos cara:. acar!

In.menta ~a Casa. a solução 0:0 problema habitacional. :rogra

1115 oe assistência social. oo:elnorLa das canaiç5es ce traoalha
di Oecutaacs e funcionários. e realizações outras Que se fize ...

relR necessárias ao integral cumprimento da função legislativa,

I critério da Gestora dO runco.

Faço saDer 1ue a Câmara OOS Deou:a~cs

eu promulgo a seguinte peso1ução:

!orOVcu

15, ae
;'-ciscs:

Art. 29 Constituir-se ... ã o F"uO(~o Rotativo:

111 - CIO proouto :la alienação ce cens; .... ;

!V - de Qutros ....Uores Que, por força de lei,v.!:,

nhl/W a ser incorcoraaos ao Funao;

Art. ;~ :J sa100 positivo elo Funelo, apuraCla em

balanço ao termino ele r::aela exercício financeiro, será transf'e
riCo para o exercício seguinte, li crétHto 00 mesmo.

"'rt. !.oi! :: Funao Rotativo da Câmara oos DeDuta-

cos :.erá '-tesa c:ma Gestcra.

::::'2:':". ~:i: = _

Acrescenta incisos ao art. 2; da
Resolução ni 18, ce 26 oe novembro C1e
1971. a~teraoa cela Resolução nS2 68, de
5 oe mâlC c: 1978.

Art. 10 Ao art. 2; d. Resolução nO 18, de 26

de nev.moro de 1971, alterada pela Resolução nO 68, de de

maio de 1978, são acrescir:1os os seguintes incisos: (2)

RESDlUçAO NO 22, DE 1979 (1)

'01 ::.:l::11c!C13 no O.C.N. tSe;~o !~ nq 63. e,s 6/5/-S •

.. , C cCrê5Ci"l:o determir.ac:o !"'lO ar:. li; fc~ ':''l'lola''taiJo ne te~
to Oa R!501uç~o l"2 lê/7:, Que c::::nS~3 cesta ~.,.c=:icação.

raço saeer Que a Câmara aos Deoutados aprovou

e eu promulgo a seguinte Resoluçllo:

Cámara ::5 i:~Dutaccs. :; ::e maio ce 19ie. _ Ma!
:: Maciel, =resicen:e !:a ::;~ara c~s De:~ta:::cs.

ArL ;i E5:'ã ~esc:..i;~: e":::; !: ...... .:.;c: r-ê dita

ce S:.:3 publicaçã=, :evogacis ;5 c:sccsi;~e5 ern :::::ntrá:ic.

=5 =a .. ::3: ... .:. ... a ... :~.:.::s ;:~- __ E::~ ::E:~::3:"':-:= :~ -:::--:-.:.= :::;.!
,,:,gn.:É.::'S e o-=: õ".L.:':;.ç=,=s -: ::e5:::::-es:~ :-:s.:::_~!: :,Ss,sL;:;s.

::::!!5:::mcentes =:s e-rs:'::::':$ ~i"e:"'lce.:.::s: ':2 :;:-- ~ .="'\t!!r:.=.
:-es.

c::e ta
Câmara

VIU - aos "alores oriunoos aa coorança

xiS ae in5cric;:~o em concursos oúblicos realiz30Cs cela

dos Deoutaaos. (ú)

v - dos saloos resultantes de econOTlia na exec~

çlo dO orç.amento oa Câmara dos Decutados. apuraoos ao final de

caoa exercício fll"\anceiro, ":Jem como os Cecor:entes ce a:-:ulaçlio
e prescrições a= resíduos çassivosj ()} (5)

VI - 00 procuto oas oceraçõas De f~nanciümentos

oe imóveis residenciais, inclusive os resultantes de convênios

Já exis~entes e.,tre a Câmara CCS Deputados g institl,oi;êes n

nlnceiras, ClJsteaoos com recursos tia Cámard. (3)

I - dos créditos orçamentários a ele !50eciflc!,
••nte consignados;

I I - oos valores das taxas de ocucação ce imÓ ...

veis e dlS lJe utilizaçi:io ae móveis;

IIr - dos ,.. alares das amortizações e aos juros

e multas if',cio.entes sobre ooerações oroceaidas ?!!lo funao;

Art. ~2 Competirá à Gestora 00 F'unco:

;:U.:a;à: :~ :~c~:scs:

::: - ;.::rt':'-.:::;:-~"'~ :~ 02"5 :::::-:r-:.ais:

Art. 22 Esta Resol:.::;ão entra em vi~or na data

de sua pub1icaçlo, revogadas as C':'scosiçêes e'TI contrário.

Câmara aos Deoutados, 29 de junho de 1979.

r"lilvio Marcílio, Pre!iidente ca Câmera dos Decutitdos.

v - manter ~'n o:a sua c:::ntat;i,.liaao~i

Art. 612 /), '-lesa r~g;Jlamentarã esta Resolução de!:!,

tro Ce !.essenta dias. c:::nta:os :21 esta ce sua c;,;::.~~:ação.

VI - elac::a:, c :,s!.atór::J anual ::: ;':';'1CC,

tenOc suas c:ntas à 3:Jrovação ::::: =lenário.
SUem!

'1) F'=oublic8oa no D.C.N. <Seção r~ ae ')O/6Ii9.

'2J O aCreSCl1l0 ceterlJlinaao r"1Q ar':. :g (:i :'flolantaoo no te;.
to da Resolução n2 18/71, =~e c:nsta cesta ouoi::ação.

Art. i; Esta Resoll.i;àc el"\:ra e"l '/':';:H' na data

ae sua Cl,;oli:açao. revogaoas as Cisposiçàes elJl co:""t:,ár':':l.
RESOLUÇÃO N° 20, DE 1992

Câmara' cos üeoutãdcs, .. oe no ... emi::': de :971. 

Pereira LOCes, Presioente.

~) ;::Jublicacã 1"'0 OCu 'Seçà,J ce ~,:2/-·

(2) Ver oecisão 03 Mesa ce 14/7/78 (Regulamento ao tur.ao Rotativo).

(3) 05 incisos V e VI C!o art. ;:-; foram i.,cluicos :eia Res.6a/78.

(ll) Os incisos '1tI e VIII :::0 ar:. ::1< foram lncluiccs cela Res.22/79.

Acrescenta incisos ao ar/. 2° da Resolução n'
18. de 26 di! novembro de 1971. alterada pelas Reso
luções n'" 68. de 5 de maio de 1978, e 22. de 29 de ju
nhode 1979.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
Resoluçlio:
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Art. l' Ao ano 2' da Resolução nO 18. de 26 dc novclIlbro de 1971. alterada
pelas ResoluçOcs nos 68. de 5 de maio de 1978. e 22, de 29 de junho de 1979. silo
acrescidos os seguintes incisos:

''IX - dos vaiores oriundos da cobrança de laJt~ pela co~ec~ de car
tões de identificação (cfachfls) dos setVldores e jornahSlas cre-
denciados pet}. Câmara dos Deputados: .

X - dos valores apurados pela diferença de câmbiO quando da deVO-
luçlio de moeda estrangeira; .., . .

XI - das taltas cobradas na aquisiçlo de edilals de hCllaç5es realizadas
pela Câmara dos Depulados:

xn - das muilas aplicadas a fornecedores da 0maIa dos Dep~lad~s,

por atraso na e=ga de mercadorias ou prestaçlo de setVIços.
Art. 2" Esta Resoluçllo enera em vigor na diSta de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contr.irio. .
C4mara dos Depurados. 8 de selC~bro de l~. -Ibsen Pinheiro, Presidente.

l'UbÜCOda noDCH.t de !Q.9·92, p. 20463.

Art. 2° Fica a administração do Fundo RotatiVo. ~os

lel1'lloS da Decisão nO 211. de 1993. do Tribunal de Contas d.a Umllo,
aulorizada a aplicar no mercado financeiro,. em t1tUI?S federaiS e por
Intermédio do Banco do Bras,1 S.A. e da CaIxa Economlca Federal. as
disponibilidades financeiras do Fundo on~noa5 oe receitas diretamente
arrecadadas e que. por imposiçâo legal. nao oevam reverter ao Tesouro

Nacional. . - b' d apresentarArt. 3° Fica a admimstraçao o nga a a. .
mensalmente. Prestação de Co~tas anali~ic~ do Funda RotatiVo. a ser

bl"cada no Diário Oficial da Unlào e no Oláno do Congresso NaCional.
pu I Art. 40 Esta Resoluçâo entri! em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 1994. - Inocêncio
Oliveira. Presidente.

R.publlcada no DCN-I de 7-4-94. p. 4933.

PutlIIcoda no DCN·' de 13-3-93. p. 5086.

Câmara dos Deputados. 11 de março de 1993. -Inoc(mcio
Oliveira. Presidente.

RESOl.UÇÃO N° 60, DE 1994

Altera dispositivos da Resolução
nO 18, de 1971, que institui o Fundo Rotativo
da Cilmara dos Deputados e dá outras
prOVidências.

RESOLUÇÃO N' 35, DE 1993

Acrescenta incisos ao art. 2" da
Resolução n' 18, de 26 de novembro de 197!.
alterada pelas Resoluções rf' 68, de 5 de maIO
de 1978. 22, de 29 de junho de 1979. e 20, de
8 de setembro de 1992.

Faço saber Que a Câmara dos Deputados aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução: bro

Art l' Ao art 2" da Resolu~"o 0'18. de 26 de novem
• • yg. d 197822 de 29de 1971. alterada pelas Resoluções nO< 68. de S de m~lo e . . • uinte

de junho de 1979. e 20. de 8 de setembro de 1992. e acrescido o seg
inciso:

Nos últimos 5 anos a Câmara passou a arrecadar novas
recenas. que por nào estarem prevlsras. rém Sido tran~timdas dlrelomeme
para o Tesouro NaCIonal. quando poderiam mgressar no orçamento do
Fundo RoraC/vo. auxtllanao-o a cumprIr ajmaildade para a qualfoi Criado.
Tais mgressos são orlgmárlos baslcameme da Variação monetária e ourros
encargos apurados na devolução de recursos à Câmara: da cobrança de
jorneclmemo de cópias de documemos e processos: da devolução de saldos
de subvenções financeiras de recursos subvenCIOnados: da venda de papel
recidável. livros e publicações: das mdemzações e reS/llUlções relallvas a
despesas de exercício anterIOres; de depóslloS não idenrificados ou ndo re.
clamados efêluados por terceiros na conta da Câmara e do Fundo: dos res
sarelmemos dos preJuizos causados ao parrimónio da Câmara: pagamenros
pelo uso de áreas; mcorporaçdo de garanrzas: e dos aluguéis de imóveis
penencentes à União e que se encontram sob aJuri:$ão da Câmara.

Pretende o projeto de resolução ora submetido aQ Ple
nário. autorIzar a incorporação dessas receitas ao Fundo RotatiVO da Câ
mara dos Deputados. atualizando e consolidando num só diploma a legisla
çdo sobre a matéria.

fid que se esclarecer a esta Casa. por opor/uno. que o
orçamemo do Fundo RotatIVo se submete às mesmas regras e à legislaçdo
que regulamentam os orçamentos públicos. sUjellondo-se a inspeções perió
dicas e à obrigatorzedade legal de preslação de comas anUQ/ encaminhada
ao Tribunal de Contas da Unido. juntomenre com a da Câmara dos
Deputados".

A justificação da proposição é apresentada nestes tenuos:

"O Fundo RotatIVo JOI mS/lluido em 197/, pela Resolu
çdo n" 18. com o objerzvo de. acessorlameme ao orçamento da Câmara.
prover recursos adiCIOnaiS necessárIOS ao aparelhamento da Casa. à saiu
çdo de problemas habitacionaIs e aSSlS/enClals e à melhOria de trabalho de
deputados ejímclOnárlOs.

No ato de sua Criação. prevczI-se como fome de receuas
apenas os créditos orçamemárlos a ele especljicameme consIgnados. as ta
:cas de ocupaçdo e de ullltzação de ImóveiS, as amonzzações, os Juros e as
multas sobre operações procedidas pelo Fundo.

Ao longo dos 28 anos de slla e.'CIstênct(] o Plenário desta
Casa. acolhendo suge!tdo da Mesa da Câmara. aprovou cmco Resoluções,
a/cerando-Ihe o funclonamemo e defermdo-Ihe !lavas receUas. A última re
solução eduada sobre o (]ssumo ocorreu em 5 de abril de 199.J.

Trata-se de proposta de Projeto de Resolução. alterando
dispositivos da Resolução n° 1817I, tendo por objetivo pernlÍtir a incolpOra
ção de novas fontes de receitas ao Fundo Rotativo da Câmara dos
Deputados•.

leU- RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR

"XIII - dos valores oriundos dos descontos
efetuados em folha de pagamento dos servidores da
Câmara dos Deputados a titulo de participação no custo
dos beneficios do va\e-transporte e do auxino-alimentação."

Art. 2° Esta Resoluçáo entra em vigor na data de sua

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

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1° Ao art. 2° da Resolução n' 18. de 28 de
novembro de 1971. alterada pelas Resoluções nOS 68. de S de maio de
1978•. 22. de 29 de junho de 1979, 20. de 8 de setembro de 1992. e 35, de
11 de março de 1993. são acrescidos os seguintes incisos:

XIV - dos valores oriundos dos descontos
efetuados em folha de pagamento dos servidores da
Câmara dos Deputados a título de participação no custo
dos benefícios do Programa Pró-Saúde;

x:v - dos valores oriundos de multas. mora e
restituições recolhidas por associados do Programa
Pró-Saúde;

X:VI - dos valores oriundos de doações e
transferências recebidas pelo Programa Pró-Saúde;

XVII - dos rendimentos de aplicações financeiras
de suas receitas proprias; . _

XVlIl- dos valores oriundos de indenizações por
danos causados a veiculas e outros bens de propriedade
da Câmara dos DeputadOS.

publicação.
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Ante o exposto. esta Secretaria submete o assunto ao exa
me e à deliberação da douta Mesa, na forma da minuta do projeto anexa.

Primeira-Secretaria,:2D de ect"u..UtV de 1999.

~'--.
Depu~TAN AGUIAR

Primeiro-Secretário

'AIlECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje. presentes os Senhores Deputados

Michel Temer. Presidente. Heráclito Fortes. 1° Vice-Presidente, Severino

Cavalcanti, 2° Vice-pre~dente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário (Relator),

Jaques Wagner, 3° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário, resoiveu

apresentar o Projeto de Resolução nO 049, de 1999, que a~era

dispositivos da Resolução nO 18, de 26 de novembro de 1971, e dá outras

previdências.

Sala de Reuniões, 20 de outubro de 1999.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 52, DE 1999

(Da CPI destlDldl I Investigar o avanço e a Impunidade do narcotráfico)

Prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a invesllgar o avanço e
a impunidade do narcotráfico.

(ÀS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

Nesse sentido a deCisão unânime do HC 71.261-4 RJ, onde se

lê:

• A duração do inquérito parlamentar - com o poder

coercitivo sobre particulares. merente á sua atividade

Instrutória e à exposição da honra e da Imagem das

pessoas a desconfianças e conjecturas injuriosas- é um dos

pontos de tensão dialética entre a CPI e os direitos

individuais, cuja solução, pela limitação temporal do

funcionamento do órgão, antes se deve enl!!nder matéria

apropriada á Lei dlo que aos regimentos' donde a recepção

do art. 5° , § 2", da Lei 1579/52, que situa, no termo final

de legislatura em que constituida, o limite

intransponível de duração, ao qual, com ou sem

prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de

restringir a atividade de qualquer comíssão parlamentar

de inquérito.

A disciplina da mesma matéria pelo regimento interno

diz apenas com as conveniências de administração

parlamentar, das quais cada cãmara é juiz exclusivo, e

da qual, por isso - desde que respeitado o limite
máximo fixado em lei, o fim da legislatura em curso~ não

decorrem direitos para terceIros. riem a legItImação para

questionar em juizo sobre a Interpretação que lhe dé a Casa

do Congresso NaCional - ( grifou-se)

No mesmo sentido também por deCisão unânime manlfestou·se

o STF 110 Julgamento do HC 71 193/6·SP

Para espancar qualquer dÚVida sobre a regimentalidade desta

deCisão. faz-se por Resolução, que tem o mesmo status do Instrumento que

trouxe á existência juridica o Regimento Interno da Casa. também Resolução

Conclamamos os Ilustres Pares a aprovarem esta Resolução,

não só para garantir a continuidade de trabalho tão importante para o pais e este

Parlamento, como para atender os anseios da população. que. incessantemente,

contata a ouvidorla desta Casa para requerer que os trabalhos prossigam.

Art. 1° A Câmara dos Deputados resolve prorrogar por 120

(cento e vinte) dias o prazo para conclusão dos trabaihos da Comissão

Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e a impunidade do

narcotráfico.

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua

Sala d~ões. ;m

:SGM - SECAP (7503)
26110/99 17:54041

de --º.e 1999,

Conferência de Assinaturas
Pigina: 001

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A CPI que investiga o narcotráfico vem fazendo um

trabalho que Já rendeu frutos em todo o pais, frutos esses que toda a SOCiedade

vem colhendo no restabelecimento da ordem e fortalecimento das instituições. As

investigações levadas a cabo pela Comissão já resultaram no desbaratar de

mais de uma grande quadrilha no pais, que tinha ramificações nas policias. poder

judiciário. ministério público. poder legislatiVO e até nas forças armadas

Neste momento, em que se aproxima o fim do prazo

regimentalmente previsto. a Comissão ainda tem mUitas investigações em curso.

estando prestes a obter conclusões vitais para o combate ao narcotráfico em

várias regiões do pais. A CPI vem colhendo apoIo de toda população a seu

trabalho. realizando função precipua do Poder LegislatiVO de zelar pelo bom

andamento das inslltUlções.

Diante desse quadro, Impõe-se que esta Casa prorrogue. pela

aprovação desta Resolução, os trabalhos da CP\. Tal' prorrogação Já ocorreu

antes na Câmara dos Deputados, tanto na CPI da Pislolagem quanto na CPI do

INSS. Em ambos os casos, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se .

expressamente, pela possibilidade da prorrogação. que é possivel até o fim da

legislatura em que a Comissão é instituida.

Tipo d. Proposição: PRC

Alllor d. Proposição: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITo (NARcoTRÁ

nata de Apresentação: 25/10/99

Ementa: Prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.

Possui Assinaturas Snficientes: CONFERINDO

Totais de Assinaturas: ,Confirmadas 027
Não Conferem 000
licenCiados 000
Repetidas 000

lI~givel5 OÕO

Assinaturas Confirmadas, AECIONEVES PSD8 MG
2 ANTONIO CARLOS SISCAIA PT RJ

ARNALDO MADEIRA PSDB SP
CABOJLJUO Pl tJG
CELSO RUSSOMANNO PPS SP
EBER SILVA P'"l,:" RJ
ELCIONE BARgAL!-'O P~.lDB PAa FERNANDO FERRO PT PE

9 FERNANDO GABEJRA PV RJ
10 HENRlaUE EDUARDO ALVES PMDB 'RN

" INOCÊNCIO OliVEIRA PFl PE
12 JANDlRA FEGHAlI PedaB RJ
13 JOSE GENQ1NO PT SP
14 LAURA CARNEIRO PFl RJ
15 LUIZA ERUNDINA PSa SP,. MAGNDMALTA PTa ES



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sâbado 30 51751

LEI N° 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952.

DISPÕE SOBRE AS COMISSÕES
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.

Art. 5' As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relatório de
seus trabalhos ;i respectiva Câmara. concluindo por projete--de resolução.

§ I" Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão dirá, em
separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de fmda a investigação dos
demais. .

§ 20 A incumbência da Comissão Parlamentar de lnquérito teJTJlina com a
sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberaçào da respectiva Câmara.
prorrogando-a dentro da legislatura em curso.

"LEGISUÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTCOOS LEGISlA.nvos - CeDI"

17 MIRO TEIXEIRA
18 MORDNI TORGAN

19 ODELMO LEÃO
20 REG1NAlDD GERMANO
21 RICARDO NORONHA
22 ROBERTO JEFFERSON
23 ROBSON TUMA
24 RUBENS BUENO
2~ VALDEMAR COSTA NETO
26 WAlDEMIR MOKA
21 WANDERLEY MART!NS

POT
PFL

PPB
pFL
PMOB
PTB
PFL

PPS
PL
PMOB
POT

RJ

CE
MG
BA
DF
RJ
SP
PR
SP
MS

RJ

Art. 7" Esta lei complementar entrara em vigor na data de
sua publicação.

JUSTffiCACÃO

Nos dias aruais. existem milhares de veiculos circulando no
Pais com urna vida media supenor a cinco anos de idade. O envelhecimento da
frota de automóveis no Brasal já começa a causar grandes preocupações nas
autOridades de trânsito de vários Estados do Pals, espe<:ialmente porque silo
carros que transitam sem as mínimas condições de segurança e expõem os
demais motoristas a toda sane de perigos e inevitáveis acidentes nas ruas e
rodoviloS brasileiras.

A implantação do novo Códígo Nacional de Trânsito impôs
algwnas exigências que irão minimizar a quantidade de acidentes graves no
lIlitIsito brastleiro, mas a dirninuiçilo do nlimero de acidentes decorrerá, também,
do melhor qualidade na instrução dos condutores de veiculos em cada cidade do
Brasil. Entretanto. acreditamos que, com relação aos prejuízos materiais que silo
causados pelos condutores de veiculas "velhos". não haverá diminuição do
problema somente com o agravamento das penalidades aos infratores das leis do
trânSitO e com a melhona das condições do trafego urbnno e nas esuadas.

Ao nosso ver. apenas a IDStiruição de um seguro obrigatório
para veiculos com mats de cinco anOS de uso poderá causar uma verdadeira
conscientização desses propnelarios para o perigo que seus velculos representam
no dia·a·dia em que circulam nas ruas e esuadas brasileiras. A obrigatoriedade
de se fazer um seguro de danos materiais contra tercetros provocará urna maior
cautela por parte desses motoristas e forçará uma renovaçào desejavel da frota de
automóveis em lodo Pais.

de 1999.

:JzJ~(1('

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 67, DE 1999

(Do Sr. Marcus Vicente)

Altera o Oecreto·Lel nO 73. de 21 de novembro de 1966. e C1ã outras providênCias.

(ÃS COMISSÓES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTliUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54»

o Congresso NacIOnal decreta:

Art. 1° Fica acrescida ao ano 20, do Decrero-lei n' 73, de 21
de novembro de 1966. a alinea "n" e parágrafo único, nestes termos:

'~rt 20. .

n) danos malerIalS causados por veículos automOlores <k
vias ltrT(!slrt1s. ou por sua carga, a terceiros.

Parágrafo úmco. A ObrIgalonedadt disposta na alínea "n"
destl! artigo aplicar-se-á soment, aos veículas co", maIS dI!
5 (cinco) anos <k fabrtcaçiJo e a prova deste seguro será
eXlguia no alo de licenclamemo anUllI do veiculo Junto ao
órgão dI! trànsllo competente. n

Art. 2° Os danos materiais de qualquer natureZa cobertos
pelo seguro obrigatorio estabelecido no ano 1° compreendem mdenizaçilo
limitada a RS 16.000.00 (dezesseis mtl reais), por veiculo envolvido. em cada
acidente,

Art. 3° O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova documental do aCidente e após a reparação do dano decorrente.
independentemente da existência de culpa. haja ou não resseguro. abolida
qualquer franqUia de responsabilidade do segurado.

Art. 4° A indenização. devida em função de sinistro
causado por veiculo não identificado. será rateada. obrigatoriamente. entre todas
as seguradoras que operarem no ramo de seguro objeto da preseme lei.

Art. 5' Comprovado o pagamento. a sociedade seguradora
que houver pago a indemzação podem. utilizando-se do direito de regresso e
mediante ação própna. haver do responsável pelo dano material causado a
imponàncaa efetivamente mdenizada.

Ar!. 6° O Poder Executivo regulamentará eSla lei
complementar.

É cena, enlretanto. que não podemos mais conviver com a
silUllÇão atual. Freqüentemente, os condutores de veiculas atingidos por veiculos
com idade avançada. ou mesmo os pedestres vitimados - quando enfrentam
elevadas despesas hospitalares -. arcam com prejuízos materiais que não podem
de imediato ser reparados pelos responsavels por estes acidentes
automobilísticos. em decorrência da incapacidade fmanceira que estes
apresentam.

Lembramos ainda que a adoção dessa modalidade de seguro
obrigatório já existe em alguns paises europeus. onde o proprietário de wn carro
com mais de cinco anos ainda e obrigado a fazer uma rigorosa vistoria anual em
seu veiculo. Assim. quanto maior for a Idade do veiculo mais caro será seu
licenciamento junto ao depanamento de tránsito. o que funcionará como urna
exigência e restrição para aqueles que não possuem condições fmanceiras de
manter wn veiculo circulando, alem de absorver os evenlUais prejuÍZOs que
venha causar a terceiros.

Finalmente, é preciso frisar que nesses casos O ajuizamento
de ações constirui um processo extremamente moroso e quase sempre infrutífero
plUll a parte prejudicada. Assim, o seguro obrigatório, nos moldes que propomos,
resolverá de forma satisfatória a questão. conduzindo O Brasil, na consonmcia
com o nosso recente Códígo Nacional de Trânsito, ao primeiro mundo das regrM
de componamento e civilidade dentro do lIlitIsito de nossas cidades.

Em razão do grande alcance social da proposiçilo,
esperamos obter o indispensável apoio de nossos ilustres Pares para a aproVllÇ&l
deste Projeto de Lei Complementar.

Sala das Sessões. em ~nde -I
-+t1 :1.'-./ 'd

Deputado Mi\RCtS VlCE.'ITE

f-EGISLACÃO CITADA A..\'EXADA PELA
CODRDENACAo DE .sn:DOS LEGISLAm'os _C.Dt

DECRETO-LEI N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS. REGULA AS OPERAÇÕES
DE SEGUROS E RESSEGUROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

. .

CAPiTULOm
DispOSIções EspecIais Aplicaveis ao Sistema.

.........................................................................................................................................
Art. 20. Sem prejuizo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os

seguros de:
a) danos pessoais a passageiros de ~ronaves comerciais;
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aéreo:
b) responsabilidade civil do propnetãno de aeronaves e do lflIDIPOrtIdor

"AIIMa "m"acrucidaptlo UI 0'8.374. de 3011211991.
Parágrafo único. Não se aplica á União a obrigatoriedade estatuida na

alínea "h" deste arngo.
• §fÍn(coacrt!sctdo~/a M«iltJa ProvISÓria li" 1.847-12. de 25 '081/999.

An. S- Compete :lOS Estados. em conjunto com os Munícipios. orpnizar e

prestar dircwnente ou IOb regime de concessio ou pcnníHio:
1-li unidades delerviços, ou psnes datas. dos.istemas de__

de á&Ua poIivel destinadas 10 IlClldimento de ireas urblllllS perlCllCCfites I tnsis de~JdIlllicÍJriO; •

n - u unidades de serviços, ou partes dc:s1as. dos sistanas de esplOS

SIIlitários destinadu ao IICIldimento de :íreas urbanas pertencentes. tnsis de um Municipio.

m - serviços de _ e diIpoIiçIo full1 de ...,cao, que

c:ompreeIIdcm li CIlIÇ6es de traIImento de csSOlOS e os emissários que conduum OI csJO'llS pila

~nsnaureza.

1- oaviçoc de coleta de espXOS IllDilários, que compneudan .. lipç6a

domiciliares, as mies co-' os coletora troIlCOS e as CSt&Çi5es elevalAlriu desIiMdas ..
~PÇÕCSentt1l tedaco_de difctenteS btlcias de drenapm;

li - .erviÇOS dC'iaten:eptores e estaçõcs elevJlórias. deslinadoo a COClduzir
os _tos lIê às estações de tt:ltsmenlO;

Art. 4" Pila os efeitos desta lei, um siJtema público de ....,...1IIliIirios •
compoIlO das sepinra unidodes de serviços:

li - setYÍÇOI de dislribuiçio de iJU& potável, que coqnondan a
0ClIIIlU!IçI0 de iJU& em reoet'VMórioa pliblicos, o umspone ou adllçio de ipa lrIIIde • a
dislribuiçio de ip& _ COIlIUIllidom, com as respectivas lipç6cs domicili......

f) JlllfMlÍa do pagamento a CllrI!0 de mUlUário da COII!ItrUÇio civil, iDcIusive
obrigação imobiliária:

g) edifícios divididos em unidades 8lIlÔnomas; . ., .
. h) incêndio e trlIIISpone de bens pertencentes a pessoas JundlCllS. Situados

no Pais ou nele trlIlISpOrlados;
i) c:Rdi1O rural:
j) crédito à exponaçiO, quando julgado conveniente pelo CNSP. ouvido o

Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX);
" AI;"'o /" <010 rodaçila dadil 1"10 Dcacto-IAi o'826. de 05lO9l1?69.
I) danos pessoais causados por veiculos automotores de VIas rem:slJa e por

embllrCllÇÕeS, ou por sua carga, a pessoa trmsporllIdaa ou nio;
"AIIMa "1"cOInrodaçiladadilp<la ui 0'8.314. de 30112'1991. • . . .
m) responsabilidade civil dos tratI5pOfllIdor terrestres. lIlIntUDOlI, fluvws

e lacustres. por danos à carga uansponada.

• AIIMa "b"comrniOl;i1otiadoptlouill'8.3u' ddOlI21991.
c) responsabilidade civil do construtor de imóveis em ZOIII5 urbmas por

danos a pessoas ou coisas;
d) bens dados em garantia de emptéstimos ou fl11lDCÍl\1II'.!JUIS ~

Íll5lituições fmanceiras públicas:
e) gmntia do cumprimento das obrigações do incorporlIdor e COIIIIrUtOr de

imóveis:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 72, DE 1999

(Do Sr. Adolfo Marinho)

Art. 6" Compele lIOI Municípios e ao Disuito FedcrsI orpaizor e~.
~ ou sob rqime de CODCCIIIo OI! pcmúIdo, li lIlidades de serviços dos a-..
piltlicQl de sbutecimeDto de iJU& poliveI e de ....".,. SIIliIáriol nIo COCIlplIrl!Ihad__

MIlDicípioI.

Estabelece normas de cocperaçAo entre a Unillo. os Eslados. o DistritO FedelaI e ..
Municipios na pl'IIlIlaÇiO de serviços Públicos de abas18CimenlO de água polávaI • da
eagotos sanitllrios. nos termos do disposto no inci20 IX e paragrafO únicO do 8ll 23 da
ConatiluiçAo Federal.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; De
MINAS E ENERGIA; DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E De
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 5<4))

Paripafo único. Os Eslados poderio, supletivamente, orpDizar •~
dinameete ou oab rqime do _ ou permisdo, qualq1lerpone das unidades do.-viç<lO'"

__pObIicoI de -=mto de ápa potável e de elJOIDIlIIIlilários que se oaqliOdrlm 110

"..., desce anil". DIIlCJ1lÚllCIlituaçllà:

1-qllllDdo • ausência do Ierviço CIllIIr risco evidollle à SIIIde pública;

li - quaadÔ • llllincia do Ierviço ptOVOCIt IlllYC dano ao meio ambicIlte,

ao pIlrimclaio público ou privado ou. economia;

O Congresso Nacional decreta: .m- qllllDdo • auKncia do Ierviço impedir ou colocsr em rixo • utiIiaaçJo

de ReUnOS nsnuais de cIominio do Eslado.

Art. J' Esta Lei ComplemClltar embeJeee aorDW de cooperoçJa lDlrIl~

UniIo, os Estados. o Distrito Federal e o. Municípios, na prestoçlo de serviços pllblicol de
ablSt~ímento de água potável e de esgotos sanítirios, nos termos do disposto no incilo IX e

plrigrafo único do art. 23 da CotlSlituiçlo Federal, definindo a COIlIJl'l!ncia e a tillIIIridade do
~er conced<tne d..... serviços. .

Art. 7' A UniIo poderá exen:er. supletivsmcnte. o poder coaecdaIse de

quailquer das lIIIidades de serviços doi .istemas público. de sbulecimento de iJ1l& potivel e do

CSlOtos uniWios. quando ocorrer manifesta incapacidade do Estado c do Municipio em usumir ól

orpalzaçIo eapralaÇIo desses serviços, l1li seguintes .iwaç6es:

1-qIIllDdo a aUlbcia do Ierviço cauur risco evidolIte il&lide pllblica;

Art. 2- É competência comwn da Unilo. dos Estados. do Distrito Federal e

dos Municípios:

I - assegurar la. disponibilidade de agua polivel a toda a popul~;

li - manter condições adequadas de salubridade ambiental do en1OmO das
habitações. promovendo. quando necessário, o escoamento, o tratamento e a disposiçio final dos

esgotos sanitários;

fi - q_ • _ia do serviço ptOVOCIt IlllYC dano ao meio~

ao polrim6nio público ou privado OI! • ecooomia;

m- quando a_ia do serviço impedir ou colocsr em risco • utiliz&çlo

do reounos naauail de dominio de Unilo.

Art. 8" A panicipsçio. inclusive filllZlCeira. da Unilo ai~ dos
serviços públicos de saneamemo básico dar-sc·i. pnontanamente. por mesa de: ;V\

III - evitar a poluição dos recursos hídricos e costeiros pelos esgotos

sanitários.
1 - estimulo 10 desenvolvimento tecnológico, institucional e gerencial do

.etor delll1ClD1Cl1lO básico;

§ l- A bacia hidrogrâ.fica e a base territorial de planejamento para a açIo

conjunta. da Uniio, dos Estados e dos Municipios no setOr de saneamento básico:

§ 2" O Poder Público deve ganntir e incClltivar a participaçlo de

representantes dos usuirios na gcstio dos serviços públicos de abutecímento de igua pocivcl e de

esgotos sanitários.

li - CSlIbdecimento de normas gerais e diretri= nscioclIis pera •
pftISt&ÇIo, cIelepçIo e tqU\açIo do. serviÇOS de sancsmento básico;

m - imp1elDent&Çio do pIOIlIIllII de coopençIo itlSlilUCiooll, l6alIca e

...-;aI com osEsladole MlIIIÍCipios;

Ar!. 3' Pan os efeito. desta lei, um sistClll& público de lbutocimeIllo de

igua potável é composto das seguintes unidades de serviços:

IV • coonlcnaçIo de sções coajunw. rq;onsi. ou nscioosis, com os

1_serviço. de pro<iuç>o de ijU& potável, que compreendem a capIIÇio, em
qualquer tipo de manmciaI. o bombeamento. o tnnspo<le ou aduçio e o _ da ip& que

será distribuída à popul:lÇJo;

Art. 9" AJ conceuiOnirill de serviços públicos de sbastecimcllo de ..

poli&vel e de ....,... IIIIlirários poderio fazer .ubconcCSli5es de portes dollnidll dos~ que

operam, desde que atendidas todas li condiÇÕ<S dos respectivos cocurato. do conceuIo.
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Ar!. 10. AI; empresas prestadoras de serviços publicas de abutecimInlo de
água potável e de esgotos sanitários. privadas ou estatais, poderio atuar em todo o caritório

nacional, em confonnidade com il legislação que regula o regime de conceulo e permiuIo da

prestzÇlo de serviços públicos.

M. 11. AOt término dos contratos de concessio de serviços pl1blicos de

abastecímento de água potável e de esgotos sanitários. caso estes n10 contenham cláusula

especifica, os ativos que formam os sistemas operados reverteria:

I - para o Mtuticipio concedente. quando os investimentos realizados

tiverem sido efetivamente remunerados pelas taxas e tarifas cobI3das pelo concessionirio;

II .. para o Município, quando foram constituídos antes da concesdoi

III - para. o concessionário. na hipótese da não..remuneraçio ou

remun~ apenas parcial dos investimentos rulizados:

IV - para o Estado. quando foI'3m constituídos por meio de filllDCiamentos
contraídos pelo respectivo governo estadual. " 1\

Parigraio único. Na hipótese do inciso 111. quando houver rcmunClõlÇão

parcHd dos investimentos. os ativos serão repmidos entre o Municipio concedente e o

conccsslOmmo. proporcionalmente :i remunerncão efetivada..

Art. 12. A cobrança pelos serviços públicos de abutecimemo da água

potável e pelos serviços públicos de esgotos sanitários será feita sempre pelos órglas ou empresa
responsáveis pelos serviços de dístribuição de água poLiveJ.

Parágrafo único. 05 serviços seria cobrados proporcionalmente ao

consumo de água de cada usu:irio.

Art.I3. No regras para o estabelecimento e cobrança de tarif'll pela
prestaÇão de serviços públicos de abutecimento da água potivet e de esgotOl urútirios letIo

estabelecidas pelo detentor do respectivo poder concedente.

Par.igrafo lÍnico. AI; t>rifas serIo estabelet:id.. por sistema, conside:mdo os
custos de investimentos, de operação, manutençio e comercializarrlo.

Art. 14. Os usuários que, por exig!ncia da conceuioniria de sorviços
públicos de abastecimento da água potável e de esgotos sanitários. re:dizarem investimentos de

obrigação da concessionâna. com recursos próprios. p:ua usufruir desses serviços dentro de

perímetro urbano. sera integralmente ressarcido do valor ínvestido. na. form:!. e condições acertada

entte as panes.

Alt.15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publiclÇlo.

JUSTIFlCAÇÃO

O Bn.síl vem assistindo. ultimamente. ao acilnrncnto do debate em tomo

de medidas legais e institUCionais destinadas a mudar o perfil do setor de s:meamento bisico.

tomandlrO maia eficiente e mpliando seu alcance :i toda a populaçlo. Privatizaçlo. retomada dos

serviços pelos Municípios. continuidade e fOnDa de atuaçio das empresas esw1uais de saneamento
são algWlS tópicos que. por algum tempo. penDanecerão na ordem do dia de nosso P:úsfl!\

O saneamento bàsico, mais especificamente os serviços públicos de
abastecimento de água potãvel e de esgotamento sanitário. tiveram u.m.a notável evoluçlo no BraiJ

entre o inicio da déc>da de 70 e mOldos da de SO, com o PIIIIlO Nacional deS_ llMico _

PLANASA, implementado sob a coordenaçio e com recursos geridos pelo extinto Baoco Nacional
da HabitaÇio - BNH.

O PLANASA teve como eixo centrai de atulÇiO as e.mpresu estaduais de

saneamento e o conceíto de viabilidade global para todo um Estado. Nesse con.:eito. a base tarifária
de uma empresa era i\ mesma para todos os municípios atendidos. Municípios com sistemu mais
baratos e com maior rentabilidade viabilizavam o atendimento de municipios com sístema de alto

CustO. Isohulamente inviáveis.

À época., na vigência da Constituição Federal de 1969. os Municipios já

detinham a competcncia para a prestaçào dos senriços de abastecimento de água potável e de

esgotamento sanitário. Para. se beneficiarem do PLANASA. tinham de conceder seus serviÇ9.l. li
respectiva empresa estadual de saneamento. As concessões, que tinham de ser aprovadas pelas
cAmaru de vereadores. foram dadas por prazos que variam de 30 a SO anos. com alguns CIIOI de

prazo índetenninado.

Para incentivar ou. em alguns casos. obrigar. os Municípios. aderirem la

PLANASA. o Governo Federol utilizou mecanismos de re.tnção de crédito. Só linham acu.o a
financiamentos para. implantar ou ampliar sistemas de água e esgotos as empresas de saneamento.

Municípios que n~ aderiram ao PLANASA líveram de invesnr recursos próprios ou permanecerem
com sístemas desfasados. Essa situação perdurou até 1985. qumdo foi encerrado o PLANASA
Juntamente com o BNH.

o PLANASA. por meio das empresas estaduais de saneamento. te! avançar

notavelmente os indices de atendimento por serviço! de agua e esgotos no Brasil, conttibuindo.

tambem. para a formação de toda uma geraçào de especialistu nesse setor. como enJenhc:iros

s:aniwistu. químicos e biólogos especializados e pessoal de operaçlo e manutençlo. Possibilitou.

também. o desenvolvimento de todo um selar industrial voltado para. o atendimento da Brande

demanda gerada nas décadas de70 e 80. de equipamentos e material utilizados na infra~estrulUra de

saneamenlO bisico. 0-
No enllU1to. o modelo das empresas estaduais de saneamento mostra Sinais

evidentes de eSBotamento. Uma sene àe fatores. como a reduçlo dristica daI clpacidade de

investimento do setor público. a má gestão de vãriu dessas ernpresu. o crescimento urbano
exacerbado. com enort}1e aumento da demanda e o impuse causado pelo vencimento dos contratas
de concessào. vem mostrando clar:unente il necessidade de que novas regras e novos modelol de

atuIÇiO sejam adotadas par;. o mot de saneamento bi.lico.

Uma nova abordagem para eue setor p..... necessariamente, pela defiaiçio

clara dos limites de -'" de cada enle da Fedenção. A diJcriminaçlo de com~.iu comuns
da União, dos Estados e dos Municipios. feita nó UI. 23 da Constitui9lo, deixa dúvidas sobre a

tradicional absoluta titUlaridade. pelos Municípios. da atribuiçio d. orpniz:ar e pruw, dircwnenle

ou medianl; concesslo. 05 serviços de :lbasteclmento de lilua pcQve\ e de esgotunenlo sanitário.
Por outro lado. afigura~'e cada vez mais a necessidade de que sistema públicos de abulectmcnto
de igua e de esgotos sanitários sejam complttilhldos por mais de um Municipio, no codo ou em
parte. Isto tem ocorrido nu regiões metropolitanu. em regiael onde Do elCWtz de 'sua abrila o
uso do mesmo manancial por vlriol municípios e no cuo de lançamento. de esgotai em um me!:
corpo de água. para citar apenas alguns exemplos.

Os efeitos negativos du deflciinciu dos serviçDs de áJUI e CSlCnOl na
uúde publica e no meio ambiente slo, t:unbém. (..ores que levam a noVU interpl'elaÇ6ll do
cOllCeilO de interesse local. Um municlpio com serviços deficletllU de abastecimento de """
polivel e de coleta e disposiçlo de esSOIO. unilirios pode sorvir como porta de enlrlda e
mecanismo de disseminação de doenças graves a ounu localidades urbanu. passando Oint.......
sobre esses serviços a ser de ordem regional. estadual e ate fetlml. CalOS como u recentes
epidemias de cólera bem exemplificam essa problemiticl.

Outro (..or que e.uapola o intereue local • o poluiçio dos ....urso.
hidricos pelo lançamento de esgotOs sanitários lem tratamento. hoje, de lanp, a maior c-. de
degradaçlo de nossos corpos de :água. pois menos de '10'/0 do. esgotos Smdos nU ciciada
brasileiras recebem algwn tipo de tratamento antel de ser lançados na nlrutCZL A dilpOliçlo, em

um rio. de esSolOS nlo tratados de uma cidade pode prejudicar oqualidade du iguas por centenas
de quílàmeans a jUSaD.te.. impedindo sua utilizaçAo em atividades essenciais como a apicultura. a
indUstria e mesmo o abastecimento de outraS localidade. urbanu. Além dílJO. prejudica o meio

ambiente natlUill. inviabilizando :uividades econômicu imponantcs. como a pesca e O turiano.
taftçamentoS de esgotos em pra.i.as maritimu. lao comuns em nouo pais. tem efeitos deletCrios

igualmente amplos. muito alem dos limites municipal•.

É óbvio que, em boi pane do. caos. o interesse ~bre os aerviços de
_ecimenlo pUblico de água potável e de uJllWl1I1\lO uniWio nIo • aperw local, o que jllStillca
e exige. panicipaçio dos Estados e da Unilo na (onnulllÇlo • na implemenlaÇio das politiCII e das
ações nesse campo de amplo intereIIC plllltoda a sociedade. NIo' sem nzIo que os COllltiNinta
de 1998 colocaram o saneamento bilico entre u competlncias comuns dos tris entes da Federaçio.

AllIIIIlas ações no campo lelislalivo vim sendo desenvolvidas pua
hannonizar a açio da UniIo, doa eslldos e dos MuniclpÍOl no eetor de _cmo búico, ..... ferir

prineíploa constitllCionai. e de acordo com os inl_ da JlOIlII1IçIo c COIIl a IIIIpUtllde doa
pmblemas envolvidos. Um projeto de lei de autoria do Senador e Ministro lotO Sem lrIIIIilI no
Senado Federal desde 19%. Recentemente, o Poder Execulivo diwllOU o texlO de IIIIIllIlqlnljetO

de lei com O mesmo objetivo. Com .... no... inieiativa. queramos somar ia proposiç6el j' em
curso e OUIIU que sejam _nlldas. nossa ....peritncia profissional e lerencial \lO selOr de

saneamento.

E. nosso propU.i'o que o Btutl lenha um' b.... lepl que permiti a

incorporaçlo. ao setor de saneamento bisico. dOI invertimauOl , ela apaitncia da iniciativa
privada, possibilitando, ao mesmo tempo, a continuidade da aIUaÇIo das empresas CItIIduIis de
smamenlO e. onde for conveniente, a açIo direta doi munkipios, como oc.one com bons
resultados em várias cidades bnsileiru. Pretendemos. t:lIIlbém. que os Emdos e a União posam
atuar supletlvameru:e nos cuas de iminente interesse público. como executores ou como detauores

do poder concedente dos serviços de água e esgotos quando. mlDifesumcme. o Município revet:lr·

se incapaz de :LUUmir eues sertiços.
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JUSTIFICATIVA

Outubro de 1999

Estas s3.0. em resumo. as razões pelas qUlUS apresentamos esse projeto de

lei complementar. para cujo succs!o contamos com o apoio dos nobres ParlamenW'CS. em nome dos

mais altos interesses da Naçio bl"l5ilcira.

S~.das Sessões. em~~jLz~ 1999.

DepUtado Adolfo Marinho I

I -
LEGISLAÇÃO CITADA A.'ffiXADA PELA

COORDE:-'ACAo DE ESTL1JOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITIJLO 1lI
DA Or..GANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTIJLOn
DA UNIÃo

Art. 23. E competêncIa comum da Cnião. dos Estados. do Distmo
Federal e dos MunlClplOS

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacIOnais e de saneamento básico:

Paragrafo único. Lei complementar fixara nonoas para a
cooperação entre a União e os Estados. o Dislmo Federal e os Municípios.
tendo em \,Ista o equilibno do desenvolvImento e do bem-estar em àmbno
nacIOnal.

PROJETO DE LEI
N2 1.528, DE 1999

(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Estabelece normas quanto ao comércIo de bebidas alcoólicas a portadores de deficiência
mental e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24. 11)

o congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica proibido o comércio de bebidas
alcoólicas a portadores de deficiência mental e pessoas que tenha
se conhecimento faça uso de remédios controlados;

Art. 2° - Somente será permitido venda de bebidas
mediante apresentação de carteira de identidade ou documento
equivalente;

§ 1° - O estabelecimento que for flagrado
vendendo bebidas à tais pessoas perderá alvará de funcionamento;

§ 2° - A pessoa que for f1agrada faCilitando
acesso ou oferecendo bebidas a tais pessoas caberá multa com
valor a ser estipulado na aprovação desta.

Art. 3° • Esta Lei entrará em vigor na data de sua

Este projeto de Lei tem por finalidade impedir que
comerciantes inescrupulosos, aproveitando-se do inocência e
muitas vezes incapacidade mental dos deficientes, aproveitam toda
e qualquer oportunidade para induzi-los ao vicio do alcoolismo.

Mas acima de tudo vem com o objetivo de resguardar a vida
destas pessoas que por não terem consciência dos males
acarretados pelo uso combinado de seus medicamentos que lhes
são receitados e o álcool arriscam-se sem, sequer, ter noção do
risco em que estão colocando suas vidas.

Não raras vezes presenciamos casos de pessoas portadoras
de alguma deficiência mental que, também, utilizam remédios
controlados buscando amenizar sua deficiência porém devido a
ação do álcool retardam ou anulam os efeitos dos medicamentos.

Sala das sessões, em ,0\ de ~';:c:''1<> de 1.999

PROJETO DE LEI
N2 1.577, DE 1999

(Do Sr. Clementlno Coelho)
Dá nova redação ao arl. 31 da lei nO 9.096. de 19 de setembro de 1995 e di 0U1rU
proVidênCiaS.

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1'. O art. 31 da Lei na 9.096 de 19 de setembro de 1995
passa a vigorar com a seguinte redação:

"art. 3I. O financiamento partidário e eleitora! é público e
serà feito através do Fundo Partidário.
Parágrafo único: É vedad..> ao partido receber, direta ou
indiretamente, sob qualquer fonna ou pretexto, contnbuiçio
ou auxilio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive
através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I. Entidade ou governo estrangeiro:
lI. Autondade ou órgão público. ressalvadas as dotações

referidas no art. 38:
m. empresas privadas, autarquias, empresas públicas ou

concessionárias de serviços públicos, sociedades de
economia mtsta e fundações de quaisquer natureza;

IV. associações, entidades de classe ou sindical;
V. pessoa fisica não filiada ao partido."

Art. 20
• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3'. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JU8TIFICAç.:\O

A pràtica das doações eleitorais a partidos politicos tem sido ao
longo dos anos fonte pennanente de utilização de abuso do poder econômico para a
obtenção de resultados eleitorais favoràveis. Vultosas doações de grandes empresas
ou individuos com interesses no Governo não podem sequer ser questionadas
legalmente posto que as restrições às doações existentes na Lei não conseguem
abarcar universo tão amplo. Não houve eleição no Brasil sem que várias denuncias
deste tipo de abuso fossem feitas à autoridade eleitoral ou á população através dos
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meios de comunicação. Raramente se viu, no entanto, tal pratica ser pUDlda como
deveria já que este tipo de crime em geral deixa apenas indicios, insuficientes para
que se possa aplicar 05 rigores da Lei. Em muitos casos. doações feitas de fonna licita
são capazes de desequilibrar um pleito mascarando para o eleitor a real situação dos
candidatos.

Aos que imaginam ser a despesa partidária e
eleitoral um ônus inaceitável para o Estado vale lembrar o perigo de se expor os
nel!ócios do Pais aos interesses dos fmanciadores eleitorais. Não haverá segurança de
lisiUa no funcionamento dos partidos ou nas eleições enquanto o interesse econômico
tiver qualquer possibilidade de participação no processo.

Nossa intenção com o presente projeto de lei, é
colaborar com o aperfeiçoamento das instituições politico-parridárias nacionais.
garantindo paridade econômica entre as agremiações políticas no processo eleitoral,
respeitando sempre de maneira i.ltransigente a vontade manifestada pelo eleitor.
Nesse sentido esperamos contar com o apoio dos senhores Congressistas com sua
aprovação.

Sala das sessões em,~de agosto de 1999

.ct~~
Dep. Clementlno Coelho

LEGISLACÃO ClTAOA' ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTt.'OOS LEGISLATIVOS. C,DI

LEI N° 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE PARTIDOS pOLÍTICOS,
REGULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14, §
3°. fNCrSO V. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

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

TÍTULO !lI
DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS PARTIDOS

CAPÍTULO I
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ar!. 31. É vedado ao partido receber. direta ou indiretamente, sob
qualquer fonna ou pretexto. contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro. inclusive através de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiros:
II - autoridade ou órgãos públicos. ressalvadas as dotações referidas

no art. 38:
III - autarquias. empresas públicas ou concessionárias de serviços

públicos, sociedades de economia mista e fundações instituidas em virtude
de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;

IV - entidade de classe ou sindical.

CAPÍTULO!!
00 FUNDO PARTIDÁRIO

Ar!. 38. O Fundo Especial de Assistência FinanceIra aos Partidos
Polilicos I Fundo PartidáriO' e constImido por:

I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos tennos do
Código Eleitoral e leis conexas:

II - recursos fmanceiros que lhe torem destinados por lei, em
carater permanente ou eventual:

III - doações de pessoa fisica ou jurídica efetuadas por intermédio
de depósitos bancários diretamente na conra do Fundo Partidário:

IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior,
cada ano. ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano
anterior ao da proposta orçamentária multiplicados por trinta e cinco
cenlavos de reaL em valores de agosto de 1995.

§ 1° (VETADO)

§ 2° (VETADO)

PROJETO DE LEI
N2 1.578, DE 1999

(Do Sr. Clementino Coelho)

Dá nova redaçáo ao art. 41 da Lei nO 9.096. de 19 de setemoro ce 1995 e dá outras
proVidêncIas.

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N° 1 577. DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. !'. O art. ·H da Lei n' 9096 de 19 de setembro de 1995
passa a vigorar com a seguinle redação:

··artAI ..
L dois por cemo do total do Fundo Partidário serão destacados

para entrega, em partes il;uaIS. a todos os partidos que
tenham seus estatulos rel!Ístrados no Tribunal Superior
Eleit~rnl: -

11. vinte e oito por cento do [otal do Fundo Partidário serão
destacados para entrega, em partes iguais, a todos os
partidos que possuam representação na Câmara dos
Deputados:

lU. setenta por cento do total do Fundo Partidário serl!o
dismbuidos aos oanidos. na orooorcào dos votos obtidos na
última eleiçáo g~ral para a cãm~ dos Deputados:'

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

Art. 3-, Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFlCAÇ.:\.O

A tentativa de salvaguardar a lisura na utilização dos recursos de
Fundo Panidário, induziu o legislador a estabelecer cláusulas que, ao tentarem
impedir o acesso de siglas sem respaldo popular a estes recursos públicos,
Inviabilizaram financeiramente panidos que, ainda que de pequena representação
numérica na câmara dos Deputados. são de profundo significado político e social para
o Pais. pelas suas histórias e participações nos movimentos populares. O exercicio
politico é que constrói a cidadania e sua presença na sociedade é a gaI3Iltia do
desenvolvimento de relações sociais baseadas no respeito ao individuo e no culto às
instituições democrálicas. Sua preservação é a preservação da própria democracia.

Vale ressaltar que a democracia se constrói a panir da pluralidade
de idéias e pela liberdade de expressão dessas idéias. Impedir o acesso dos partidos
com pequena representação Legislativa a recursos que possibilitem seu
funcionamento e condenar estas siglas ao extenninio pela inanição financeira. E a
quem interessa o desaparecimento da pluralidade de idéias? Com certeza, Dio aos
democratas que tem lutado para fazer do Brasil uma Nação onde a diveBidadIl possa
conviver em harmonia e cooperar para o desenvolvimento da sociedade.

Nossa imenção com o presente projeto de lei, é colaborlr com o
aperfeiçoamento das instituições politico-pamdárias nacionais, garantido IIquclUK
partidos que, pOSSUIndo representação na Câmara dos Deputados, se mOllnUlI lia
condição de apresentar oi Nação. seu programa e suas idéias para O lul\lll1lenlO
popular. Nesse sentido espero contar com o apoio dos senhores CongreSltllU com
sua aprovação.

Sala das sessões em, 2ttle agosto de 1999

,~

.......---:--

\ ~.~~----:.---
üep. Lh:menuno LtJ~lho
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL"DOS LEGISLATI\·OS. CeDI

LEI N° 9,096. DE 19 DE SETEMBRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE PARTIDOS pOLÍTICOS.
REGULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14, §
30. INCISO V. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

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

TÍTULom
DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS PARTIDOS

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

CAPÍTULO II
DO FUNDO PARTIDÁRIO

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

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a
conlll' da data do dcpásito a que se refere o § IOdo artigo anterior, fará a
respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos panidos. obedecendo aos
seguinlC5 critérios:

I • wn por cento do lotai do Fundo Partidário será destacado para
enlJega, em partes iguais, a todos os panidos que tenham seus estatutos
registrados no Tribunal Superior Eleitoral:

[[ • noventa e nove por cento do total do Fundo Panidário serão
distribuidos aos plll1idos que tenham preenchido as condições do an. 13, na
proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados.
............................................................................................................................
............................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N2 1.648, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior)

Actaaeema lla1lillll1oúnlcoaoa/l. l°daLei,,004.3-48. de 26 de junho de 1!l64. eaolltt~
de \Ai "o S.aev, de 11 de janetro de 1973 - Código de ProcesIO Civil. dispondo sobre o
prazo de validade d. mediclalimlnar con1re a FlIZIlnda Pública.

<As COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO): E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDACÃO (MERITO EART. 54) • ART. 24. 11)

O CClllgrHSO NllCionald_:

M. l' O an. l' da L1ll4.34S. ele 25 de junho de 1!l64. passa
a vigorar aeteICldO do HgUlnte pâgrafo únlco:

'M.l' .., .
PlII1igrato único. c...ao 01 efeiloa da mtdida

liminar concadtda contra • F.-nd. Pública. após o declno
do prazo de 120 dilla. contIdoa a partir de aua COI1CIIIÃO:

M 2". O artigO 104 da LII 5.1418. ele 11 ele jMIIrD ele 1973.
C6dIgo ele P_ Civil. pUIlI a vigorlIr ac:rwclcio do ......~
únicxl:

'M. 1104.,.......... . " ""..
PIII1igrala Unoca. CuUIto OI lfIiloI ele mtdida

liminar COI1CIdIdlI COlllra a Fazend. Pública. a~ o declno
do prazo de 120 dlII. ccntedoa a pafllr da lUa COI1CIIIÃO:

Art. 3'. Esta lei entra em V1904' na date de IU'llUbIlcaçio.

JiJsTIFICAÇÃO

O juIZ. ao deapec:har a pe1içáo InlC181 em mandado de
segurança ou em meclida cautelar. PreVISta no Código oe Procello Civil.
cenceam a medida Ilmonar em doia CUOI: quando houver lunaamento retev_
( o chamado fumus bani iuris) e a InaficKla da medida. se concedida am fa..
poIlerllll" (O ptrlcUlum in mora).

Medida liminar é a providéno3 antenar ao Julgamento de
menta. Paraflsa os efeitos de um ato auto-executãvet náo lmplrcanao Julgamento

préYtO da ação Impetrada nem definitIVa. E um remédIO temperano. um pronto

socorro Que serve para não deixar morrer preliminarmente o doente. assegurando

uma futura cura. per um processo mais acurado.

Entretanto esta medida liminar tem·se tomaoo uma especte

de remedlO permanente:. quando o Judiciâno deixa de Julgar as ações. nas Quats

sio conceoldas, no prazo de 120,

Prolongapse pOr anos a fio. sem que selam cassadas. ou

Quanoo conceDIdas contra a Fazenoa Públ1ca em melena

ce tnDUtos. geram uma situação esdruxUl3 .. qual sela. o DOOer ::';::>!ICC tem o

dltelto a05 rescectIVos valores ";.35 não code u!JJIZiHos ::::IS encontram-se

retidos na Justiça mUltas vezes. oor uma meOlca liminar

Não r:a neceSSloade ce scnegar um 1~IOU'C ':;:;:15 a l,r.llnar

cumcre tlem esse pace!, QuanQo 20 ser aefenaa. vigora por ce: cu mais anos

Tomou-se um granae negocIo a Indústna oa hmlnar. :":":3S Que 50 vem

prerudlcandO as finanças do Pais.

Bilhões De r'!aIS, que ::>odenam estar ~rnoregaoos em

sauae. e:1ucaçào ou segurança. estão guaraaDos n05 cofres aas meoldas

Iimmares

Enecessano aar um basta a esta situação

Quanao estabelecemos o :;:razo de v3udaae ae i:3 alas

pwa as liminares contra a Fazenda Pública. estamos obViando esta situação...

A nossa proposta é Justa. e para ela contamos com o

ntspalôo dos Ilustres pares nesta Casa das leiS.

Sala das sessõeS·~:I :(F~ i~~e 19~

'U,U.~l
Depu do Fre7 Júnr

"LEGISLAÇÃO CITADA A~EXADA PELA
CooRDE~ACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C,DI"

LEI N° 4.348, DE 26 DE JUNHO DE 1964.

ESTABELECE NORMAS PROCESSUAIS
RELAINAS A MANDADO DE SEGURANÇA.

An. 10 Nos processos de mandado de segurança serão observadas as
seguintes norrnll5:

a) é de 10 (dez) dias o prazo para a prcstação de infonnações de autoridade
apontada como coatora (Velado);

b) a medida liminar somcnte terá eficácia pclo prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data da respectiva concessão. prorrogavel por 30 (tnnta) dias quando
provadamente o acúmulo de processos pendentes de julgamento justificar a
prorrogaçio.

An. 20 Será decretada a perempção ou a caducidade da medida liminar ex
officio ou a requerimento do Ministério Público quando. concedida a medida, o
impetrante criar obstáculo ao nonnal anelamento do processo. deixar de promover, por
mais de 3 (três) dias, 05 aios e diligências que lhe cumprirem. ou abandonar a causa
por mais de 20 (vinte) dias.

LEI N° 5.869, DE II DE JANEIRO DE 1973.

INSTITUI O CÓDiGO DE PROCESSO CML.

LiVRam
Do Processo Cautelar

TÍnn.O úNIco
Das Medidas Cautelares

CAPÍnn.O I
Das Disposições Gerais
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An. 804. E liCIto ao juiz conceder liminarmente ou após justificação previa a.
medida caulelar. sem OUVIr o reu. quando verificar que esle. sendo citado, podcni
lomá-Ia ineficaz: caso em que podera determinar que o requerente preste caução real
ou fidejussória de ressarcir 05 danos que o requerido possa vir a sofrer.

• AflIgv com redação d~/~rmlnadapelo LeI n"5.925. de '"tk oUlubro d~ 1973.

PROJETO DE LEI
N21.654, DE 1999

(Do Sr. José Borba)

Acrescenta InCISO ao art. 20 da LeI nO 8036. de 1990. para dlapor sobre a poIlllbilidade de
saque do FGTS.

(APENSe·SE AO PROJETO DE LEI NO 1 563 DE 1999)

O Congresso NaCIonal decreta;

Art. 1° O art. 20 da leI nO 8.036. de 11 de matO de 1990. que
diIIlõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de ServIÇO - F.G.T.S. passa a
vigorar aeteseido do seguinte il1Clso:

·Art.20 .

XIII - quando o trabalhador for acometido de osteomiel~e

cromca:

Art 2° Esta leI enlra em vigor na data de sua publicaçlio.

JUSTIFICAÇÃO

o Fundo de Garantia do Tempo de ServIÇO - FGTS constitui
patnmónio do trabalhador

À época de sua criaçlio foi utilizado como ailemativa iI
estabilidade docenal prevista no texto consolidado e serviu para SUb$li1Uir a
II1demzação pela reSCIsão Imotivada do contrato de trabalho prevista
anteriormente. de um mês de remuneração por ano trabalhado. desde que
houvesse a opção do trabalhador por esse SIstema.

AConstituição Federal eleoca o FGTS como direito de todo
trabalhador. ou seta. a partIr dela não hil maiS opção. lodos têm efetuado o seu
dfpôsito.

o fundo é constituído de depõs~os mensaIs do empregador
no valor de 8'1, (orto por cento) do salário do empnegado em CCl\\lI

individualizada. O trabalhador apenas pode fazer uso do montante d8lIOSitado
,.. hipóteses prllVlltas em lei.

TMIdO substituido a indlln,zaçâo antenor. pode o FGTS ser
levantado por ocasião de sua rescisio corrtratual. dnde que tehha sido
dMpeclido imotivadamente.

Outras hipóteses eltio prevt5tas. e tOdas relacionadas a
mamemos em que o trabalhador tem neceslldade de recursos. como para

adquirir um 'móvel. plra estabelecer um negóCIo próprio. ou. aindo. se acometido
de n&oplas.. maligna.

O elenco de hipóteses prevlsto na lei ti taxativO. ou seja.

somente pode ser sacado o FGTS se oconer uma delal. Entendemos. no
entanto. que eXIstem outras doenças que justificam o levantamento dOi depósítos
ilndijrjos. .

A osteomtelite crénica é. realmente. uma doença
IIlCapacilllnte e de dificíl resolução. cabendo a sua Inctudo no rol permissivo de
saque do Fundo de Garllntia do Tempo de ServIÇO - F G.T.S..

Contamos. pois. com o apoIo dos Nobres Pares para a
aprovação da presente medida de atendimento social. certos de que no âmbito
desta Casa se encontram os mais legitimos Intérpretes e representantes das
justas aspirações populares.

Sala das Sessões. em .... de .:..'l de 1999.

ltf#iJV
DePutadrr'ffa!flfJ.

LEGISLACÃO crr"DA ASEXAD.. PELA
COORDESACÃO DE Esn;nos LEGISLAm'os - CeDI

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decrela e eu sanciono a seguinte

lei:

Art. (0 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, instituido pela
Lei n° 5.107. de 13 de setembro de 1966. passa a reger·se por esta Lei.

.....................................................................................................................................
.-\11. ~O. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser

movimentada nas seguintes situações:
I _ despedida sem justa causa. inclusive a indireta. de culpa reciproca e de

força maior:
'Reúaçüo dada ao '1lC/S() pela Med,da ProVlsóTla n' 1~76-16. úe 26.08.1999.

Sob: Assim dispunha o inciso alterado:
"[ _ despedIda sem Justa causa. inclUSIVe a indireta. de culpa
recíproca e de força maIor, comprovada com o depósl/o dos valores
de que /fata o amgo 18.
·Rl.!du<,:iifJ dúdatJlllIlCI.'i(l (Ida /.I!l n'r),.J91. JIJ O')f)9(r"

II - extinção lOtai da empresa fechamento de qUaIsquer de seus
estabelecimentos, tiliais ou agências. supressão de parte de suas atividades, ou
ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho. comprovada por declaração
escrita da empresa. suprida. quando fOr o caso. por decisão judicial transitada em
julgado;

\lI • aposentadoria concedida pela Previdência Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes,
plll'll esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado
para a concessão de pensões por mone. Na falta de dependentes. farão jus ao
recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil.
indicados em alvará judicial. expedido e requerimento do interessado.
independente de inventário ou arrolamento:

v • pagamento de pane das prestações decorrentes de fmanciamento
habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
desde que:

a) o mutuano conte com o minimo de três anos de trabalho sob o regime
do FGTS. na mesma empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado. no minimo. duranle o prazo de doze
meses:

c) o valor do abatimento alinja, no máximo. oitenta por cento do
montante da prestação:

VI - liquidação ou amonização extraordinária do saldo devedor de
fmanciamento imobiliário. observadas as condições estabelecidas pelo Conselho
Curador, dentre elas a de que o fmanciamento seja concedido no âmbito do SFH e
haja intersticio minimo de dois anos para cada movimentação:

VII - pagamento total ou parcial do preço da aquisição de moradia
própria, observadas as seguintes condições:

a) o mutuário deverá contar com o minimo de três anos de trabalho sob o
regime do FGTS. na mesma empresa ou empresas diferentes:

b) seja a operação fmanciável nas condições vigentes para o SFH;

VUI - quando o trabalhador permanecer três anos ininteItUptos. a partir de
1° de junho de 1990. tora do regime do FGTS. podendo o saque. neste caso. ser
efetuado a partir do mês de anIversario do titular da conta.

"','?edaçàt) dada peja /.t!l nJ R.67R. dt! [l(]?,?3.
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IX • extinção normal do contrato a termo. inc1usi-ve o dos trabalhadores
temporários regidos pela Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1979;

X - suspensão total do trabalho avulso por penodo igual ou superior a
noventa dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria
profissional.

Xl - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido
de neoplasia maligna. .

"Inciso acrescentado pela Lei n' 8.922. de 25.07.9~.

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos
pela Lei nO 6.385, de 07 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50"10 (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponivel em sua conta vinculada
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.

-InCISO acre.tcentado pela Ler nO 9.-191. de 09.09.97.

§ 1°. A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II
asseguram que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos
efetuados na conta vinculada durante o periodo de vigência do último contrato de
trabalho, acrescida de juros e atualização monetária deduzidos os saques.

§ 2°. O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando a
beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do
FGTS.

§ 3°. O direito de adquirir moradia com recursos de FGTS, pelo
trabalhador. só poderá ser exercido para um único imóvel.

§ 4°. O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto
de outra transação com recursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamentada
pelO' Conselho Curador.

§ 5°. O pagamento da retirada após o penodo previsto em regulamento,
implicam atualização monetária dos valore~ devidos.

§ 6°. Os recursos aplicados em quotas de fundos Mútuos de Pnvatização,
referidos no inciso XlI, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Dcsestatização, de que trata a Lei nO 9.491, de 1997, e de programas estaduais de
desestatização, desde que. em ambos os casos. tais destinações sejam aprovadas
peloCND.

·ReduçãlJ dada au pará?,ra.tó pela l.~l n" 9,635. dI! J5.0S.199R.

'iota: Assim dispunha o parágrafo alterado:
"§ 6°. Os recursos aplicados em qUOtas d05 Fundos Mútll1Js de
PrivatcaçCio. referidos no inciso XlI deste artigo. serão destinados a
aquisições de valores mobiliários. no ámbito do Programa Nacional
de Desestati::ação. instituldo pela Lei n° 8.031. de 12 de abril de'
1990. e de programas estaduais de desestati::ação. desde que. em
ambos os casos. tais destinações sejam aprovadas pelo Conselho
Nacional de Desestati:açCio.
·Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.-l91, de 09.09.97."

§ 7'. Resalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de que trata o §
SO, os valores mobiliários a que se refere o pamgrafo anterior só poderllo ser
integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis meses após sua aquisiçao,
podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento)
do valor adquirido. autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos
termos da Lei nO 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

"Redação dada ao paráRrafo pela Lei n' 9.635. de 15.05.1998.

~ota: Assim dispunha o parágrafo alterado:

"§ 7°. Os valores mobiliários de que trata o parágrafo antertor só
poderão ser tnlegralmente vendidos. pelos respectivos Fundos. seis
meses opós sua aqUisição. podendo ser alienada. em pra::o inferior.
porcela equlValeme a 10% (de: por cemo) do "alor adquirido,
autori:ada a livre aplicação do produto dessa alienação. nos termos
da Lei n' 6.385. de 1976.

'ParáRrafo ac,,-'cenrado pela I.ei n' 9.~91. de 09.09.97."

§ 8°. As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização silo nominativas,
impenhoráveis e. salvo as hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste
artigo e o disposto na Lei nO 7.670. de 08 de setembro de 1988, indisponíveis por
seus titu1arl s.

"Parágrafo acme<nrado pela Lei n' 9.~91, de 09.09.97.

§ go. Decorrido O prazo minimo de doze meses. contados da efetiva
transferência das quotas para os Fundos Mútuos de Privatização. os titulares
poderão optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. 'l'aráwajlJ acmcentado pela 1."' n' 9.~91. d" 09.09.97.

§ lO. A cada periodo de seis meses, os titulares das aplicaçõcs em Fundos
Mútuos de Privatlzação poderão transferi·las para outro fundo de mesma natureza
*Parúgra,fn ut:r(!.~ccntad" peja l,tU n" 9..191. de 09.09.9".

" § I!. O montan~e .das aplicações de que trata o §·6° deste artigo ficará
hrmtado ao valor dos credltos contra o Teôouro Nacional de que seja titular o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

"Parágrtifo acre.•centado pela LeI n' 90491. de U9.09.97.

§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será
permitida a constituiçao de clubes de investimento. visando a aplicação em quotas
de Fundos Mútuos de Privatização. .

"Parágrafo acrescenrado pela Lei n'90491. de 09.09.97.

§ 13. A garantia a que alude o § 4° do art. 13 desta Lei não compreende as
aplicações a que se refere o inciso XII deste artigo.

"Parágrtifo acrescentado pela Le, n'9A91. de 09.09.97.

§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente sobre os ganhos dos
Fundos Mútuos de Privatízação que excederem a remuneração das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo periodo.

'Parágrafo acre.•amado pela Le, n'9A9I. de 09.09.97.

§ 15. ~ recursos automaticamente transferidos da conta do titularno
Fundo de GaranlJa ~ Tempo de Serviço, em razão da aquisição de ações. não
afetarão a base de clÜculo da multa rescisória de que tratam os paxágrafos 10 e 20
do art. 18 desta Lei.

"Parágrafoacre.•e-ntado pela Lei n'90491. de 09.U9.97.

§ 16,. Os ~Iu~s de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar.
d~ante os seIs pnmelros meses da sua constituição. parcela equivalente a 5%
(cmc? por c~nto) ~ cotas adquiridas. para atendimento de seus desembolsos.
autorizada a livre apltcação do produto dessa venda, nos termos da Lei n° 6.385 de
07 de dezembro de 1976. '

"Parágrafo acre.•ee.tado pela Ler n' 9.635. de 15.05.1998.

. § 17, Fica vedada movimentação da conta vinculada do FGTS nas
modalidades pre~istas nos incisos V, VI e VII deste artigo. nas operações fmoadas.
a pmt.1r de 2S de Junho de 1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou
promitente comprador de imóvel localizado no município onde resida, bem como
no cas? em que o adquirente já detenha em qualquer parte do Pais. pelo menos um
fllllll1clamento nas condições do SFH. (NR)

'PaNígraji> acre.•eenrado pela MedIda Prnvl.,órta n' 1.876.16. d" 26.U8.1999.
. .
. .

PROJETO DE LEI
N! 1.655, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a Lei nO 15.700. di 11171. que dl.pOe lObre a fonna e apresentação dos Símbolo
Nacionais I d* outra. provtdtncl••.

(APENSE·SEAO PROJETq De LEI N"3.174. DE 19117)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso III do art. 31 da Lei 5700. de O1 de sC'lembro de
1971. pauaavigorar com a seguinte redação:

"Art. 31

lU - reposteiro, pano de boca, guamiçio de mesa,
revestimento de triblll\l, ou como cobertura de placas, rettatOl, painéis
ou monumentos a inaugurar.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçlo

JUSTIFICAÇÃO

Poucos brasiieiros podem dizer que cultuam o civismo. Na
maioria das vezes, a impropriedade do meio e a razão de não ter uma atividade
que propicie sua presença em solenidades civicas. faz com que essa
indispensável forma de enaltecimento ao pais, torne-se um sentimento inerte;
vivo mas sem expresslio, resultado do desconhecimento da matéria e pela
eíetiva falta de participação em eventos civicos.
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Sem opções que possam lhe saciar desse necessário
processo de identificação com o país, vimos que o povo tem usado com muita
propriedade as cores e também a imagem da Bandeira Nacional como
roupagem. Na verdade esse vestuário incomum retrata a vontade do usuário
em dizer o quanto ama o seu país e por isso mostra com orgulho, sobre o
pIÓpriO corpo a Bandeira Nacional.

Trata-se de uma forma de maior aproximação com a pátria
Trazer junto de s~ como se fosse a própria pele é inquestionavelmente uma
demonstração patriótica que pode ser cultivada e porque não incentivada

o que ocorre com muita frequência é a absorção de hábitos
de outros países e com eles os valores diferentes dos nossos. Impulsionados
pela indústria da midia, os tilmes americanos levam a todos os lugares do
mundo, as cores e a bandeira americana, o culto e o valor daquela pátria, que
passam a ser mais conhecidos e muitas vezes mais admirados que o do PIÓpriO
país.

o projeto que proponho visa desta forma, permitir que a
Bandeira Nacional possa ser estampada nos locaís de maíor apreço das
pessoas. Ter sempre junto de nós a viva imagem da Bandeira brasileira cria o
costume de enaltecer o nosso expressivo Simbolo Nacional e com isso
aprofundar as raízes do amor pelo Brasil.

Acredito que a proposição representa uma medida
conveniente, pois adequa a norma á uma situação fática que já existe e que
representa a vontade popular. pelo que, conto com a aprovação dos nobres
colegas parlamentares.

\1.\
Sala das sessões, 08 de setembro de 1999.

/ ~

~GA)
~/

LEGISLAÇÃO CITAOA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATrVOS - CeDI

LEI N° 5.700, DE l° DE SETEMBRO DE 1971.

DISPÕE SOBRE A FORMA E A
APRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS NACIONAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

II - mudar-lhe a forma. as cores. as proporções. o distico ou acrescentar
lhe outras inscrições:

III - usá-la como roupagem. reposteiro. pano de boca, guarnição de mesa,
revestimento de tribuna, ou como cobertura de placas. retratos, painéis ou
monumentos a inaugurar:

IV - reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos á venda

Art 32. As Bandeiras em mau estado de conservação devem ser
entregues a qualquer Unidade Militar, para que sejam incineradas no Dia da
Bandeira, segundo o cerimonial peculiar.

PROJETO DE LEI
N~ 1.674, DE 1999

(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Acrescenta artigo à Lei n° 9.294. de 15 de julho de 1996. prOibindo a venda de bebidas
alcoólicas aos deficientes mentais.

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N° 1.528. DE 1999)

OCongresso NaCional decreta:

Art. 1° A Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996, passa a
vigorar acreSCida do seguinte artigo 4°-A:

"Art. 4°_A. É expressamente proibida a venda de bebidas
alcoólicas para pessoas portadoras de deficiência mental'.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

Pessoas portadoras de deficiência mental são grandemente
prejudicadas pela ingestão de bebidas alcoólicas, notadamente aquelas que
fazem uso de medicamentos psicoativos. que agem sobre o sistema nmvoso e
Interferem na bioquímica cerebral, como os psicotrópicos e entorpeceotes.

A maioria dos medicamentos psicoativos quando
combinados com álcool transformam-se em poderosas drogas estimulantes que
transferem o doente a um universo fictício, que agrava o seu estado clinico de
Perturbação mental, tomando-\) agressivo e colocando em perigo o

próprio doente e. também, a todos os que o rodeiam.

Por ser álcool uma droga que interfere na bloquimica cerebral, ela

Interfere no equilíbrio mental, mesmo dos doentes que não fazem uso de

medicamentos psicoativos, prejudicando a recuperaç40 e o convivia dos

deficientes com seu meio ambiente.

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

CAPÍTULO V
DO RESPEITO DEVIDO À BANDEIRA NACIONAL E AO HINO NACIONAL

Lei:

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

A punição aos infratores já está estabelecida na própria Lei n.o

9.294, de 15 de julho de 1.996, que "dispõe sobre o uso e a propaganda

de produtos fumigeros. bebidas alcoólicas. medicamentos, terapias e

defensivos agricolas, nos termos do § 4° do art. 220 da constitUição

federal".

Art. 30. Nas cerimônias de hasteamento ou amamento. nas ocasiões em
que a Bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a
execução do Hino Nacional. todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em
silêncio. os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em
continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações.

Parágrafo único. É vedada qualquer outra forma de saudação.

Ar!. 31. São consideradas manifestações de desrespeito á Bandeira
Nacional. e portanto proibidas:

I - apresentá-la em mau estado de conservação:

Cremos que esta proposição, antes de tudo, beneficiará o próprio

doente mental e, devido à importância do assunto para nossa sociedade,

solicitamos a atenção de todos os pares desta Casa para sua análise e

aprovação.

Sala das Sessões, em /.; de se;.T(;-lY·'oo,de 1999.

_~\.\.'('\\\J~"'-~'~
De!:lutsdo Jorge Pinheiro
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PROJETO DE LEI
N~ 1.701, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Noronha)

A~era a Lei n· 6.615. de 16 de dezembro de 1978. que dispOe SObre a regulamentação da
profissão de Radialista e dá outnls provldêncl8s. a fim de adequar a profissão de Radialista
às inovações tecnológieas e autoriza a cnaçAo dos Conselhos Federal e RegIOnais dos
Profissionai. de Radiodifusio.

(ÀS COMISSÕES ÓE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA' DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54); - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decrela:

Art. l' Esta lei altera os art. 2', o C8put do ar!. 3', o capU! e
os §§ 2' e 4· do ar!. 4·, o ar!. 6·, o parágrafo único do 9, o ar!. 29 e acrescenta
paragrafos ao art. 11 da Lei n.· 6.615, de 16 de dezembro de 1978, com a
finalidade de adequar a profissAo de Radialista às InovaçOel tecnológicas,
bem como auloiiza a criaçAo dos Conselhos Federal e Regionais dos
Profissionais de Radiodifusão.

Ar!. 2· O art. 2" da Lei 6.615, de 16 de dezembro de 1978,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20. Considera-H Radialista aquele que a qualquer titulo
exerça, na. empresas de radlodlfuslo sonora (rádio) •
radiodifuslo de lons 11 de imagens (televilio) ou congêneres.
urna das funçOes em Clue si desdobram as atividades
menCIonadas no art. 4' desta 111, M (NR)

Ar!. 3' O caput do art. 3' da Lei 6.615, de 16 de dezembro
de 1978. passa a vigorar com a seguinte redaçAo:

"Art. 3°. Considera-se empresa de radíodlfusAo, para efeitos desta
lei, ;quela Clue explora serviços de produção ou de transmilssão
de program;as e mensagens. dutlnldls a ser recebidas pelo
público em geral. compreend.ndc a radiodifuüo sonora. de sons
e de imagens: (NR)

Art. 4'. O capU! e os §§ 2' e 4· do art. 4' da Lei n." 6.615, de
16 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redeçao:

·Art.4· .

I - Administnlçio;

11- Programação;

111 - ProdUçio:

iV - Redação;

v - Discoteca:

VI - Sonoplastia:

VII-Téallca:

VIII-Áudio

IX - Operação;

X - Cíne..telsvldo:

XI- Telejomah!5mo.

§2° , ""'''''''''"''''''''''''''

radaçAo.

§ 4° As denomlnacões e as descnçOes das fun~óll Im qUI 'Se
desdobram a5 atiVidades e 05 seteres m.noonadol nlltl lrugo
,.to as. segUintes:

1- Radiodifusão sonora:

1 diretor;

dIretor de programação:

diretor artístICO:

4 diretor comercIaI;

5. diretor de radio-jornalismo;

6, Olretor lecnJco

b)programaçio:

1. produtor.

2. locutor.

3. locutor apresentador,

4. locutor de jornal falado;

5. locutor noticlarista;

6. locutor narrador.

c)redação:

1. redator de jornal falado:

2. redator de publicidade:

3. comentarista;

4. noticíarista:

5. naticiarista rádio·escuta:

6. rádio-repórter:

7. râdio-fiscal.

d}discoteca:

1. discotecario programador.

2. discotecário auxiliar.

e)sonoplastia:

1. sonoplasta:

2. auxiliar de estúdio:

3. sonotecnico.

~lécnlca:

1 rãdio-têcnico;

2. radio·tecmco auxiliar:

radlo operador:

radlD ooerador aUXIliar

g)âudio:

1. âudio.operador,

2. ãudio-operador aUXiliar,

3. áudío-operador de externa;

4. áudio-técnico dlJ manutenção;

5. áudio-técníco de m~nutençãoauxiliar.

11- Radiodifusão de sons e imagens:

a)adminlstração:

1. diretor;

2. diretor de programaçao:

3. diretor artístlco;

4. diretor de teleteatro:

5, dIretor comercral;

6. dIretor musical;

7. dIretor de telejomalismo:

8. diretor técniCO,

b)programação:

1. locutor;

2. locutor de telejomal:

3. locutor narrador;

4. locutor jlnimador.

5, locutor apresentador;

6. coordenador de programação~

7. diretor de programa:

a. dIretor de TV ou suite;

c)produção:

1. autor;

2. adaptador.

3. coordenador de produção;

4. produtor;

5. produtor comerciaf;
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6. máster,

7. redator comercial:

8. assistente de eslüdio;

9. assistente de produção:

10. Uuminador.

d)técnica:

1. têcnico de transmIssores;

2. técnico de manutençáo de video:

3. técmco de gravação de vlQeoterpe;

4. técniCO de manutenção mecânica:

5. tecm~o de manutenção de ãudlo:

6. tecnico de manutenção de videoterpe.

e loperação'

operador de càmara:

2. operador de áudto:

3. operador de vídeo;

4, operador de proJetor,

5. operador de transmíssor.

6. operador de gravador de videoleípe.

flclne-teleVlsâo:

,. repórter cinegrafista;

2. montador:

3. laboratarista:

4. filmotecário:

5. fotógrafo:

6. fotógrafo laboratonsta.

g)telejomalismo:

1. redator-chefe;

2. redator.

3. noticiarista:

4. arquivista:

5. repórler."(NR)

Ar!. 5' O artigo 6' da Lei n.' 6.615. de 16 de dezembro de

1978. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6° O exercício da profissão de Radialista é privativo dos

profissionais registrados no Conselhos Regionais dos

Profisslonais de RadíodifusãO.

§ 1& É assegurado o registro. a que se refere o aaput deste artigo,

ao Radialista que. até a data da. publicação desta lei, lenha

exerCido. comprovadamente. a respectIva profissào.

§ 20 Os Radialistas que exerçam as atividades de direção. de

programação e de redação. de acordo com o previsto no § 4° do

art. 40 desta lei. quanto á responsabilidade por suas palavras e

opiniões no exercício da profissão, sào equiparados aos

profissionais jornalistas.· (NR)

Ar!. 6' O parágrafo único do art. ao da Lei n.' 6.615. de 16

de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° ··.··•···•·········••···· ···•• " .

Parágrafo único. Quando se tratar de emlssol1!ls pertencentes à
uma mesma concessionária. o registro de Que trata o caput deste

artigo mencionara os nomes de todas as emissores que veiculem

slmullllnea. integral e permanentemente a mesma prognIll\!IÇllO:'

(NR)

Ar!. 7' O art. 11 da Lei n.' 6.615. de 16 de dezembro de

1978. passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

·Art.11 •·•..•••••········•·· .

§ l' A contratação das serviços do profissional Radialista senl

felta em relação a uma única emissora.

§ 2° A utiliZação dos serviços da prQfis~tanal Radialista. par meio

de transmissão por outras emissoras pertencentes ou não ã urna

mesma concessionária. obrigará o pagamento de adicionaI

salarial de 40% (quarenta por cento) pela pnmeira retransmissáo,

acrescido de 10% {dez por cento) por retrnnsmissão excedente."

(NR)

Art. 8' O art. 29 da Lei 6.615. de 16 de dezembro de 1978.
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 Fica autorizada a criaÇào do Conselho Federal e dos

Conselhos Regionais dos Profissionais de Radíodifusão. dotados

de personalidade Jurídica de direito privado.

§ 1I) Os Conselhos a que se refere o ca,nut deste artigo teria

como objetivos precipuo5 onel1tar e fiscalizar. em caráter pnvado.

o exercício das atividades profissionais de Radiodifusão sonora e

de sons e imagens. valendo-se. para isso. das nonnas

regulamentadoras previstas nos paragrafo& seguintes.

§ 20 A organização. a estrutura e o funcionamento dos Conselhos

Federal e RegIonal dos Profissionais de Radiodi(usi1o sltl'Ao

disciplinados em seus respectivos regimentos. mediante decitlo

do plenário do Con••lho Federal. em CUja composição estejam
representados todos os Conselhos RegionaiS des Profissionais

de Radiodifusão.

§ :r' O Conselho Federal e as Conselhos Regionais dos

ProftlSlonail de Radiodlfuslo. em .uas áreas de cornpeltnda.

si<> autorizados. nos Rmltes estatale<:idoa em kll. a ftxar. cobrar e
executar 8S conlrlbuiçõel anuais devidls por pessoas fisicas ou

J~rldlcal. bem como os preçoc de serviços. cuja CIltidIo de
crêd«o conltItUlr' Utulo execuUvo extraJudlciaI.

§ .' O controle das atividades finance1laa e adrnlnlstratlval doa
COnHIl1cI Fedlrel eRegionais dos Profinlonals de RadiodWualo
será realizado pelol seus órgáal inlemos. devendo OS ConHI1oI
Regionais prealar con1a5 ao Conselho Federal e elle. aos

Conselhos Reglonals.

§ 5' Os profiSSIonaIS da lirea da R.dlodllusio ten10 90 (n<Wenta

dias), a contar da pubhcaçt!o desta lei. para instalar os Conselhos

Federal e Re910nals dos Profissionais de Radlodlfusão."(NR)

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista o crescente desenvolvimento tecnolàgico
alcançado no setor da telecomunlcaçdes. a Lei 6.615. de 16 de dezembro de
1978. ficou desatualizada quanto 80 seu objetivo de regulamentar a atividade do
Radialista.

Hoje. as transmissões de radiodifusão sonora e de
imagens. tendo em vista a disseminação dos equipamentos elétricos e
eletrônicos. alcançam todos os extremos do mundo. A informação chega em ume
fração de segundos onde quer que estejam as pessoas: no trabalho. no lazer. em

viagens etc.

O Radialista tomou-se um profissional em constante
interação com a população. sendo agente formador de opinldes e não apenas um
comunicador. Com isso. tal profiSSional infiui, independentemente de sua
vontade. nas atitudes a serem tomadas peios individuos. despertando-lhe. cada
VllZ mais. o seu senso de cidadania. pnncipalmente quando lhes são informados
seu. direitos. de forma abrangente.

Apesar de tudo isso. o Radialista continua a exercer sua
pro1lssão. sob o espeolO l&gal, quase como se eslivesse nos anos cinq!len1a. Sua
voz, sua produçllo. sua redação. enfim os mais variados serviços realizados por
esse profissional. apesar da profusão de repetiçOOs. ainda permanecem
remunerados como le fora único.

CHIa forma. como solução para tais problemas. propomoa
• moctillcaçAo da Lei n.' 6.615178. a fim de adequà~a a todas essas mudanças,
nl caIltza de qUll tall a/leraçOes Já nascefao um pouco defasadas em virtude da
llxtrema 'llUldade do avanço tecnológico de nossos dias.
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Quanto as responsabilidades e aos direitos advindos da

emissão de opiniões e palavras pelo Radialista. entendemos. por bem. equiparar
tal profisskJnal ao jornalista. Essa provk:iêncía visa salvaguardar aquele
trabalhador que porventura seja acconaao ,ud,clalmente par seus atos

profissionais. Tais ações terão tratamento diferenciado. inseridas que serão na
Lei de Imprensa e não consideradas como crimes IIpificados no Código Penal
brasileiro. a exemplo da cai~nia. de difamação ou de injuria.

t) revelação e copiagem de filmes:
g) anes plÓSticas e animação de desenhos e objetos:
h) manutenção técnica.
§ 4" As denominações e descrições das funções em que se desdobram as

atIvidades ~ os setores menCIOnados nos paragrafos antenores constarão do
regulamento

Pelo exposto. visando dar ao Radialista uma condição
moderna e atual do exercício de sua profissão. pedimos a apoio dos nobres

Pares para a aprovação do presente projeto.

Outro ponto que sugerimos é a autorização para a criação
do- Conselhos Federal e Regionais dos Profissionais de Radiodifusão, a fim de
fiacalizar o exerelelo da profissão de Radialista. antes de alçada do Ministério do
Trabalho e Emprego.

deSala das Ses.oês. e,\

'\ ; C··· ~
'"'\14'~\._'....' ..
~R"CARDO NORONHA

"LEGISLACÃO CITADA A:'iEXAOA PELA
COOlOESACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

de 1999 .

J(/i;cr/~f

Art. 6" O exerclcio da prolissão de RadIalista requer pre\'1O regIstro na
Delegada RegIOnal do Trabalho do ~llmsteno do Trabalho. o qual t"ra ,alidade em..
rodo o terntono nacional.

Paragrafo unico. O pedido de registro. de que trata este urtIga. podera ser
encaminhado através do smdicato representatIvo da categona profiSSIonal ou da
federação respecllva.

Art. 9" ,",o caso de se tratar do rode de radIOdifusão. de propnedade ou
conrrole de um mesmo grupo. devera ser menCIonado na Canelra de Trabalho e
PrevidêncIa Social o nome da emIssora na qual sera prestado" SO" IÇO

Parágrafo umco Quando se lratar de emIssora d" Onda Troplcai penencenle
3 mesma concesslOnána c: que transmita Simultânea. iO[egmJ e permanenremence a
programação de emissora de Onda i\1edla. $erão menCIOnados os nomes das duas
emissoras.

An. 11. A ulllização de profisslOnaL comratado por agênCIa de locação de
mão-de·obra. obrigara o tomador de serviço. solidanameme. pelo cumpnmenro das
obrigações legaiS e contratuaiS, se se caractenzar a tentall\ a pelo tomador de ser\'lço.
de utilizar a agência para fugir as responsabIlidades c obrigações decorrentes desta LeI
ou do cuntrato de trabalho.

LEI N° 6.615. DE 16 DE DEZEMBRO DE 1978.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
PROFISSÃO DE RADIALISTA " DÂ OUTRAS
PROYTD~NCIAS.

Art. 2° COftsidela-se Radialim O empregado de empresa de radiodifusão que
exerça WIlI d~ fun('.>es em que se. de~;.obram as atividades mencionadas no An. 4°.

An. 3' Considera-se empresa de radiodifusio. para os efeilos desla Lei.
3Ijlle!l que explor.r serviços de lransmissio de programas e mensagens. destinada a ser
recebida livre o BRlUi_le pelo público em I!era!. compreendendo a radiodifusão
sooora Uàdiul e r:Jdiodililsio de sons e imBl!ens ttelevisãol.

I'anignlfo único. Considera-se. igualmente. para os efeiros deSla LeI.
empresa da radiodilirs6o:

. I) a qlK explore serviço de música funcional ou ambienlal e ourras que
execurem. poc quaisquer processe•. transmissões de radio ou de televisão:

b) a que ~e dedique. exclusivamente, a produção de programas para
empresas de radiodifusio:

c) a entidade que execute sen·itos de repetição ou de retransmissão de
radioclitllsio:

dIa entidade privada e a fundaçio mantcnedora que execurem serviços de
radiodifusio, inclusive em circuito fechado de qualquer natureza:

oI as empresas OU "I!éncias de qualquer natureza destinadas. em sua
finalidade. ó produção de programas. filmes c dublagens. oumerClalS ou não. para
serem di\'Ulpdos auavés das empresas de radiodifusio.

An. 4° A profissio de RadiaJisla compreende as segUlmes atividades:
I· Administração:
~I· Produçio:
m. T6cnica.
§ I' As atividades de administração compreendem somente as

especializadas. peculiares às empresas de radiodifusão.
f 2" As atividades de produção se subdividem nos s"gumles s"tores:
a11IIUIri1:
bldireçio:
cl produçio:
dI iAlapretaçio:
cl dubIaaem:
Olocuçlo:
.) caneterizaçio;
h) CClIOpItia.
§ 3' As Iâvidades t6cnicas se subdividem nos seguintes selores:
aldireçlo;
bllrlllmcnlo oregistros SOIIOroS:
c) llIlIIlIaIlo e rqisllOS visuais:
cI) monllpm o IIqIIivamemo.
cl umanisslo de sons c imalcnS:

Art. 11. Nos contratos de trabalho por lempo determmado. para produção de
mensagens publicitanas. fenas para radio e teleVIsão. conslara obngalonameme do
contraro de trabalho,

I - o nome do produtor. do anunciante c. se houver. da agênc18 de
publicidade para quem a mensagem é produzida:

li - o tempo de exploração comercIal da mensagem:
IIl- o produto a ser promovido:
IV - os meios de comunicação através dos quais a mensagem será exibida:
V - o tempo de duração da mensagem e suas oaractensllcas.

Art. 29. Eassegurado o regisrro. a que se refere o Art. 6". ao Radialista que,
até a data da publicação desta Lei. lenha exercido. comprovadamente. a respectiva
profissão.

PROJETO DE LEI
N2 1.735, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N~63f95

Estabelece a revisão obngatóna da Declaração do Imposto sobre a Renda dos detentores
de cargo eletivo ou diretivo na Administração P~blica e dá outras providênCIas.

(ÀS COMISSÓES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO (ART 54»)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' A Secretaria da Receita Federal realizará. anualmente, a revisão plena e
comparativa das Declarações do Imposto sobre a Renda e dos sinais exteriores de riqueza
dos detenlores de mandalo eletivo, nas esferas da União. dos Estados. do Dislrito Federal e
dos Municípios. bem como dos dirigeDles partidários.

§ I' O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos Ministros e Secretários de
Estado, presidentes e diretores de autarquiaS, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações, da UlÚão. dos Estados. do Dislrito Federal e dos Municipios.

§ 2" Quando da eleição ou indicação plUll os cargos ou funções a que se refere
este artigo, a Secretaria da Receita Federal fará revisão especial. considem>do as
declarações do Imposto sobre a Reoda dos dois últimos exercícios.

§ 3" A revisão far-se-á até dois exercícios apés o lermino do mandalo ou período
administrativo. .

'Art. 2' Os ocupantes de cargos e funções a que se refere o aI!. 1° winarão, no
ato de sua posse, documento abrindo mão do direilo constitucional do sigilo bancário.

Parágrafo único. A Sccretaria da Receita Federal utilizar-se-á dos ex1Ialos e
movimenros de col1llls para análise e comparação com as declarações anuais do Imposto
sobre a Renda, adotando as medidas legais cabíveis, quando necessário.
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Art. 3- o resultado da revisão anual a que se refere esta Lei, acompanhado de
relatório explicativo, poderá ser solicitado por qualquer membro do Congresso Nacional, e
aprovado pela Mesa Diretora da Casa a que pertencer o parlamentar ou pela maioria sOOples
dos membros da comissão parlamentar correspondente.

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de até
sessenta dias da sua publicação.

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇão.

Senado Federal. em o!I de setembro de 1999

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988'

...........................................................................................................................................
TÍTIJLOIV

Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo r
Do Poder Legislativo

...........................................................................................................................................
SEçÃovrn

Do Processo Legislativo
...........................................................................................................................................

SUBSEÇÃO !lI
Das Leis

·········:·······A;;:·65·.·.·0·~~~j~;~·~·i~;··~;~~;;;;~··;;;;~·;;;;;~.~~~.~~.~~~~~.;~.~~; ..~
um.s0 rumo de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a Casa
reviSora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. '

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iníciadora.
...................................................... ...................................................................................,

, .
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RELATOR SEN ROBERTO FREIRE.

22 03 1995 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (ccn
ENCERRAMENTO PRAZO. 'TENDO SIDO APRESENTADA 01 (UMA)
EMENDA DE AUTORIA SEN GERSON CAMATA.

04 05 1995 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (ccn
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERlA EM CONDIÇÕES DE
SER rNCLUIDA NA PAurA DE REUNlÃo DA COMlSSÃO.

09 08 1995 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (Ccn
APRESENTAÇÃO RELATORlO DO SEN ROBERTO FREIRE PELA
APROVAÇÃO DA MATERlA. COM EMENDA DO SEN GERSON CAMATA.

09 08 1995 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (C.cn
COCEDIDA VISTA AO SEN ROBERTO REQUlAO PELO PRAZO DE os
(CINCO) DlAS.

1408 t995 (SF) COM. CONSTITIJICÃO E JUSTIÇA (Ccn
DEVOLVIDO PELO SEN ROBERTO REQUIÁO, SEM VOTO EM
SEPAJW)().

2308 t995 (SF) COM. CONSTlTIJlÇÃO E JUSTIÇA (ccn
PARECER. SEN ROBERTO FRElIl.E, FAVORAVEL COM EMENDA
Ol-CCJ.

23081995 (SF)COM.cmlS1ITUIÇÃOEJUSTIÇA (ccn
ANEXADO TEXTO FINAL (FI.S. 13).

2808 t995 (SF) PLENAlUO lPLEN)
LEITURA PAIlECER 522 - CCJ.

DCN2 29 08 PAG 14754.
2808 1995 (SF) PLENAlUO <PLEN)

COMUNICAÇÃO PRESIDENClA RECEBIMENTO DO OF. 030\, DO
PRESIDENTE DA CCJ, COMUNICANDO A APROVAÇÃO.
!:ERMINATIVAMENrn DA MATERlA. SENDO ABEIlTO O PRAZO DE 05
(CINCO) DIASp.~ INTEllPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMQ

DA COMPOSIÇAO DA CASA. PARA QUE O PROJETO SEJA APRECIADO
PELO PLENARlO.
DCN2 29 08 PAG 14770.

3008 1995 (SF) PLENARlO <PLEN)
COMUNlCAÇÃO PRESIDENClA DEFERIMENTO DO RECURSO 008,
INIERPOSTO NO PRAZO REGIMENrAL. NO SENTIDO DE QUE A
MATERIA SEJA SUBMETIDA AO PLENARlO. SENDO ABERTO O PRAZO
DE O, (CINCO) DIAS UTEIS PARA RECEBlMENTO DE EMENDAS. NOS
TERMOS DO ART. 235, fi, 'C', DO REGIMENrO lNTERNo.
DCN231 08PAG 14835.

O, 09 1995 ISF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO. 1ENDO SIDO
APRESENTADAS AS EMENDAS 2 E .3-PLEN. DE AUTORIA DO SEN
CARLOS wn.sON E ....PLEN. DE AUTORlA DO SEN )OEL DE HOLLANDA.

0809 1995 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA EXAME DAS EMENDAS.
DCN2 09 09 PAG 15663.

1209 1995 (SF) COM. CONS11TUIÇÃO E JUSTIÇA (ccn
ENCAMIN1IADO AO REI.ATOR SENROBERTO FRElRE. PARA EXAME
DAS EMENDAS DE PLENARIO.

26 lO 1995 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (ccn
DEVOLVIDA PELO RaATOR. ESTANDO AMATERIA EM CONDiÇÕES
DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNlÃo DA COMISSÃO.

2911 1995 (SF) COM. CONS11TUIÇÃO E JUSTIÇA (ccn
PARECER. SEN ROBERTO FREIRE. PELA RElEIÇÃO DAS EMENDAS
DE PLENARIo.

04 12 1995 (SF) PLENARlO lPLEN)
LEITURA PARECER'2S· CCJ,CONCLUINDO PELA REIElçÃO DAS
EMENDAS E PELA MANUTENÇÃO DO PROJETO. DEVENDo A MATERIA
SER INCLUlDA EM ORDEM DO DIA OPORTIJNAMENTE.
DSF OS 12 PAG 4612.

0204 1996 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENOADO PARA oDIA 11 DE ABRO. DE 1996.

11041996 (SF)PLENAlUO <PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNlCO (RECURSO 008.
DE 1995).

Ii 04 1996 (SF) PLENARIO <PI.EN)
DISCUSSÃO ENCERRADA. AlOS USAREM DA PALAVIlA OS SEN HUGO
NAPOLEÃO. ROMERO JUCA. 3EFFEllSON PERES. CUNHA LIMA.
BENEDITA DA Sn.VA. ROBERTO RJ;QUlÃo, PEDRO SlMON. EPITACtO
CAFE"IEIRA. GElLSONCAMATA E JOSE ROBERTO ARRUDA.

18041996 (SF)PLENARIO <PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 370, DO SEN JOSE ROBERTO
ARRUDA. SOLICITANDO OADIAMENTO DA VOTAÇÃO DA MATERIA
PARA REEXAME DA CCJ, TENDO USADO DA PALAVIlA OS SEN

OSMAR. DIAS. PEDRO SlMON E ROBERTO REQUlÃO.
11 04 1996 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 19 04 PAG 6532 A 6541.

1804 1996 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CCJ PARA REEXAME DA MATERIA. CONFORME
RQ. 370J96. DO SEN JOSE ROBERTO ARRUDA.

19041996 (SF) COM. CONS11TUlÇÃO E JUSTIÇA (ccn
ENCAMlNIIADO A SUBSECRETAJUA DE ATA. ATENDENDO
SOLleITAÇÃO.

2204 1996 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO EJUSTIÇA (CCn
ENCAMINHADO AO RELArOR SEN ROBERTO FREIRE. PARA REEXAME
DA MATERJA. CONFORME RQ. 370J96.

16 10 1997 (SF) COM. CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA (CCn
ENCAMINHADO AO SACP. ATENDENDO A SOUCITAÇÁO DA SSCLS.

16101997 (SF) SEIlVlÇO DE APOIO COMISSÕES PERMJINENTES
ENCAMmH.ADO A SSCLS.

17101997 (SF)PLENAlUO <PLEN)
LEIl1JRA RQ. 867, DE AUTOIUA DO SENPEDRO S!MON.
SOLICITANDO A IJO'~USÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA.
DSF 18 10 PAG 22280.

17 10 1997 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. '67. APOS
MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENrn DA CCn.

21 10 1997 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 27, OOF. SF 10&4, DO PRESIDENrn DO
SENADO FEDERAL AO PRESIDENrn DA CCJ. SOUCITANDO A
APRECIAÇÃO DA MATERIA NAQUELA COMISSÃO.

21 10 1997 (SF)SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO SACP. COM DES11NO A. CCJ.

21 10 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ COM OFICtO DO PRESIDENrn DO SENADO,
SOLICITANDO A APRECIAÇÃO DA MATEOlA.

21 10 1997 (SF) COM. CONSTlTIJlÇÃO E JUSTIÇA (ccn
RETORNA AO REI.ATOR. SEN ROBERTO FREIRE. PARA REEXAME DA
MATERIA. CONFORME RQ. 3701%.

28101997 (SF) COM. CONSTlTIJlÇÃOEJUSTIÇA (ccn
RETORNA AO RELATOR. SEN ROBERTO FREIRE, PARA RJ;VlSÃO
DOPARECEIl

2001 1998.(SF) COM. CONSTlTIJlÇÃO EJUSTICA (ccn
DEVOLVIDA PELO ItELATOR. ESTANDO AMATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNlÃo DA COMISSÃO.

03061998 (SF)COM.CONS11TUIÇÃOEJUsnçA (ccn •
PARECER DA COMISSÃO RATIFICANDO AS DECISÕES DESTACCJ,
CONllDAS NOS PARECERES 522/95 E 82.5195; AB5lEM·SE DE
VOTAR O SEN PEDRO SlMON.

17061998 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 40. O OF. SF 594. DE 1706 98.00
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL AO SEN ROBERTO FREJRE.
RELATOR DA MATERIA NA CCJ. SOUCITANDO AADEQUAÇÃO DA
MATERIA AOS 'lERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 95. DE 1991.
ANEXADA AS FLS. 41 A .....

17061998 ISF)SUBSEC. coaRD. LEGlSLATrVA (SF) (SSCLS)
ENCAMIN1IADO AO GABINETE DO"EN ROBERTO fIlEIRE.

22 02 1999 '(SF) SECRETAItlA GERAI. DA MESA (SGM)
ENç:AMIN1IADO AO SACP. COM DESTINO ACCJ. PARA ADEQUAÇÃO
DA MATERIA AOS lERMOS DA LCP 95. DE 1991. CONFORME O
OF. SF 59-4, DE 1998,DO PRESIDENrnDO SENADO FEDERAl.
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<FLS, 'Wl. EM RAZÀo DA INAPUCABILIDADE DOS AIlTS. 332 E
33300R.lSl'.

2S 02 1999 (SF) SEIlVIÇO DE APOIO COMISSÕES PEllMANENTES
ENCAMINIIAOO A CCJ.

0505 1:n:~~;ç~g=~~~~~CCI)
02061999 CSF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA CCCJ)

DEVOLVIDA PELO RELATOR. SEN ROBERTO FREIRE. ESTANDO A
MATERIA EM CONDiÇÕES DE SERINCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

02061999 (SF) COM. CONSTITUIçÃOEJUSnçA ICC])
ANEXEI AS FLS. 45 E 46. OFICIO DO SEN ROBERTO FREIRE EM
RESPOSTA AO OF. SF 094. DE 1995. DO PRESIDENTE DO SENADO.

:~~A~.~~S~S:g~~~~~~~R
ORDEM DO DIA',

02 06 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO A SSCLS.

27071999 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (CN) (SSCLC)
ENCAMINHADO AO PLENAI<IO PARA l.ElTIJRA DO PARECER.

02 OS 1999 (SF) PLENAI<IO (PLEN)
LEmJRAPARECER468·CCJ,FAVORAVEL.
OSf03 08PAG 18984 A 18986.

02 os 1999 (SF)SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

25 os 1999 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADQPARAOOIA 16 DE SETEMBRO DE 1999.

15091999 (SF)PLENAI<IO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNo UNICO (RECURSO 008).

1509 1999 (SF) PLENAI<IO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 530. DO SEN DJALMA BESSA.
SOUClTANDO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 6".
PARA ADEQUAÇÃO A LCP95,DE 1998.

1509 1999 (SF) PLENAI<IO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O PROJETO E REJEITADO O DESTAQUE DO ART.
6". QUE SERA SUPRIMIDO DO TEXTO. TENDO USADO DA PALAVRA
NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS SEN PEDRO S/MON. GEIl.SON
CAMATA. ROBERTO REQUlÃO. ROBERTO SATllRNINO. HELOISA
HELENA.lEFFERSON PERES. ROBERTO FREJRE E O PRESIDENTE.
SEN ANTONIO CARLOS MAGA.UlÃES.

IS 09 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA t·CCI.DEPARECERFAVORAVEL
E REJEITADAS. EM GLOBO. AS EMENDAS 2 A4 - PLEN. DE
PARECER CONTRARIO. FICANDO PREJUDICADO O RQ. 867.
DE 1997.

IS 09 1999 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CDIR.. PARA A REDAÇÃO FINAL.
DSF1609PAG

1509 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
l.EITURA PARECER 635 • CDIR.. OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL,
RELATOaSEN GER.ALDO MELO.

1509 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
l.EITURA E MaOVAÇÃO DO R.Q. 531, DO SEN CARLOS PATROCINIO
DE DISPENSA DE PUBLICAÇÃO PARA IMEDIATA DISCUSSÃO E '
VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL.

1509 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERR.ADA, SEM DEBATES.

15091999 (SF) PLENARlO (PLEN)
VOTAÇÃO MROVADAA REDAÇÃO FINAL

15091999 À CÁMARADOS DEPUTADOS COM OOF/SFN"....U«.9<t

Oficio n° ~~(SF)

Senhor Primeiro--Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Depurados, nos tennos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nO 63, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que "esrabelece a revisão
obrigatória da Declarnção do Imposto sobre a Renda dos detentores de cargo eletivo ou
diretivo na Administração Pública e dá outras providências".

Atencio;en/ '.~

/~
s~::~~or~n~or

pri~.ei:'fo-secretári'O, em exercicio

A Sua ExcelÕI1Cia O Senhor
Deputado UbÍIatan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cànwa dos Deputados

PROJETO DE LEI
N2 1"737, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N2440/99

Dispõe sobre a criaçio do Conselho Fedeml e dos Regionais da ProIissio de Técnico
Agrícola e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO (ART. 54»

o eonarmo Nacional decreta:

Art. I' É a Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas autorizada a criar o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Técnicos Agricolas, nos termos do ar!. 58 da
Lei n'9.649, de 27 de maio de 1998.

§ 1° Parn efeito do disposto nesta Lei, entende-se como exercício da profissio de
Técnico Agricola, aquele discip1inado pela Lei n° 5.524, de 5 de novembro de 1968, e
regulamentada pelo Decreto n' 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, abrangendo dentre outras
modaIidades: Agropecuária, Pecuúia, Açúcar e ÁJcoo~ Florestal, Enologia, Pesca, Leite e
Derivados, Meteorologia, Alimentos, Irrigação e Drenagem e Agrimensura e afins.

§ 2° Considera·se profissional Técnico Agricola, aqueles diplomados por
iLstituíçio de ensino agrícola de nivel médio, estatuídos pelas Leis nOs 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, 5.692, de I I de ag05lo de 1971, 7.044, de 18 de outubro de 1982, 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.

Art. r Aos profissionais e empresas vinculadu a estes Couselhos aplicam-se as
disposições referentes à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), imtituída pela Lei
n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

Parágrafo único. A taxa devida da A1l.T será paga aos Conselhos Regionais de
Técnicos Agricolas.

Art. 3' A partir da data da criação do Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, os
Conselhos Federal e Regionais de En8enharia, Arquitetura e Agronomia a que se refere o
ar!. 24 daLeí n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, deverão:

I - suspender toda a cobrança de dívidas dos técnicos agrícolas e. no prazo de """
meses, transferir pata o Conselho Regional comjurisdição sobre a região:

a) o cadastro de profissionais técnicos agricolas;
b) dados e documentos de cobmnças da dívida ativa c das contribuições

vincendas;
II - trmISferir, em juízo, as ações de cobranças de dívidas ativas em beneficio dos

Conselhos Regionais de Técnicos Agrícolas;
li - depositar em conta bancária do Conselho Regional dl, Técnicos Agrícolas

com I'CS'ti~:'ia:;j;;:iclição o montante da anuidade pro rata temport! recebida dos~ a

que se refere esta Le~ cOtreSpOndente ao período restante do ano de criação do Conselho
Federal de Técnicos Agrícolas.

Art. 4' Além das atribuições previstas na legislação específica, os profissionais
a1nngidos por esta Lei poderio exercer outras atividades, desde que comprovadas pela
formação extrI=ricular.

Art. S" O Registro e o pagamento da anuidade e demois obrigações ao Conselho
Regional coll5lÍtuí condiçio pata o exercicio da profissão de Técnico Agricola e da Pessoa
Juridíca.

Art. 6'lncluem-se, dentre as rendas dos Conselhos a que se refere esta Lei:
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas juridícas;
II - W<As de expediçio de carteiras profissionais e documentos diversos.
ParágIafo único. Os Conselhos Fedml e Regionais de Técnicos Agrícolas são

autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições annais devidas por pessoas fi5icas e
jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que coostituirlio receitas próprias.
considetando-se titulo executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos decorrentes.

Art. ,. Esta Leí entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Ir Revoga-se o ar!. 84 da Lei nO 5,\94, de 1966.

Senado Federal, em J',!!, de setembro de 1999

"LEGI5LAC.\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa
revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Panigrafo único. Sendo o projeto emendado, voltarà à Casa iniciadora.

LEI N° 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961.

FIXA AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL.

TÍTULo I
Dos Fins da Educaçio

Art. 1° (Revogado pela Lei n° 9.394, de 20/1211996).

TÍTULo II
Do Direito à Educação

Arts. 2° e 3° (Revogados pela Lei nO 9.394, de 20/1211996).

TÍTULom
Da Liberdade do Ensino

Arts. 4° e 5° (Revogados pela Lei nO 9.394. de 20/1211996).

TÍTULO IV
Da Administração do Ensino

Ar!. 6° O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do
poder público federal em matéria de educação, cabendo-Ihe formular e avaliar a
politica nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento
das leis que o regem.

o Artigo. "caput", com r<daçlio dada p</aúl.·9./3/, de 241/11/995.
§ 1° No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do

Desporto contarà com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das
CãInaras que o compõem.

o § /'cam redaçliododap</a úi .'9./3/, d.24I//I/995.

§ 2° Os conselheiros exercem função de interesse público relevante, tOm
precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando
convocados, farão jus a transporte, diárias e jetons de presença a serem fIXados pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.

* § 2t1 com redaçiiodadape/a Lei nO 9.131. de 24, 1/. "}995.

§ 3° O ensino militar será regulado por lei especial.
o § 3'com r<daçliodadap</a L.,.·9./3/. de 241/'/995.

§ 4° (VETADO).
o § 4° com redaçao dada pela LeI .°9.131, de 24'1/1995.

......................................................- ..

.........................~ .

LEI N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

REGULA O EXERCíCIO DAS PROFISSÕES DE
ENGENHEIRO, ARQUI1ETO E ENGENHEIRO
AGRÔNOMO. E DÁ OlITRAS PROVIDêNCIAS.

TÍTULo II
Da Fi5eaIização do Exercício das ProfISsões.

CAPÍTULo I
Dos órgãos Fiscalizadores.

Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei e a fIScalização do exercício das
profissões nela referidas serão. para a necessária harmonia e unidade de ação.
reguladas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

• Artl$!O com redação dada p~Jo Decr~lo-LelnO 620. di! /0- 06 "/969,

TÍTULO V
Das Disposições Gerais.

Ar!. 84. O graduado por estabelecimento de ensino agrícola ou industrial de
grau médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja registrado nas
repartições competentes, só poderá exercer suas funções ou atividades após registro
nos Conselhos Regionais.

Parágrafo único. As atn'buições do graduado referido neste artigo serdo
regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em vista seus curriculos e graus de
escolaridade.

LEI N° 5.524, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1968.

DISPõE SOBRE O EXERCíCIO DA PROFISSÃO DE
TÉCNICO INDUSTRIAL DE NÍVEL MÉDIO.

Ar!. 1° É livre o exercicio da profissJo de Técnico Industrial de nivel médio.
observadas as condições de capacidade estabelecidas nesta Lei

Art. 2" A atividade profissional do Técnico Industrial de nivel médio efetiva
se no seguinte campo de realizações:

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e

pesquisas tecnológicas;
m - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de

equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e

equipamentos ;speciaIizados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compativeis

com a respectiva formação profISSional.

LEI N° 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.

FIXA DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO DE
10 E ~o GRAUS. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULo I
Do Ensino de lO e 2° Graus

Ar!. 1° O ensino de 1° e 2° Graus tem por objetivo geral proporcionar ao
educando a fonnação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como
elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercicio consciente
da cidadania.

• Artigo, caput, como redaçlio dada pela Úi n. 7.044 de /8'Ja'/982.
§ 1° Para efeito do que dispõem os artigos 176 e 178 da Constituição,

entende-se por ensino primário a educaçilo correspondente ao ensino de 1° Grau e, por
ensino médio, o de 2" Grau.

• § /"comredaçaododape/aLein. 7.1J.14tk /8//01/982.

§ 2° O ensino de 10 e 2° Graus será ministrado obrigatoriamente na lingua
nacional,

o § 2"com redaçliodadape/a Lei n. 7.1J.14d. /81/01/982.

Art. 2° O ensino de I° e 2° graus será ministrado em estabelecimentos
criados ou reorganizados sob critérios que a,=gurem a plena utilização dos seus
recursos materiais e humanos, sem duplicação de meios para fms idênticos ou
equivalentes.

Paràgrafo único. A organização administrativa, didática e disciplinar de
cada estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser aprovado
pelo órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo
Comelho de Educaçlo.

LEI N° 6.496, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977.

INSTI11JI A "ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA" NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENGENHARlA, DE
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social.

ARQUITETURA E AGRONOMIA; AUTORIZA A
CRIAçÃO, PELO CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
CONFEA DE UMA MúTuA DE ASSISreNCIA
PROFISSIONAL; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

§ I' Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do COSÚlO, em ÚlStituiçõcs próprias.

§ 2' A educação escolar devera vincular-se ao mundo do trabalho e à prática

An. I' Todo contrato, escrito ou verbal. para a execução de obras ou
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à ArqUitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ARn.

TÍTIJLõrx
Das Disposições Transitórias

. .

Art. 2' A ART defme para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

§ I' A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, de acordo com Resolução
própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

§ 2' O CONFEA fIXam os critérios e os valores das taxas da ART "ad
referendum" do Ministro do Trabalho.

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis n's. 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, nio alteradas pelas Leis nOs. 9.131, de
24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de J995 e. ainda, as Leis n's.
5.692, de II de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982. e as demais leis e
decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.
. , .

Art. 3' A falta da ART stgeitarã o profissional ou a empresa à multa prevista
na alÚlea "a" do Art. 73 da Lei n' 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais
cominações legais.

LEI N' 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998.

Art. 4' O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas nesta
Lei, uma Mútua de Assisténcia dos Profissionais da EngenharIa, Arquitetura e
Agronomia, sob sua fIScalização, registrados nos CREAs.

§ I' A Mútua, vinculada diretamente ao CONFEA, tera personalidade
jurídica e patrimônio próprios, sede em Brasília e representações junto aos CREAs.

§ 2' O Regimento da Mútua sera submetido à aprovação do Ministro do
Trabalho, pelo CONFEA.

DISPÓE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA E DOS
MINIsTÉRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS.

. .

CAPÍTIJLOV
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

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

LEI N' 7.044. DE 18 DE OUTUBRO DE 1982.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N' 5.692. DE 11
DE AGOSTO DE 1971, REFERENTES À
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO DE 2'
GRAU.

Art. I' Os artigos 1',4',5',6',8",12, 16,22,30 e 76 da Lei n' 5.692, de 11
de Agosto de 1971, passam a vigorar com a seguÚltes redação:

"Art. I' O ensino de I' e 2' Graus tem por objetivo geral
proporcionar ao educando a fonnação necessària ao desenvolvimento
de suas potencialidades como elemento de aut(}.realização, preparação
para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania

§ I' Para efeito do que dispõem os artigos 176 e J78 da
Constituição. entende-se por ensÚlo primàno a educação
correspondenre ao ensino de J, Grau e, por ensino medio. o de 2' Grau.

§ '2f1 O enslno de 10 e 2° Graus seTa mmJsrrado obrigatoriamente
na /ingua nacional.

Art. 4' Os currículos de ensino de I' e 2' Graus rerão um núcleo
comum, obrigatório em ãmbito nacional, e uma parte diversificada para
atender, confonne as necessidades e possibilidades concretas, às
peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos de ensino e às
diferenças Úldividuais dos alunos.

§ I' A preparação para o trabalho, como elemento de fonnação
ÚltegraI do aluno, sera obrigatória no ensino de I' e 2' Graus e constará
dos planos curriculares dos estabelecimentos de ensino.

§ 2' A preparação para o trabalho, no ensino de 2' Grau, poderà
ensejar habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino.

§ 3' No ensino de 1° e 2' Graus, dar-se-à especial relevo ao
estudo da IÚlgua nacional, como instrumento de comunicação e como
expressão da cultura brasileira

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

Art. 58. Os serviços de' fiscalização de profissões regulamentadas seria
ex"!cidos em caràter privado, por delegação do poder público, mediante autorizaçlo
leglSlatlva

§ I' A organização, a estrutura e o funcionamento dos cooselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplÚlados mediante decisão do
plenàrio do conselho federal da respectiva profissão, garantindo-se que na composiçio
deste estejam representados todos seus conselhos regionais.

§ 2' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas dotados de
pers".nalidade j~~ica de direito privado, não manterão com os' órgãos da
Administração Publrca qualquer VÚlCuJO funcional ou hieràrquico.

§ 3' Os empregados dos conselhos de fIScalização de profissões
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer fonna
de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administraçlo
Pública direta ou Úldireta

. § 4' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são
au~onzad~s .a fIxar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas
fls~cas e Jund~cas, bem como preços de serviços e multas, que COllstituiIio receitas
propnas. conslderand(}.se título executivo extrajudicial a cenidão relativa aos créditos
decorrenres.

§ 5' O controle das atividades fmanceiras e administrativas dos conselhos de
fiscalização de profissões regtltamentadas sera realizado pelos seus órgãos internos,
devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da
respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.

. § 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por
consutuirem serviço público, gozam de imunidade tributària total em relação &Os seus
bens, rendas e serviços.

§ 7' Os conselhos de fIScalização de profISSÕes regulamentadas promoverão,
aré 30 de junho de 1998. a adaptação de'seus'os1l1I'Otos' "'regimentos ao estabelecido
neste artIgo.

§ 8' Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam
os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercicio dos
serviços a eles delegados, conforme disposto no "caput".

§ 9' O disposto neste artiJlo não se aplica à entidade de que trata a Lei n'
8.906, de 4 de julbo de 1994.

LEI N' 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DtI996.

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULo I
Da Educação

Art. I' A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instItuições de ensino e
pesqnisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.

DECRETO N' 90.922, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1985:

REGULAMENTA A LEI N" 5.524, DE S DE
NOVEMBRO DE J968, QUE DISPÚE SOBRE O
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TÉCNICO
INDUSTRIAL E TÉCNICO AGRÍCOLA DE NÍVEL
MÉDIO OU DE 2° GRAU.
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Encaminbo a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão
da Cimana doi Depu1adoc, 1101 termoI do l1t. 6S da COllStituiçio Federal, o Projeto de
Lei do Senado n' 440, de 1999, eonstallJe dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a
criaçlo do ClIftIelbo Federal e dos Regionai. da Profi5sio de Técnico Agrícola e dá ourras
providôllc:iu"•

Senhor Primeiro-Secretário.

ASua Excelência o Senhor
0epuwI0 Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secrel.ário da Cimara do. Depuwlos

Ar!. I' Para efeito do disposto neste Decreto, entendem·se por Técniço Oficio n' í''lll (SF)
Industrial e Técnico Agrícola de 2' Grau 011, pela legislação Mterior, de nivel médio,
os habilitados nos termos das Leis n's. 4.024, de 20 de dezembro de 1961,5.692, de II
de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982.

Ar!. 2' É assegurado O exercicio da profISSão de Técnico de 2" Gnu de que
trata O artigo anterior, a quem:

I . tenha concluido wn dos cursos técnicos industriais e agricolu de 2" Grau,
e tenha sido diplomado por escola autorizada ou reconhecida, regulamente
constituída, nos termos das Leis ns. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de
agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982;

11 - seja portador de diploma de habilitação especifica, expedido por
instituição de ensino estrllllgeira, revalidado na fOfTlla da legislação pertinente em
vigor,

m. sem habilítação especifica, conte, na data da promulgaçio da Lei n'
5.524, de 5 de novembro de 1968, 5 (cinco) anos de atividade como Técnico de 2"
Grau.

Parágrafo único. A prova da situaçio referida no incÍ!O In será feita por
qualquer meio em direito permitido, seja por alvará municipal, pagamento de
impostos, anotação na CartelJ1l de Trabalho e Previdencia Social ou comprovante de
recolhimento de conoibuições previdenciárias.

SINOPSE

Brasília, em ,12- de setembro de 1999.

Atenciosamente,
, I

sen.~~OCinio
Primeiro-Secretário, em exercicio

/~
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IIlf1l LEITlJRA.
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04 '11999 (SF) cOMISSÃo DE ASSUNTOS SOC1AJS (CAI)
ENCERItAMENTO PllAZO SEM AI'1tE5ENTAÇÃO DE EMENDAS•

.. 011999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RELATOR sn< PEDllO SIMON.

I' Ollm (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDOPI:LOJlELATOR,SENPEDROSIMON,COMlW.ATORIO
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• 1 "1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOC1AJS (CAS)
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ANEXElLEGISUÇÃOcnADANOPARECEllDACAS.FLS.451...

02 09'''' (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSI
ENCAMINllADO AO PLENAlUO PARA LEmJRADO PA1lECEL

13" I", (SF) PLENAlUO (PLEN)
LE1TV1tAPARECER61'-CAS,FAVORAVELNAFORMADAREDACÃO
1'lIPOSTA COM AS ALTERAÇÕES P!lOMOVJ1)AS PELAS I:MENPAS I A
3-CAS.
DSF 14"PAG 14200 Aum.

1309 Im (SF) PLENARIO (PLEN)
LJ:lTtIRAOF. 011, DE Im, DO PRESIDENTE DACAI,
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PIl0JET0, CoM AS REFI1l1DAS
EMENPAS, SENDO ABERTO O PltAZO DE" (CINCO) PIAS llTE1I
PARA JNTERPOSIÇÃO DE RECURSO, POIl UM DEC1MO PACOMPOIIÇÃO
DA CASA, PARA QllI: A MATERIA SElAAPnctAllAPELO PLlNAIUO.
1lIIF 14 09PAG 1421'.

1709 1999 (SF) SU1ISEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
DiCAMIN1IADO AO PLENAIUO PARA COMUNICAÇÃO TERMINO PRAZO
INTE1lPOIllcÃO DE RI:ClJKSO.

21 .91'" (SF) PLENARlO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PUSIDENClA TE1lMlNO PR.UO SEM INTDPOSlÇÃO PE
RECURSO,PREV1STO NO ART.'I,PARAGRAF03'DO REGIMENTO
tNTERNO DO SENADO nnEltAL.

21 09 1999 (SF) MESA DlJtJ:TORA
DESPACHO A. cAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF22t9PAG .L

21 09 1999 ÀCÃMAllADOS DEPlJTADOS COMOOFISF~ n.r/'t?

PROJETO DE LEI
N2 1.751, DE 1999

(Do Sr, Dr. Hélio)

Obriga os apectáculoa teatraiS e de TV a fazerem propaganda de prevenção à AIDS e de
es:lmulo ao uso de preservativos.

l-.PENSE·SE AO PROJETO DE LEI N' 428. DE 1999)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica obngado a todo e qualquer espetáculo teatral e

televisivo que induzir ou expor ao público a pràlica do ato sexual • seja homo ou

h""""lSsexual • a fazer menção oral Ou visual ao uso de preservativos no combate a

xualmente transmissiveis e. especificamente no combate à Síndrome da

..enci8 Adquirida - AIDS.

§ l' As menções deverão ser eminentemente de caràter

informativo e de prevençio corrtra as doenças sexualmente transmissiveis.

Art. 2" Esta I"; entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Todo e qualquer espetàculo de teatro ou TV que venha a

expor a públiço menção relallva. táCIta ou explicita de ato sexual. deve-se fazer

acompanhar de informações de difusão e uso de preservativos no combate á

doençlIs sexualmente transmlSsivel e. em eSpecial. a AIDS.

Comumente .omos sur ; eendidos p;; cenas de sexo ou

d!l insínuaçli. à sua prática nos programas teatrais e televisivos. Tirando do méritp a

questto mo' ;1 e familiar de: orogramas, o que preocupa os órgãos de saúde pública

eque nio há, em nenhu:- ,omento, informação na prevenção de doenças como a

AIDS. por examplo.

Esta precc'Jpação se traduz, principalmente, ao

obseNarmOll uma pesquisa do prc:ono Ministério da Saúde onde, 95% dos

t ~Ieiros lllbam do risco de contrair-se AIDS. ao mesmo tempo em que 7€'" dos

joVOHIS nlo Ulllm qualquer espécie de preservativo contra as chamadas DSrs.

Nio obstante os esforços governamentais em oferecer

toóu as infcrmaçõe5 possíveis sobre estas doenças e suaS formas de evitá-las.

carecemos ainda r' Jma carr' anha sistemática, onde, não somente o Govemo,

mas toda a sacie' se er .a num processo de massificação da pre\' --ção

contra as osrs e ·;pecialmEl..le e em caràter de urgência. a AIDS, criando uma

cultura de prevençio permanente.

A AIDS vem crescendo especialmente entre as mulheres

jovens, eapecifiCamente, nas que detém idade entre 15 e 19 anos. Assim, sendo
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esta a faixa etária do público que comumente participa e assiste aos programas

teatraIS e de TV, nada mais Justo do que esta contnbUlção aSOCiedade.

Sala das Sessões, 21. de ç~t",L'"j;;lle 1.999,

PROJETO DE LEI
N2 1.757, DE 1999

(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Altera a redação do "capuf' do art. 104 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997.
modificada pela Lei nO 9.602. de 21 de Janeiro de 1998 e estabelece normas referentes a
Inspeção Técnica de Veículos - ITV.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 389. DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL dectllla:

'ri 1· O art. 104 da L.. NO 9503. da 23 de_ de 1997 passa a _ com a
:e redação

"Art. 104 Os veiaJlos em Clrt:1Jlação tlria suas condiçOes de sego.nnc;a, de
ccnlrOIe de 8Il1Iaão de gases poluentes e de ruldo _ modian\a InopaçOH. que
_ oIxígaIón... na fonna e~ _das~ Lei pano OI _ de
segurança e pelo Conama para emluão de gases potuentes e ruído:

Art. 2" A apnlVaÇlIo na on!lpllÇáo de SIIgU'lIOÇll prev10ta no art 104 do C6d!ga da TrAnsito
Braslle\ro é exlQlM'laa obrigatória para o licenoamento~ veiculo automotor,

§ 1· A Inspação Ttí<:nca da VeiaJios tem por objolivo onspeoonor e _ as .
condiç6as _Ilons de _ dalmta em ClrclIiaçAo a....~ conforme o diopoato
'-Leia .~. _ ...normes_poIaAIINT-~

_de NamasTécnIals,

r, ?' As Informações obtidaS na lnspeçAo de que trata este artigo senkt inCOC"pOf"ltdas ao
R@-;'s,:,:" Naaonef de VeículOS Automotor&S - RENAVAM.

Att. 3" A Inspeção Técnle3 de VeiOJlos abrangera

I - ldentlficaçio do veiculo:
a) autentlCidode da IdM1IficaçAo e desua~:
b) ItlgJbmldede da propnedede:
o) prasetvll\iO _ ClU1IClIÓIItic:as de fábnca dos veiaJlos e ..... agregados.

11) - EqUIpamentos obngat60os e plOlbidos :

11I) - Sistema de sinalização:

a) lanternas;
b) I""os Intermitentes de edvertênaa:
c} retrCHefletores:

IV) - Sistema de .ummação:

o) faróis princiPIIIS;
b) laniis 8UXI"""':
C) Iantema de iluminação de placa traseira;
d) I"""" do painel:
V) - Sistema de ~os:

a) _ de S8!Vic;0:

b) !TlllOS de IlS\aCIOnamllnto:
o) comandos;
d) servolreiO:
e) .-vatilrio do liquido de !miO;
t) reoervlltório de arlvácuo:
g) ciraJrto de lro<o;
h) discos. tambores. pratos e componentes:

VI- Slstoma de dil'llÇio'

a} alinhamento de rOdas,
b) volante e coluna:
c) funCionamento:
d) mecancsmo. barras e braços:e' artlaJiaçóes:
f) servocliroção hidráulica:
1) amortecedor de dil'llÇio:

VII- Sistema de eIXO e suspgnsio:

a} funcIOnamento da sUJpensào:
b) eixos:
o) e_os elásbcos;
d) alamenIo da OItiaJIação;
o) lllemento de regulegem.

VlII- Pneus e rodos:

a) desgasto da banda de rodagem:
b) tamanho ol\pO doS pneus:
C) simetria dOS pneus e rOdaS:

~: :=:::::::;", aros deSmontáveIS

IX. _ Sistemas de componentes compklmentares:

al portas 8 tamplis:
b) vidros e ianela$:
o) b8noOS:

d) alimentação de combUstivel:
e) estado geral da carroçana:
1) chassi e estrutura do veiculo:

Art. 4' A forma detalhada das atividades das estações de Inspeção será.-.."
lT18l'OJOI de procedimentos. aprovado pelo órgão m8ximo _vo de trinstto do UnoIo.

Art. S· A Inspeção TéalIca de Voículos sooi aúOmaliZllda e Infonnotízado e reaIlz;w.....
em estações fixas ou móveis. exclUStv8mente eqLllpadas perz!. esta fil'l8ltc:iltde.

ParíIgrlIfo único, Nio será admt1ida qualquer oulnI otMdode na eIlaÇóM da inopaçllaI.
noIadamonIe oouelas~ a reporaçio. recondíelOnalllentO OU """"""" da veiculoo.
peças l! 8C8SIOn1.S ~IVOS,

Art. 6" Os _lOS constatados na Inspeção Tócn1Cll de VaicutOS obedacario • ___
clOSSlficaçio:

1-DMG -'De!eIto MlJÍlo Grave"

:t • deferto que cotoque em nsco a segurança do trànstto. sendo vedâ a..

CircUlação até a comprovoÇllo do conserto em novo inspeç60.

11-DG-'~ Grava'

:t • d8f9ito que põe em nsco a $&QlJ'1lllÇ8 do trânscto. d8Yendo ser~
os cuidados peca ClrCIJl8Çio até a reelozação do nova '"'PaÇio tm prazo
fixado pelo poder c:oncedonte.

111- OL - "Defeito Leve"

:t. defeIto que não provoca nsco a segurôilnça do trânsrto. sendo MJtonzada a
"'rt:ui8Çio pera conserto.

Art. 7' A 8pI"Ovaçio na Inspeção Técnica de VeiaJlos seni comprovado par.- OI órgb
ootaduais da trlinsrto por m&10 do relatório de Inspeçilo o do selo de <XlnttOIa. da _ com o
modelo, fanna e ~od1çõos definidos pelo ó<gio m8ximo executivo do _ do Uniio.

• Inspeção reelizada em qualquer das estaç6eslo" voli-' em todo o

,~ I üOU as máquinas. equipamentos • instrumentos utilizados noa MMÇOI da
Inspeçio S8Olo alandos penoálClllll4!nte pelo Instituto Noconol de MaIroIogillN~ a
Qualidada IndustrJal - INMETRO. conto<me cntérlos __ em ato eopac:ilico _

órgio mlixlmo executivo do trânsito da Uniio.

Art. 9' A Inspeção TócnlC8 do VeiaJios S8l'lÍ _ nos tllllllOS _ LeI, _
se. em qualquer hipótese. o Mglnnte:

I - A Inspeção será obngatonamente reeltzad& em velOJk>5 com mAIS de trW anos 011
fabnC1lÇilo cadastrados no RENAVAN.

11-A Inspeção t8rã a segUtl"lte periOC1iádade:

a) semestral para 05 veiculos destinados ao tranSf)Ol1s de 8scolafftS:
b) anual para os demSlS veíOJlos.

UI _ No pnmelro ano da t05peçio a reprovação do veicl.io dar-sH nas segumtes
COndiçõeS'

a) quando conotaIada o wrlllnda de Defeito Mu'o Grave - DMG a
b) quando~ o 8Xist6ncia do Defarto Grave - DG. no SIstema de freIOS a nos

oqujpamentos obf1go1óriOs e pmJbidos,

rJ - No sagundo ano da Inspeçio a repfOVIIÇilO dor-..... na seguJnleS sítUaçlleo:

a) na constataçllo do queIauar _ reIaClonIIdO no 1",,00 ar<anor e
b) quando~~ Grave -00. nos"""'" do diraÇlo. pneusa_.
V - A partir do tlKCll\lO ano de Inspeçio _ llllXovedos aqt*H veículos que
-""'*" quaiquer _ dosoificada corno~ Muito Gtava - DMG a~
Gtava-DG.

Art.10 Em lodas as etapas do C'OIlOQllI'IllI de reprovaçio. os casa0 de DL - DMtIilo Leva.
-.o ser comurncados 00 pmpn~o do veiaJ10 para a raopactrva reperaçio,

Parágrafo único. Ficem dí~sados de realiza' a inspeçio. os veiculoo da ca.çio a os
vtatLns militares.

M 11 As il1fo<maçõM _"" Inspeção T6altaI do VaiaJiof _ a sIo do
__do Podo< concedente.

M. 12 O proprielirio do veículo que nio as t:ondiçilM do __
rolllcionados nesta LBI fica sul"llo .s sanc;õos pr&VIstas no C6dIgc .da Trilnsrto -.m 
CTB.

Art. 13 A estação da onspeção dever;; ser c:onvanI8nt_di~ e guardiIr
rel8çio com a frota alvo de veiculas a ser lnspeclon&da. de modO a garanbr 8 QUahdade e a
efic:itnaa dos S8MÇOS ~s aos propn8\ilnOS dos voiaJlos. _ OI __

requISrtOS:
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I _ dispor de arranjO orgaru:zaoonal e ~lstem9 aetministrativo-opemoonal que permIta sejS
a Inspeção executada no IImrte de tempo fixado pek> manual de procedimentos:

11_ possUIr local adsquadO para 85taaonamooto de '/oiOJlos. onde seu funCIonamento não
Inpllque PTitiuÍZo ao trafego em SUa5 ImedIaçõeS:

11I_ dispor de ór.... admlnos"_ pora f\.rlClOrIllTI< ÓOS _ de apoiO às InSll"ÇOOS
e órea de Blendimento aos diantes que garan1a seu conforto e segurança;

rv _ """,sentar dlll1nbuição raaonal de êqlJlf'3ln&'lloo que dispense manobraS para
correçào do poSICIonamento dos veiCtllos Ô\,)ran\s a mspeçàO:

.parágrato úntCO. O CO"fUnto ae estaÇÕeS de cada \ote. deveC'á Mt~ capacrtado a prestar
as seMÇQS de lnsoeçào para todos os grupos de veicules (automóvel, camInhonete.
camlOrleta. motOCIcleta. mu:robnlbus, ômbus, caminhão e reboQUe)

Art. 14 As inspeções serào realizadaS poc proflUIOC'\BI.S regutarrnente habilitados. confonne
estabelecer o ôrgào maxuTIO executivo de trànslto da UmAo.

M. 15 O ínspe10r téauco de veicutos para atuar em uma estaçáo deve atender a05
segUIntes reqwsrtos'

9) possuIr carteIra naCIonal de habilnaçAo~

b) ter escolllndade mínima de segundo grau léaliCO completo em automollilística ou
segundo gl'au técniCO completo em mecànica ou expeninaa comprovada no exercício
de função na âroa mecânICa de veículos automotores por um ano. no mínimo:

c) ter concluido curso preparatóno para ln5petortécrnco de veículo;
d) n60 ..". proprieIlIrio. o6do ou fln:ion8rio de empnlO8 que realize rePInçIo

l'8COOdlcionsrnento ou com6n::l:o de peças de vltíQJk)s: •

Parágrafo único. A avaliação da quolificaçio técnica senI realiZada mediante _ de

=::::";"~c:.n~::~aco<do com proaldimentOI estab8lllC1dos pelo 6rg6o

Art 16 Fica estal>elllCldo. nos lermos desta LeI. que o 6rgAo máximo executivo deT_
da União reallZBrn ao Inspeçõeo mediante contnIlaçilo pelo processo I_o. _ regime de
ccncessAo e por prazo cfetennmadO. de empresas com capaadade e tecnologia comprovada
!*li -.:ler80S requisitos e ll5JlBCificaI:O 1lXlQides.

Plrigrafo úniCO. O procec!lrnenlO 1Icrta\6rio seni rtIgIdo pele Lei n.' 8.ll68I93 e 00S8Mri a
Uil n.' 8.987195. que dJsp6e soI>nt o teglme de ccncessAo de SIIMÇOS pUblicas.

Lei.:.~:~ observarâ os pnncíplos consti1uaonais e legas 9 as disposições desta

1- a finalidade do cel1ame e. por meio de dioptJa enlnl os_. _hor quem
poose executar o S<lMÇO no teglme pliblico com llfiliincla. SBgIIllIlÇa e _1'lIZll6vetI;

11- a minuta do "strumento convocat6rio senI submetida e COI15UIla pOOIiclI préyle;

111 - as qualificações léonlco-operadoneis ou proftllSionel ~ econ6rrliCO-1inonceinI. bem
como as garantias da proposta e do contrato. e~s indlstint:amentB dos proponllnt8;s.
d8Yerão ser compatíveiS com o obJ9to e proporCIonaiS e sua natureza e dimendo;

rv - o Iflteressado devera comprovar Situação rogular perante as Fazendas PilIllicos e e

S8\IiJn:I8de-;

v - a partíCipaçêo de c:omóe'ao, ~ue se constttuirâ em empresa antes da outorga da
ccncessAo. será sempre admitida:

VI - o jUlgamento atendeni aos principios de vincUllÇ60 eo ínS1nJrrWllo convocaIório e
comparaçllo objetiva:

VII - os _ de jUlgomenlo poderio _. ;..-., ou~. os de "*'Or

tarifa. malOl' oferta pela ou1o<ga. malhor quatldede dos sel'VlÇ05 e melhor atendill*rtO da
demanda. respertado sempre o pmcipooda~;

Art. 18 Nêo poderé paro",,'" da licitaçao ou receber outorga de conceu60 e empresa
;lbkIa de licitar ou contratar com o Podet Pú~ico ou que tenha sKto d9darada iI"Kdôn88.

Art. 19 No edital de liCItação. que devera ser elaborado pek> 6rgão máXimo executIVO de

~:~~~::;,:e no contnIlO de p<estação de servlÇOI de Inspeção Téa1<ca de

~;~~~ 8 caraeteriSbalS dos lotes por estada. a denSidade demogrãfica e 8 frota de

11 - A característica pnnapal do sistema contnIlizado com a garantia da untformidade dos
segul'ltes Itens'

B} padrão tecnolôgiCO doslnst:rumentos do s.lstema;
bl procaonnantos de manutenção das eqUIpamento.:
:.' ~ ~lzação das dadOs (fesultados das If\speçóes e fegtstro sistemáticos das
calibraçóa!!) e sua capaadade de arm&1'3!Ulmento.

11I _ ComprovaçAo de experitncie e apticlIo pore o detempenho de _ olijelo da
Iiciteç;lo. medianle atostado(s) emrtido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privedo.
naclI',,'" ou estrongelra. que comprove(m) a execução de SIIMÇOS de'"~ em QlWrtldade
8 pnlZOS. devidamente r8\ll- nas __ COlTIP"Ierrteo. demonstrando que o Iiatante
p<lUUllealOlogill (know-how) de InspeçIlo de "",cuias.

rv - Certifícaçio pelo Instilulo Necional de Metrologia. NormalizaçAo e Quelidade
IndustrieI - INMETRO. de que as equpemenlos ater1dem aos rBqUiortos _eados
_Lei;

V -lleIer nivel de in!orrnalJzaçllo que penmta o acompanhamerno do registro e dos dado5
armazMllIdos da todas as inspeções r8lll_. além de ligação _ica com o 6rgAo
mélomo execullvo de _ da UnilJo;

VI - O limite mínimo e o maximo da partíQpação tia empT8!oas na conceufto e a
dillrib<N;llo dos lotes por i1lgIêo.

Art 20 O valor doS setVIÇOo de irl$p<lÇilo _ obedecer a uma política ooiforme para
todo terrrt600 naaonel. ínclusN8 no que dIZ. Tesperto aos seN\çcS de inspeçAo de ttrtomo
(reinspeç;lo).

§ 1'· As tanlas serBo fixadas no conIrato de concessào. 00_ edital ou _Ia
apresentada nalíeilaçio.

§ 2' Do velo< <OOlado peIo1 servll;"" de que trata esta Lei parte será destinada ao Fundo
Naaonsl de Segurença e Educação de Tràrn;rto - FUNSET e aos 6rgAos executíVO!l de trànsrto
do Estado e do Olstnta Federal, que serão aplicados exclUSivamente (Im beneficio do sistema,
~ndo a seguinte dlstnbulção:

, 5% (Cinco por cento) para o Fundo Naoonal de SegJrança e EducaÇào de
Trllnsrto - FUNSET.
10% (deZ por centO) para o 6rgãoexecutivo delrànoilo do Estado ou do DístrTlo
Federal da área de sua iocalízação.

§ 3" Do valor pego pela outorga _ destiMdoS 213 (dois let'ÇOS) pera osE_ e o
Distnto Fedeml e 113 (um terço) para a União•

Art 21 O contraio de conaISSl'Io Indicará:

I-obfeto. área e prazo da c:oncessão;
11- modO. forma e condiçõeS da prastaçolo do serviço:
111_ o valor deVIdo pela outorga. a fom1a e as condições de pagamento:
rv _aI condições de prorrogaçao. Incluindo 00 crrténol para fixaçAo do valor.
V- as tantas a serem cobradas dOS usuãrios 9 os artérios para seu majU5te e revisão;
VI- a forma da prestaçâo de contas 9 da fiscalização:
VII _ a obngeçào de manter. durante a execução do contrato. to<1a5 as condiçõeS de
hebilrtaçAo eXigidaS na ilCltação:
VlII- ao sanções:
IX - o foro 9 o modo para a solução extra}UdiClsl das dw&rgànCas contratum5.

Parágrafo único - O contrato será publicado resumidamente no Diário Oficial da UnlAo
como condição de sua eficácia, •

.Arl 22 Aconcessão somente poderá ser ou\oCgada a empresa constitu{da segundo as\eís
br8slletras. com sede e administraç:ao no paiS, a'18da para explorar exc!uSMHT'IGnle os S8MçoS
de Inspeção Téoníea de Veicules. objel<> da outorga, sujeiIando-se 80S riscos~.
_ pela cobrança de SB<Viço doS usuilrioo e raopondendo diretamento por ......
CIbrigeç6es e pOOs Pf1llUizos que causar. •

§ ." A participação na licitação de quem não atenda ao diSPOsto neste artigo será
COndlljO!,ada ao compromisso de adaptar-se ou constftuir-se em empresa com as
caractensticas adequadas, antes da ~9braçãodo contrato.

§ ZJ Nenhuma empresa concesstOnãria poderá explorar mais do que 10% do mercado

=~:el~=o=: ::n:eietJtos nem tampouco participar de sOCIedade de outra

§ 3" A CI.d". a fusão. a translormação. a IncoIJlOOlÇllO. a redução do capila1 da llIIIPI'eS8
ou a ~~enaa do controle SQCl81iMio do concesslonàno apenas será permitida se não for
prl)tUdlClal a concorrênaa. não cofocar em nsco a execução do c:ontmto B não offH1der as
normas geriU de proteção à ordem econômica.

§ 4' N~ será adm~lda a lUOcontratação dos serviçoo objeto da llcilaçác. podendo
?ntretanto ser ferta a contrataçio dos seguintes sefVIÇ05 aC8ssónos~ a) construção CIvil e
Instalações correlatas; b) retormas e ampliações; c) menutenção preventiva e 00ITIltíva de

=~n:=~~9de qualidade e auditoria. administrativa e financeira;

§ 5- NAo serà admlti~ a Simples transferênoa de tea1Ologia dos serviços executados
pelas empresas para a realização da Inspeção Técnica de Veiculos. devendo o detentor dO
know -how parttapar com pelo menos 20% do capttal volante da empresa,

. Art. 23 O prazo de concess:.o serão de 10 (dez) anos, permitida a sua renovação por Igual
penedo. desde. quo a coflC8SSlonâna l""ha cumpndo regulannonte ao condíçlles da
CClf'1C85..ÃO. manifeste expresso Interesse. pelO menos 15 (quinze) meses do advento do termo
c:ontnItuaf. e gf~ o pag~r:nern0 do valor pago pela outorga. atualizado monetanarnema de
acordo com os md}Ce$ ofiCIaIS

§ 1- ~ concessão sera extInta por.

1-Advento do lenno """"atual:
11 - 8<lCIlrIpeÇ6O;
11I-_:
rv - resasão:
V-anu1ação:
VI- falõooa ou exl1l1Çáo da empresa concassKXlana.

§ Z' ExtInta a concessão. retomam ao poder concedente todos os bens reversívets
~~~t~Vt~$ transfeodos ao concesStonMo c:onfoone pre'Jlsto no edital e~

§ 3' Exlinla a concossão. _ a Imedla1a assUOÇllo do setVIÇO pelo pedir coocedenta
procede(Ido-se aos Iev.-rtamentos, a'laliações e liquIdações:. nec:essános. •

§ 4' A assunção do Sll<VIço autonza a ocupaçAo da5 Instalações e a UIJlizaçAo pelo Pode<
concedentlt. de tOdos os bens roversiVttl5.

§ 50 Nos ca.sos preVIstos nos II"IClSOS I e 11 do § 1° d9Ste artigo o podEr col"lC8dente.
antea~ndQ.se a extinção da concessão. procederá aos levantamentos e avaliações
necessanos li deiermlnação dOs montantes da Indenização que sem devida ã concessionária.
na forma elos art!, 36 e 31 da L61lio 8.987195. exc!u:~ o valor pago pela Outorg3.

Art 24 A reversAo '" adve<to do le<mO contratual far·..... com a írldonlZaÇlo da5
parcelas dos Investimentos vinaJlados a bens r9Yef'Sív8ls. alOda l"'IAo amortizados ou
~, que temam sido realizados com o objetivo de~ a crlC'IIin.JidII e e
atuaI~ do Ml'Vlço concadldo.

Art 25 Cor1S1d1lra-se er>campação a _ do servIÇO pelo poder conceder1le durllnle o
prazo da concess;\O. por motivo de "'ter.... póblico. mediarlte 181 autonzativa especiflO8 e
após prévio pagomanto da inder1izaçllo. na lorTna do artigo lIlllenor.

Art 26 A inexecuçAo total ou poroial do contra1o acarretará. a crftório do poder
oorx:ecler1le. a declaração de caducldade da concessiio ou apIicaçAO das sanções corrtratuais.
r8lpBltadils as disposições _ artigo. do 3rt. 27 da LOI n' 8.987195 e as normas
convenaonada5 errtl'1l as partes.

§ 1'" cadUcidade da concessêo poderá ser declarada pOO poder ooncederlle quando:

I - o servi,?" estiVlr sendo prestado de forma~ ou deficiente. lerodo por bese as
normas, cntéri05. Indicadores e paràmetros defimdores da qualidade do seMÇO;
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11 - a concessK)nária descumprir cláusulas contratuaiS cu disposíçOes legais ou
regulamentares concernentes à concessão;

111- a conceSSlonârta paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas 35 hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maIor,

rv - a concessionána perder as condições econàmicas. tôcnicas ou operacionais para
manter a adequada a prestação do serviço conoocJido:

V - a concessionária não cumpnr as penalidade Impostas' por InfraçõeS, nos devidos
prozos:

VI - a. concessconária mio ateMer a intimação do poder concedente no sontido de
reguiarizar • p<estação do_: e

VII -: a ooncessiooá<la for condenada em sentença transdada em Julgado por sonegaçio
de tributos, InctUSive corxribulçOes SOCIais.

.§ Z' A d9CIllr.lÇio da caducidade da concessão devera ser precedtda da verificIIçãO da
lnadimpl6nca da concesSlOrlária em processo administrativo, assegurado o diretto de ampla
defesa.

. § a- NAo será instauraoo processo administrativo de inadímplMela antes de comunicados
a conceISIonána, detalhadamente. os descumprimentos contratuaiS referidos no § 111 deste
lIl1igo. _00 um prazo para comgir as falhas e __ apontadas e pln o
enquadramento, nos termos contratuaiS

§ 4° Instaurado o processo admtmstratlvo e comprovada a Inadlmplênaa, a caducidade
será deda'1Ida por ato dO Poder concedente, independen1:e de Indenl2aÇAo prév18, calculada
no d&OJrso do processo.

§ 50 A indenIzação de que Vdta o parágrafo anterior será devida na forma do art. 36 da Lei
no 8.987195 9 do contrato. dascontado o valor das multas contratUalS, dos danos causaclos peta
concessíonãlia e a imporUlnda paga pela outorga, devidamente atualttada.

§ 6" Dectorada a caducidade. não I8SUItará para o poder coooedenIe qualquer espécie de
~ em reloçio aos encargos. õros. obngaçOes OU compromissos com te<ceiros
OU com empregados da COI1C85IÍOOária

Art 'ZT O contrato de COC1C8SSáo podenl .... rescindido por iniciativa da concessionária, no
~. de desalmprimento das normas contr.ItuaJs pelo poder concedente. ITIlldIante ac;to
Judicial oopeaaImente ",1_ para "'*' fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artJgo. os serviços prestados pela
~ nio pode<ão ser interrompidos ou paralisados. até a decisão judicial_

Art 28 O poder concedenle podenl inteMr na c:oncesslio. com o fim da _ a
adaquaçio na prwtaçAo do serviÇO. bem como o r..1eumpr1mento das normas comatuoio
ragulamantJIres e klg8is perl>nentas •

Parágrafo único. A int8lVenc;io far-se-á por ato do Poder concedente. que contelá a
dAstgnaçkJ do Interventor. o prazo da intervençAo e as obf&tivos e limites da mGdida.

. M 29 Dadarada a Intervanção. o poder concedente -. no pnIZll de trinta -.
II'1IStatKar procedimento administratiVo para comprovar as causas det&m1inant91 da Tl'l8dida e
apurar r1lIIporIsabilidades. assogurado o direito da ampla dafesa.

§ l' se ficar comprovado que a intervenção não observou os pr8OSUpOStos \egaio e
reg~es será dedarada sua ntrlidade, devendo o serviço ser imediat.arnentb
devoMdo a c:onceUlOf'lária, sem prejuízo de seu direito à indeniZaÇão,

§ 2' .0 procedimento admiOistrallvo a que se refere o capot deste artigo deverá ....
concIUldo no prazo de até cento e ortenta dias. sob pena de considerar...se inválida a
Intervenção

M 30 .CelSllda a intorvençlo. se não for exlirta a concessAo. a administração do soMço
swá _ à conca..lOI1aria. precedida de prasteção de contas pelo interventor. que
rasponder:i pe10s atos pratJcados durante a sua gestão.

. AI!. 31 O 6<gIlo máximo exeaJlJvo de trlirlsllo da União __ as provid/lncias para as
InataIaç/laI oOrigat6riu dei ast8çõM de inspaçlo.

AI!. 32 Os veiQJIos em CllaJlaçio _ suas condições de controle de ermssio de _
po(uerM.es e de ruído ava(iadas mediante inspeção de acordo com a forma 9 priodicidade
_das pelo r:onseIho NlIClonal do Maio Ambiente - CONAMA.

M 33 A IOSpaçio prOV1sta no InalO 111 do art 22 do Código de Trànsllo Brasileiro. sani
'~ ao ROQtstro NlIClona1 de Veiculoo Iwtomotoras - RENAVAM. organl23do e montido
pelo orgia máximo executIVo de trAnsito da Unl;}o

M 34 A delegação p;r.I a raalizBção de V15Ulnas de veiC%Jlcs. prev!stlI no inCIso 11I do ar!.
22 do CTB. dar-se-a. Sorn&nte nos SeglJJntes casos

I - PlIrJI o cumprimento das disposições con_ da Resolução ri' 05I!lB - CONTRAN:

11 Para a re8llZllÇOto. por atn05tragens em rodovias e nas áreas urbanas, quando
- pelo órgio mal<lmo exoculJvo de trànSllo da Uni4lo

Art. 35 Ficam estabeleodos, a seguIr, os concertos de inspeçõ6:: e vistorias de veicul05.

1- Entende-se por Inspeção Técruca da Veiculas -ITV:

a) a realização de inspeção Quanto .s condlÇÕ8s de S8glr.l11Ça do veiculo. de !ormB
:a~~fi~~tlzaaa. ~ ~ l:i:st8ÇÕ9S fixas ou móveis excluswamente eqtJl'padas

b) a preolação de SIlIVIço por empresas especializadas contratadas mediem prooeuo
hdtatório no ragune da conces.slo:

11- Entende-se por Vistoria de veiOJ1os;

a) • execução das alivi_ pravis1as na RasoluçAo n' 05198 - CONTRAN •
b) a verificação do veiQJlo feita pelo agente da autoridade de trilnsilo. pora~.
~~~ Vias urbanas. observando os Itens constantes da RMOluçio n-

111- Entondll-Sll por Inspeção de Segurança Veicular.

A prastação de lS8fVÍÇOS por enlídadas ~adas pelo de

Molrologia. NormaliZação e Qualidade Industrial - INMETRO o homoIogotdM
pelo 6<gIlo máximO eXllaJÜVO da Irlnllito da Uniio. com ao saguintao_

, o realização da inspeção nos casos de a1teraçio ou subotltulçio de
componentes da sagoronço do veiculo:
-certif;r2':";:,-· r,.]1 .i;~-,'!ç6es de modificações ou tranefonnaç.õM da estruUa
originai ae 1abrica; ..
- inIpeçio quanto a convel'ÃO de motores de veiaJlos;
• canificação noo caso& CJ envolvimento do veÍClJiO 8lTl acidanlM com '*"- de
média e grande monta.

AI!. 36 Todo processo da Inspeção TécniCa da VeiaJlos SIri _ • lUditolia. por
InstituIÇÕeS credenciadas, nos termos da lei. pek) órgão mâximo executiVo da trwrto da l.JniIo.

AI!. 37 O !Lncionamanto das estações do inspeção~ ..~__
nesta Lei bem como devoni reopellar o manuaJ de procadimentos a~ do 6rgio
máximo oxacutivo de trllnsito da Uniio.

AI!. 36 O órgão máximo eX8ClJlivo de trlins~oda lJniio fará pullIicar.~ ao _
de llcitaçêo. alo Justificando a conveniência da outorga de conc:::esdo. carar:tenzando seu
objoto. ""'" e prazo. con!ormo 0"'90 o art. 5' da Lei ri' 8.987195.

39 Esta Lei entra em vigOr na data de sua publicaçio.

JUSTIFICATIVA

Sobra a neca"idade da implantaçio da "In~r_ de _" res1a pouca cu
nenhuma dúvida, tarto nos rMlOS tõcntcos corno politioos.

O Congresso NaCIonal. senslvel a esta neceSSidade, CrlOU a obngatorledade desta InspttÇio.
como também da mspeçio de emiSsão de gaMa potuentel ti ruído. atraves dO Artigo 104 da
LeI NO 9.503 de 23109197 que InstitUiU o Código de Trànsrto BrUtletra. Esta mesma caa.
dolagou ao CONTRAN e ao CONAMA a rOtpQnS8bol_ do ragulamentar .. f1lOIlIICllvM
Inspeções. no ámbilO do suas~s.
O primeiro pr0j8to refwente a Inspeçllo Técnica de Veículos foi apresentado em uma raunilo
do CONTRAN em 1988.

Desde esta data. foram realizados inúmeros debatas. S8ITlI/lilnOS. viagens téalicaa. 1XIIlIUIlaa.
audiênaas públicas. que resultaram na ediçio da Resolução CONTRAN NO B09 do 1Slll/i. _
postanor revogação em jal18lro de 1998 e I\nolmenta na edição da RosoJuçio CONTRAN NO 114
de novembro de 1996. fruto do amplo entendimento. inclusive antro os podoras O><OCUlivo •
l8gislativo. r-.ndedo por _ decioio unIlnimO do Supremo Tribunel F__ o
assunto. -

A _va implantação _ programes. além de melhoranlm__• oagurança
no _ a a qualidade ambiental. irto galW. __ndo os _s do selor. con:a de __
empregos d~eIos e 120.000 indiretos. com invastirnonlOS privados aotirna<lo& em maio de lJllI
1 bühAo e arreeadeção para os enirios públicos (1_.~o a municipals) __ ....
mais de R$ 350 milhees por ano.

Ora. no momento em que o pois esta pass..-.:Io por uma fO!l8 receIIio aconàr*:a vi_ o
nacessáfIo lIjUsta de suas contas públicas. com um pa.- custo SOClI!. a goraçio de1"'
empregos nio poda .... poslllrgada nem ma's um dia Ainda mais. orJtJndo de .." pn>grmla
que Visa salvBl' vtdas,

O CONAMA, que tem compeltnl:ja privativa nas quolllães amb"'ntaIs. vem raguIamontando ao
inspeções d. etl\1!'sões e ruído _ a RosoJução NO 7193 até a rocant. RelO1uçio NO 2SMlll.
sempre na mesma díreção e de forma clara e inequívoca

Inlalizrnente. o mesmo nlo acontece no àmbrto do CONTRAN. Recant81~ do
Exmo. senhor Ministro da Justiça a do Di.-. do Doportarnento NaaonI! de T_ 
DENATRAN. Sinalizam para maio uma ..-,ça nas regras l*1l a Inspeçfo r_ de
Vefculos. se prosperar. sani a t"""'ira rnuclroça efetuada _ do I118Imo Govamo

Mais prllOOJpante Oinele. é a idéio de outra voz ramolar a compelinaa para o r-.;io de
Inspaçilo r~ de Va/cuJos para os estados. Ellla modelo vlQOlOU por maos de 2 __
durante • VlgMaa de Resolução CONTRAN NO B09 a nenhUm estadO conooguu~ o
relendo programa. peles I1llIlS diversas r8ZIles. E um modelo que nA<> deu carto.

Aaeditamos que qualquer iniciativa possa .... eparfaiÇOoda. mas a sociodada braIiIoila Iam
prassa na soIuçio do g<aVa problema dos aa_ do trinllto. Há tempo para ..._.
paro se discutir. mas não podemoI nos _ das raalOzaçõas e dOI angúoliao do povo.
Além do mais. nada impede que quo\quOr programa. .-mo dapotl ela implantado. ..
conlInuameme aper!lllçoado.

Por tudo isto. tom o pre_ ProjalD de Lei o objalivo de raglJa_ • "/tISpIÇID~
de VoIculos". bata_ fielmente na R8IOluçio CONTRAN NO 84. vi_ • lIA _ •
rápido implantaçAo.

Solo das sassõeo.llcta oetombro da 1999

I;;;L tI" ~
./ ~

DEPUTAtie JOSÉ CARLOS ALELUIA

'1
:/
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEtA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA11VOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPiTULOU
DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

Seção 11
Da Composiçio e da Competência do Sistema Nacional de Trânsito

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição:

III - vistoriar. inspecionar quanto As condições de segurança veicular.
registrar, emplacar. selar a placa. e licenciar veiculos. expedindo o Certificado de
Registro e o Licenciamento Anual mediante delegação do órgão federal competente:

IV - estabelecer. em conjunto com as Polícias Militares. as diretrizes para o
policiamento ostensivo de trânsito:

CAPíTULO IX
DOS VEÍCULOS

Seção 11
Da Segurança dos vekulos

Art. 104. Os veiculos em circulação terão suas condições de segurança, de
controle de emissão de gases poluentes e de ruido avaliadas mediante inspeção, que
será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os
itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruido.

§ 1°. (VETADO)

§ 2°. (VETADO)

§ 3°. (VETADO)

§ 4°. (VETADO)

§ SO. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos
reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.

Art. lOS. São equípamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem
estabelecidos pelo CONTRAN:

LEI !'10 9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Os arts. 10. 14. 108. 111. 148. ISS. IS9. 269 e 282. da Lei n° 9.S03.=: 23 de setembro de 1997. passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos:

"Art. 10.

XXII - um representante do Ministério da Saúde."

"An.14.

XI - eleslgnar. cm caso ele recursos delendos c na hipótese de
reavaliação dos exames. Junta espeCial de saúde para examinar os
candidatos a habilitação para condUZIr velculos automotores."

"An. 108.

Paragrafo único. A autorIZação citada no caput não poderá exceder a
doze meses. prazo a partIr do qual a autoridade pública responsavel
devera implantar o serviço regular de transporte coletivo de
passageiros. em confonmdade com a legislação pertinente e com os
dispositivos deste Código."

"Art. 111.

m - apoSIção ele inscrições. peliculas refletivas ou não. pamels
decorativos ou pinturas. quando comprometer a segurança do veiculo.
na forma de regulamentação do CONTRAN."

"Art. 148.

§ SO. O Conselho Nacional de Trànslto - CONTRAN poderá dispensar
os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde
expedido pelas Forças AnDadas ou pelo Departamento de Aeronáutica

. CiviL respecttvamente. da prestação do exame de aptidão fisica e
mental."

"Art. 15S.

Paragrafo unico. Ao aprendiz será expedida autorização para
aprendizagem. de acordo com a regulamentação do CONTRAN. após
aprovação nos exames de aptidão t1sica. mental. de primeiros socorros
e sobre legislação de trânSIto."

"Art.1S9

* lO. .-\ validade ela CarteIra 'iaclOnal ele Habilitação esta
condiCIOnada ao prazo de VIgência do exame de aptidão fisica e
mental.

S 11. A Carteira NaCIOnal elc Habilitação. expedida na vigência do
Código anterior. sera substirutda por ocasIão do vencimento do prazo
para revalidação do exame de apttdão tisica e mental. ressalvados os
casos especiais prevIstos nesta LeI."

"An.269.

Xl - realização de exames de aptidão fisica. mental. de legislação. de
prattca de primeiros socorros e de direção veIcular."

"An.282.

§ 4° Da notiticação devera constar a data do ténmno do prazo para
apresentação de recurso pelo responsável pela infração. que não sera
infenor a trInta dias contados'da data da nouticação da penalidade.

§ S'. No caso de penalidade de multa. a data estabelecida no parágrafo
antenor será a data para o recolhimento de seu valor."

i\rl. 2° O art. 147 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a
vigorar acrescidos dos seguintes §§ 2'. 3° e 4°, renumerando-se o atual parágrafo
único para parágrafo primeiro:

"Art. 147.

§ 2'. O exame de aptidão fisica e mental será preliminar e renovável a
cada cinco anos. ou a cada três anos para condutores com mais de
sessenta e cinco anos de idade. no local de residência ou domicilio do
examinado.

§ 3°. O exame previsto no parágrafo anterior, quando referente à
primeira habilitação. incluirá a avaliação psicológica preliminar e
complementar ao referido exame.

§ 4°. Quando houver indicios de deficiência fisica. mental, ou de
progreSSIvidade de doença que possa diminuir a capacidade para
conduzir o veiculo. o'prazo previsto no § 2° poderá ser diminuído por
proposta do perito examinador."

Art. 3° O inciso 11 do art. 281 da Lei n' 9 503. de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 281.

II - se. no prazo máximo de trinta dias. não for expedida a notificação
da autuação."

Art. +0 O Fundo NaCIOnal de Segurança e Educação de Trànsito - FUNSET.
a que se refere o parágrafo unico do art. 320 da Lei n' 9.503. 23 de setembro de 1997,
passa a custear as despesas do Departamento NaCIOnal de Trânsito - DENATRAN
relativas á operacionalização da segurança e educação de trânsito.
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Art. 5° A gestão do FUNSET caberá ao Departamento Nacional de Trânsito
• DENAmAN. conforme o disposto no inciso XII do art. 19 da Lei nO 9.503 de 23
de selembro de 1997. '

Art. 6° Constituem recursos do FUNSET:

1 - o percentual de cmco por cento do valor das multas de trânsito
ilITecadadas. a que se refere o parágralo único do IDt. 320 da Lei nO 9503. de 23 de
setembro de 1997.

li - as dotações específicas consignadas na Lei de Orçamento ou em
créditos adicionais:

LEI:,,/O 8.987. DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO E
PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PúBLICOS PREVISTO NO ART. 175 DA
CONSTITCIÇÃO FEDERAL. E DÀ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso NaCIOnal decreta e eu sanctono a seguinte lei:

III - as doações ou patrocinios de organismos ou entidades nacionais.
internacionais ou estrangeiras. de pessoas fisicas ou jurídicas nacionais ou
estrangeiras:

IV - o produto da arrecadação de juros de mora e atualização monetária
incidentes sobre o valor das multas no percentual previsto no inciso I deste artigo;

V - o resultado das aplicações fmanceiras dos recursos:

VI - a reversão de saldos não aplicados:

VII - outras receitas que lhe forem atribuldas por lei.

Art. 7° Ficam revogados o inciso IX do IDt. 124: o inciso 11 do art. 187. e §
3° do IDt. 260 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

cAPiruLO VI
DO CONTRATO DE CONCESSÃO

An. 27. A translerêncIa de concessão ou do controle societário da
.:oncesslOnaria sem pre\la anuênCia do poder concedente ImplIcará a caducidade da
wncessão.

Parágralo úmco. Para tins de obtenção da anuência de que trata o caput
deste IDtlgo. o pretendente devera:

[ - atender ils exigências de capacidade técnica. idoneidade fmanceira e
regulandade jurídica e !iscal necessárias á assunção do serviço: e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

Brasília. 2I de janeiro de 1998: 177° da Independência e 110° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
\ris Rezende

CAPiTULO X
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

LEI :,,/0 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993.

REGULAMENTA O ART 37. INCISO XXI. DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL. INSTITUI NORMAS
PARA LICITAÇOES E CONTRATOS DA
ADMJNISTRAçAO PúBLICA E DÀ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PreSidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

An. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a
indenização das parcelas dos investimentos vinculados á bens reversiveis, ainda não
amonizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do serviço concedido.

An. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder
concedente durante o prazo da concessão. por motivo de interesse público. mediante
lei autorizativa especifica e após prévio pagamento da indenização, na forma do
artigo anterior.

An. 2° As vistorias mencionadas no IDtigo anterior executadas pelos
Departamentos de Trânsito. suas Circunscrições RegionaiS. têm como o objetivo
verificar:

o Conselho NaCional de Trânslto - CONTRAr-;. usando da competênCia
que lhe confere o An. 1: da Lei n° 9.503. de 23 de setembro de 1997. que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB. e conforme Decreto nO 2.327. de 23 de
setembro de 1997. que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito:

Considerando o que dispõe ao IDt. 314 do Código de Trânsito Brasileiro:

ConSiderando ser de conveniência técnica e admmistrativa que as vistorias
dos velculos obedeçam a cntérios e procedimentos uniformes em todo o pais. resolve:

An. I" As vlstonas tratadas na presente Resolução serão realizadas por
ocasião da transferênCia de propnedade ou de domicílio intennlUlicipal ou
interestadual do proprietário do veiculo. ou qualquer alteração de suas características.
implicando no assentamento dessa cir~unstância no registro micial.

RESOLUç.~O CONTRA~ :,,/°5. DE 23 DE JANEIRO DE 1998

DISPÕE SOBRE A VISTORIA DE VEÍCULOS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Pará1!Iafo único. Subordinam-se ao regime deste Lei, além dos órgãos da
administração -direta os fundos especiais, as autarquias, as.fund~ções públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economi~ mista e demais entl~7s controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, DistrIto Federal e MUnIClpIOS.

Art 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade. compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administraç~~ Pública, quando con~
com terceiros, serão necessariamente precedidas de hCltação, ressalvadas as bipoteses
previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei,. considera~se. contrato. todo e
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da A~straÇ~Púbhca e ~arlIculares,
em que haja um acordo de vontade para a .formaçao .de vmculo e a estipulação de a) a autenticidade da identificação do veiculo e da sua documentação;

obrigações reciprocas, seja qual for a.denommação uuhzada. b) a legitimidade da propriedade;

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância ~ princípio c) se os veiculos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta maIS vantajosa .p~. a atendem as especificações técnicas e estão em perfeitas condições de funcionamento:
Administração e será processada e julgada em estrIta conforrrndade com os pnnclplos

. . . . soalidade da moralidade. da igualdade, da d) se as caracteristicas originais dos veiculos e seus agre.gados não foram
basl~~ da legalidade. da IIDP:

tiv
da ;incula ão ao instrUmento convocalório, modificados. e se constatada alguma alteração. esta tenha Sido autonzada. e se consta

pubhcldade, da probidade admims a, ç no portUário de veículo na repartição de trânsito:
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. .
................................................................. Parágrafo único. Os equipamentos obrigatórios são aqueles preVIstos pelo
....................................................................................................................................... Código de Trânsito Brasileiro, e Resoluções do CONTRAN editadas sobre a matéria.

Art. I" Esta Lei estabelece normas geraiS sobre licitações e contratos
administrativos peninentes a obras. serviços. ;;~cluslve de publicidade. compras.
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União. dos Estados. do DistrIto
Federal e dos MlUlicipios.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS
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Art. 3° Não se realizará vistoria em veiculo sinistrado com laudo pericial de
perda tolll\. no caso de ocorrer transferência de domicílio do proprietário.

Art. 4° Esta Resolução entrarâ em vigor na data de sua publicação.
revogada a Resolução 809/95.

IRIS REZENDE

Ministêrio da Justiça

ELISEU PADILHA

Ministêno dos Transportes

JOSÉ ISRAEL VARGAS

Ministêrio da Ciêncía e Tecnologia

ZENlLDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA

Minístério do ExérCito

PAULO RENATO DE SOUZA

Ministêrio da Educação e do Desporto

GUSTA VO KRAUSE

Minislério do Meio Amblenle. dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal

CARLOS CESAR SILVA DE ALBUQUERQUE

Ministéno da Saúde

RESOLUÇ.:\'O CONTRAN N° 14. DE 06 DE FEVEREIRO DE 1998.

ESTABELECE OS EQUll'AMENTOS
OBRIGATÓRIOS PARA A FROTA DE
VEÍCm.OS EM CIRCULAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando o que dispõem 0$ artigos 37 do Código :-':acional de Trânsíto e
42 e 120 do seu Regulamento. aprovado pelo Decreto n, 62.127'J,. de 16 de janeiro
de 1968. com as alterações constantes dos Decretos ns. 82.925'4'. de 21 de dezem.
bro de 1978 e 9:2.387'5'. de 6 de fevereiro de 1986:

Consideranào ser da conveniência téCnIca e administrativa que as VIstorias e
as Inspeções dos .....eiculas obeàeçam a cr:tenos e procea!mentos umiormes em todo
o Pais;

ConSIderando que a Inspeção de s~g'.lrança \'elcular ccnsnt'JI um serviço in·
dispensá\'e! à. manutenc::ío das caracrer::::tlc<J.:= tecnlcas ao:: \·elculo~ em cl:culação.
\·c:."íficando sua segurança attva e pa~SIva e conferIndQ maior protedo ao melO am
biente atraves do controle da poluição da ar e da af.::nção ào nlvel àe e:mssâo de ruido:

Com::ideranào o disposto no artIgo 62 da Resolução n, '7. de 31 de agasto de 1993.
do ConEelho :-raCIOnal de "leIO AmbIente - CONA:'!A;

ConSiderando que 3 circulação de \"eiculo5 em boas condições de segurança e
de fundamental import:incia para dImInUlr l):S nsco~ e ~U ocorT~nCla:::1 de aCIdentes
de trânSIto: e

ConSiderando o que ~o::=:3. do PrOCe5EJ DEXATR~~:\I n ~·;:;/9-l, €" d àehberação
tomada peio CGlegl.ildo em ~UJ. Reum:ío cio rim L! de aelemoro cie 1995. resol.....e:

CAPiTCLO I

Da Vistoria de Licenciamento e de Trnnsferência

Art, 1: As V\stOr1:3.S de l1cen~I:J.mentoàos \·elcuio5: ~er;io executadas pelos De~

po.rtamentos de TranSIto. suas CircunSCrições Reglonnis. entIdades por eles devida~

mente credenciadas ou por agentes da autonàade de tr::mSlto c ten1 como objetivos
.....erIficar:

aJ a nutentlclàade d~ ldentific::IC:.i.o do \·elculo e da SU:l documentnçno:
b) a tegitlmidilde dn propnedade.
CJ se os \"eículo: dispõem dos equlpamentos Obrt!l~ltorio.:3. e ::~ estes ~1tcndcm

~lS e~peclfic:lcóes teCnlC ..\S e C.:5tfto em perrcnas condic0e~ de funClOnanlenro;
dI se as caractenstlC::l5 OrIl?tn:llS dos ·:etculos. p~e\·I$tUs no :Irt:g'o 109 do Rc·

,.!ulamenco cio Códu2'O X:lCl0n[1J de Tdnslco t' ::t-'U':: J.!!rc!!::Icios nd.o tor:mi modIficado.:.
.. ::t:' .::0::::t.:1.:' ..H1..1 .)l.i:..un..l ~lI[!?r.1C;.lo t;::ta t'::!:l1..l .~Hio ~lutúr~::J.ua. t'.·~l.. ~..n::;11.1~1 ~ r~"ll':.

:..lnte àlJ prontuarlt.l tIO \'elCUhJ n~l repar:.:çjo de tranSito.

ESTABELECE :--lORMAS REFERENTES A
lNSPEÇÃO TÉCNICA DE VEICm.OS - [TV DE
ACORDO COM O .'-\RT. 104 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB.

RESOLCçAo CO:'olTRAN N° 84. DE 19 DE ~OVE:\1BRODE 199~

RESOLVE:

o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. usando da competência
quc lhe confere o inciso I, do ano 12. da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e conforme o Decreto n° 2.327, de 23
de setembro de 1997, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito;

Considerando o art. 105, do Código de Trânsito BraSileiro;

Considerando a necessidade de proporcionar às autoridades fiscalizadoras
as condições precisas para o exercício do ato de fiscalização:

. Considerando ~ue os ve~culos automotores. em circ~lação no território O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. usando da competência
nactonal, pertencem a diferentes epocas de p~o?ução. necessitando. ~o~to. de que lhe confere o art. 12 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997. que instituiu o
prazos p~ a completa adequação aos requisitOS de segurança eXigidos pela Código de Trânsito Brasileiro _ CTB. e conforme Decreto n° 2.327. de 23 de
legislação. setembro de 1997. que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito.

resolve:

Art. l°. Para circular em vias públicas. os veículos deverão estar dotados
dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo. a serem constados pela
fiscalização e em condições de funcionamento:

l- nos veiculos automotores e ônibus elétricos:

I) pára-choques. dianteiro e traseiro:

2) protetores das rodas traseiras dos caminhões:

3) espelhos retrovisores. interno e externo:

41 limpador de pára-brisa:

5) lavador de pára·brisa:

61 pala interna de proteção contra o sol (pára-soll para o condutor:

1) faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela:

S) luzes de pOSição dianteIraS llàroletesl de cor branca ou amarela:

:\lINISTÊRIO DA JUSTIÇA

CONSELHO KACIONAL DE TRAKSITO

RESOLUÇÃO N. 809 - DE 12 DE DEZDlBRO DE 1995

O Conselho Kacional de Trânsito - CO~TR."'_l1. usando das atribuições que lhe
confere o artigo 52 da Lei n. 5.108111, de 21 de setembro de 1966, que instituiu o Có·
digo Nacional de Trânsito, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 237'2',
de 28 d. fevereiro de 1967,

CAPÍTULO I
DA INSPEÇÃO TECNICA DE VEICULOS

An. 1° A aprovação na inspeção de segurança prevista no ano 104 do
Código de Trânsito Brasileiro é exigência obrigatória para o licenciamento de veiculo
automotor.

§ 1°, A inspeção técnica de veiculos tem por objetivo inspecionar e atestar
as reais condições dos ítens de segurança da frota em circulação e serà executada
conforme o disposto nesta resolução e seus anexos. observadas_ ainda as nonnas
estabelecidas pela ABNT - Associação Brastleira de Normas Técnicas.

§ 2°. As mformações obtidas na inspeção de que trata este artigo serão
incorporadas ao RegIstro NaCIOnal de Veiculos Automotores - RENAVAM.

Art. 2° A inspeção técnica de veiculos abrangera:
I - Identificação do veiculo:
a1 autenticidade da identificação e de sua documentação:
b1legituoidade da propnedade:
c) preservação das características de tãbrica dos velculos e seus agregados,
II - Equipamentos obngatórios e proibidos. constantes do Anexo I:
m- Sisten;Ja de sinalização:
a1lantema5:
b) luzes intermitentes de advertênCIa:
c) retro-refletores:
IV - Sistema de ilummação:
aI farols pnnclpals:
b) làróis auxIliares:
cl lanterna de iluminação de placa traseira:
d) luzes do painel:
V - Sistema de Ireios:
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aI freios de servIço:
b) freios de estacionamento:

c I comandos:
d) servofreio:
e) reservatório do líquido de freio:
f) reservatório de ar/vácuo:.'
g) circuito de freio:
h) discos. tambores. pratos e componentes:
VI - Sistema de direção:
a) alinhamento de rodas:
b) volante e coluna:
c) funcionamento:
d) mecanismo, barras e braços:
e) articulações:
f) servodireção hidráulica:
g) amonecedor de direção:
VII - Sistema de eixo e suspensão:
a) funcionamento da suspensão:
b) eixos:
c) elementos elãsticos:
d) elemento de articulação:
e) elemento de regulagem:
VIII - Pneus e rodas:
a) desgaste da banda de rodagem:
b) tamanho e tipo dos pneus:
c) simetria dos pneus e rodas:
d) estado geral dos pneus:
g) estado geral das rodas ou aros desmontáveis:
Nota: Redaçào conforme publicação aliciaI.
IX - Sistemas de componentes complementares:
a) ponas e tampas:
b) vidros e janelas:
cl bancos:
d) alimentação de combustivel:
e I estado geral da carroçaria:
fl chassI;;eslIUrura do veiculo.

CAPÍTIJLO II
DA FORMA DA INSPEÇÃO

R!SOLUcAo :;;9 :' I DE: 3;' DE AGOSTO OE: 1993

o c::::NS::L1-0·NACI~ co ~IO ~1::'NTE-.:::::l\Plwt.:!.. L'>O das <'Itr.!..
bUlções previstas na Lei l"'.q"6.938, de 31 de a::;05to de 1981. alterada
p.\eJ,as L.els n2 LS04, OI! i8 de I/•.olho GI! 1989. e n::! 8.028, ae 12 ae
abrtl de 1990, e regulamentaca pelo Decreto ,,9 99.274, de 06 de junho
de ~'?90, e r.o Reçlmento Interno aprovado pela Resolução/~/n9 025.
d. 01 de dl!;um:Hj ce 1986.

Considerando oue a emissão de poluentes por veiculos automo
tares contribUI para Oi contínua celerlcraçào ca qual idade 3n"lblentó11-;
especialmentE :lOS centros urOlinos;

Considerando oue a desreQulagerr1 e alteracão das c:lriJcterís
tleas originais DOS .. eiculos aulo.ootores contrib:.J,'slgnJflcallvõU1"Ientê
para Q alSf'lento oas emIssões de poluentes:

Considerando Que, de acordo com a exper~ênci:a internacional.
os Programas de !nspeçio e ManLJtenr:;ào de Veiculos em Uso contri.buem.
efetivamente .;:Iara o controle da polulçiio do a.r· e eccnomla de CCrrDusli.
ver:

laçio, pe l;~n~~~~~~~~a~~:/e~~:~~~;:oeco.:~c~~a ~ ~:E6 d~ re~ ~~;~~~J3;
InspeçAo e tvtInutençio para Veículos ~l.Itomotore-s em L'r.::l:

Conslcerando a necessldaoe ae e!t:;bel~cer padrões dI! emissão
plIra veiculos em uso e uniformizar os pr~cedlmenlos a serem aóolados
nll il'T9lantação C::l5 referidos Programas:

Resolve deflolr as ClretrlH!s taslCi'-iS e padrões ce ermssào
par. o estaoe!eClrnerno dE! Frcoramas ce !"\spe,ii:l e r..1anutenção ce;Veíc~
los em Uso - 11M. •

~rt. 'T] Ficam estabe!eclCOs C'~mo ,.ladrõeS ,::e P!'Tllssão para
velCl.:los em clr:::::.Jlação os I,nltes mã~lmos ce::O. !-C. dtlulÇão, veloc..!..
:1;;ce iinguiôlr do motor e ruído os para \,elCL:lOS com motor co Cicio Otto
e opacldadt: ~e fumaça preta e ruido para os ~eiculo!; com 'TlOto:" do
Cicio Die.el.

~ ;1·::: !Iml~eo; a ":;ue -:e :-e'Are no;te Irll'1::l. -.;e -:estll'1arn'
iivaJ laçA0 tJc es:aco oe manutenção ~e .. eic:Jlos em Circulação. e ao ate~

alm,mto doS ProçriilnlaS oe 11M. ,..........................................................................................................................
.........................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N~ 1.759, DE 1999

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

.AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA. E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART 24.11)

An. 3°. A lorma detalhada das atividades das estações de inspeçio será DISDÓe sobre medidas báSicas IndispensáveiS a assegurar o estado de Integndade e
estabelecida em manual de procedimentos. aprovado pelo órgão máximo executivo efiCIênCIa do. "Itemas de clJmalJzação.

de trânsito da União.

O Congresso Naetonal decreta:

~INISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Resolução n. 256 de 30 de junho de 1999
D.O. 139 de 22-7-1999 pág. '27

Estabelece critérios para a inspeção de emissões de poluentes e ruido para o li-I
cenciamento de veículos automotores, nos municípios que e!pec:ific:a.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela LeI n. 6.938\1,. de 31 de agosto de 1981. regulamentada
pelo Decreto n. 99.'274'''. de 6 de junho de 1990. alterado pelo Decreto n. 2.120"'.
de 13 de janeiro àe 199í. tenào em \'ista o disposto em seu Regimento Interno. e

Considerando que a emissão de poluentes por veiculo! automotores contribui
para a contínua deterioração da qualidade ambiental. especialmente nos centros ur
banos;

ConsIderanào.:l neceE'::iáade áe ímplementação de medidas para a efeti\'a re
dução das emis5õ~s de poluentes por veículos automotores;

Considerando que as altas concentrações de poluentes - gases e partículas ina
láveis - nos grandes centros urbanos resultam no incremento das taxas de rnorbi
dade e mortalidade. por doenças respiratórias. da população exposta, especialmen
te entre crianças e idosos;

Considerando que uma grande parcela de \'eiculo5 da frota em circulação emi·
te poluentes aCIma dos niveis aceitáveis:

Considerando que a manutenção adequada dos veiculas automotores contTl'
OUI slgnificatlvamente para a redução àas emissões de poluentes - gases e partI·
;ulas inaláveis - bem como da poluição sonora:

Art. 1° O dlsposlo nesla lei aplica·.. aos ambienles
clfrnatizados de uso co!etivo Já eXIstentes e aqueles a serem executados e, de

forma complementar. aos regidos por normas e regulamentos específicos.

Panigrafo ÚniCO. Pare os ambientes climabzad05 com
8lCIQ6ncIa. de filtros absolutos ou Instalações especiais. tais como aquelas que
atendem a processos produtivos. instalações hospitalares e outros. aplicam-se es
normal e regulamentos específicos. sem prejuízo do disposto nesta Lei.

Art. 2° Para os efertos desta lei. adotam-se as segUintes
de1Iniç6es:

a) ambtenles climatJzados: amblenles submelld05 ao
procasso de c1imatização:

b) ar de renovação: ar eJdemo que é introduZIdo no
ambiente dímatlzado:

c) ar de retomo: ar que reclrcula no ambiente climatizado:

d) boa Qualidade do ar mIemo conjunto de propnedades

fistels. quimlC8S e bIológICaS do ar '..ue não apresentem agravos a saúde
humana:

e) dimatlzaçáo: conjunto de processos empregadds para se

obler por lTIlliO de equipamantos em recintos fechados. condições especificas de
conforto e boa qualidade do ar. adequadas ao bam estar dos ocupantes:
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f) filtro absoluto: filtro de classe A1 até A3. conforme
regulamentação especifica.

g} limpeza procedimento de manutenção preventiva que

consIste na remoC".ão de sUjIdades dos componentes do sIstema de chmatlzação.
para evitar a sua o:spersão no ambiente Interno;

h1 manutenção - atividades técntcas e administrativas
destinadas a preservar as característIcas de desempenho técnico dos
componentes ou sIstemas de cl1matlzaçâo:

l) Síndrome dos EdifíCIOS Doentes consiste no surgimento
de SIntomas que são comuns á população em geral. mas que. numa situação

temporal. podem ser relacronados a um edifícIO em particular Um Incremento

substanCial na prevalênCia dos nlvelS dos Sintomas antes relaCIonados.

pro~~CIOna a relação entre o edlficlO e seus ocupantes
/

Art 3° TOdOS os sistemas de chmatlzação devem estar em

condIções adequadas de IImoeza. manutenção operação e controle. observadas

as determInações. abaIXO relacionadas. visando a prevenção de nscos à saúde

dos ocupantes'

a) manter hmpos os componentes do sistema de

cllmatlzaçáo. tais como bandejas. serpentinas, umldlficadores. ventiladores e

dutos. de forma a eVitar a difusão ou multiplicação de agentes nocIvos ã saúde

humana e manter a boa qualidade do ar Interno

bl utilizar na IImoeza dos componentes do sistema de

chmatlzação. produtos blodegradavels devidamente registrados no Mimsteno da

Saúde para esse fim.

C) venficar penodlcamente as condições fislC8S dos filtros e

mantê-Ios em condições de operação e promover a sua SubstitUiçãO quando

necessan8

d) restnnglr a utilização do compartimento onde esta

Instalada a caixa de mistura do ar de retorno e ar de renovação. ao uso exclUSIVO

do sIstema de cllmatlzação. prolbmdo conter no mesmo compartimento matenals.

proautos ou utensílios:

e) preservar a captação de ar externo livre de possíveiS

• fontes poluentes externas que apresentem nscos à saúde humana e dotá-Ia no

minlmo de filtro classe G1{um). conforme regulamentação eSpecifica;

f) garantir a adequada renovação do ar de interior dos

ambientes chmatlzados. ou seja no miOlmo de 27 m)/h/pessoa;

g) descartar as sUjidades sólidas. retiradas do sIStema de

cllmatlzação após a limpeza. acondiCionadas em sacos de matenal reSIStente e

poroSIdade adequada. para eVItar o espalhamento de partículas malavelS.

Art. 4" Os propnel.ànos. lacatanos e prepostos.

responsavels por Sistemas de cllmatlzação com capaCidade aCima de 5 TR

(15.000 1<caUh = 60.000 BTUIH). deverão manter um respansavel técmco

habilitado. com as segUintes atnbulções

a) Implantar e manter dlsponivel no Imovel um Plano de

Manutenção. Operação e Controle - PMOC. adotada para o Sistema de

cllmatlzação. Este Plano deve conter a IdentIficação do estabelecimento que

POSSUI ambumtes c(tmatlzados, a descnçáo das attvldades a serem

desenvolVidas. a penodlcldade das mesmas, as recomendações a serem

adotadas em s\tuaçóes de falha do eoUlpamento e de emergênCia. pam garantia

de segurança do sistema de cllmatlzação e outras de Interesse. conforme

regulamentação espeemca e a NBR 13971197 da ASSOCiação Bra.,Ie;ra de

Normas Técmcas - ABNT e suas respectivas atualizações;

b) garantir a aplicação do PMOC por mtermédio da

execução continua direta ou Indireta deste serviço:

cl manter dlsponlvel o registro da execução dos

procedimentos estabelecidos no PMOC.

d) divulgar os procedimentos e resultadas das atiVidades de

manutenção. operação e controle aos ocupantes

Parágrafo úmco O PMOC devera ser Implantado no prazo

máXimo de 180 dias, a partir da VigênCia desta Lei

Art 5° O PMOC do sIstema de chmatlzação deve estar

coerente com a legISlação de Segurança e MedICina do Trabalho. Os

procedimentos de manutenção. operação e controle dos sistemas de climatlzação

e limpeza dos ambientes chmatlzados. não devem trazer riscos a saúde dos

trabalhadores que os executam. nem aos ocupantes dos ambientes climatizados.

Art. 6' Cabe ao Poder EYecUtIVO. por intermédio dos

órgáos competentes de Vigilãncla Samtána. regulamentar e fazer cumprir esta

LeI. mediante adoção de normas especificas e a realização de Inspeções e de

outras ações pertinentes. com o apOlO de órgãos governamentais. organísmos
representativos da comumdade e ocupantes dos ambIentes climatizados.

Art. 7' O não cumpnmento do dISposto nesta Lei configura

Infração samtána. sUjeitando o propnetano ou o lacatario do imóvel ou o preposto.

bem como o responsável técOlCO. Quando eXigido, às penalidades da Lei nO
6437. de 20 de agosto de 1977. sem preJuizo de outras penalidades prevIStas

em legISlação especifica.

Art 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A ampla e crescente utilização de sistemas de ar

condiCIonado no paiS, em função das nossas condições climáticas. tem

provocada uma enorme preocupação com a qualidade do ar de Intenores e

amblf>ntes chmatlzados

Inúmeros processos patológiCOS têm Sido aSSOCIados a

edlticios que tém amb,entes cllmatlzados. caraetenzando uma sindrome

denominada. de Síndrome dos Edlficlos Doentes.

EstL'dos têm demonstrado que grande. parte destes

ambientes têm seus sistemas de cllmatlzaçáo caraetenzados por Instalações

inadeQuadas e processos de operação e de manutenção precárros. conformando

um conjunto de fatores que favorece sobremaneira a ocorrência e o agravamento

de problemas de saúde:

Este fenómeno tem carater mundial o que tem levado

JOumeros palses a adotar medidas conSiderando a preocucação com a saúde. o

bem-estar. o conforto. a produtIVIdade e o absenteismo ao trabalho. dos

ocupantes dos amOlentes cllmatlzados e a sua Inter-relação COm a variável
qualidade de Vida:

Sustentando-se nestas razões. o Mimsténo da Saúde edijou

a Portana n' 3.523/GM. de 28 de agosto de 1998. que estabelece procedimentos

que visam minimiZar o nsco potenCial à saúde daqueles Que por múmeras razões

são obrigados a ter permanênCia prolongada em ambientes cllmatlzados,

Pela relevãnclB da maténa. entendemos que o teor dessa

Portana devena ser transformado em leI. Oessa forma, estanamos oferecendo a

milhões de braSIleiros um Instrumento 810da mais forte. com maIOr poder de

coerção sobre aqueles que ousarem desrespeitar a leI. e, ainda. eVitaríamos que

por um Simples ato mlnlstenal fosse revogado diSPOSitiVO tão necessâno para a
preservação da saude das CIdadãos

Estanamos assegurando. de uma so vez. uma maior força

para o cumprimento das exigênCias para se garantIr a qualidade do ar nos

ambientes chmatlzados. bem como assegurando a eXlsténcla de normas legaiS

duradouras. retlrando-lhes o nsco de um desaparecimento precace e Indesejado

ou de alterações indeVidas

Diante do exposto. canclamamos as tlustre5 pares a

apoiarem este Proleto de Lei

~:ada~lsessões. em~ da:?.c·-rO'.L(~.

~:Yr~~~ií;adcI-RoNALDO VASCQNeELLOS
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"LEGISLACÃO crrADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos - C.DI"

tEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977.

PROJETO DE LEI
N2 1.762, DE 1999
(Do Sr. Nilson Mourio)

CONFIGURA INFRAÇÕES
SANITARIA FEDERAL.
SANÇÕES RESPECTIVAS,
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

À LEGISLAÇÃO
ESTABELECE AS
E DÁ OUTRAS

Acrescenta inciso XI e § 6° ao art. 20 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de ~990, que "dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Sefviço e dá outras providênCIas .

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N° 878, DE 1999)

O Congresso Nacionai úe~(õla:

Art. I° As infrações a legislação sanilária federal. ressalvadas as previslaS
expressamente em norm:lS especiais. são as configuradas na presente Lei.
................................u 0.0

........................................................................................................................0

GABINETE DO MINISTRO

PORTARI;' :~9 3.523. ::I::; ::5 c:: AGOSTO DE 1998

o Ministro de Estado da Saúde. no uso d.u atnDuições que lhe cOIU'ere o InISO 87. Para@rl.fo
UntCO. nem 11. di Constltuiçlo Federal e lendo em V1stl o dispoSto nos atúgos 6', 1, ".", ",", V. \"11. L"(.
§1', 1 c n. §3'.1 a \1. da Lei n.' 80S0. de 19 de setembro de 1990~

considerando 1 prtoeUplÇio mundial com 1 Qualidade do Ar de .lntcriora em ambientes
c1imatizados e I ampla e crescente utiliZlçio de ststernu de ar condicionado no pais. em fUftçio das
condições clímlllcas~

conaidetancio 1 preocu~ com a saUda. o bem-atar. o coafono. a prodWvidIde e o
abKomsmo ao trlbalho. dos ocupantes dos ambicsus clinwiudos e a sua imcN'dIçio com I Vlriivel
qualidade de vida.

COQIidmndo a qUlUdade do ar de interiotu em ambienta cIimI:ôzaclos e sua~ cocn •
Síodtome dos Edificios DoIDta mativa â oconêoc:ia de &pavoa â saúde;

consider2ndo que o projeto c a execuçia da inmlaçio, inadequados. a opençIo c a. rt\IIlUlII'll;l
prec:ariu dos sistcmu de cllmauzaçio. favorecem I oeoniDc:i& e o agIaVllDllltO de probhmu de saiIóc;

considuJnóo a ncccssidade de semn aprovados: procedimentos que V1JCIl miDimizar o risco
potencíala saudt: dos ocupantes., em Cace da~ prolongada em ambientes climIúudos. raolvc:;

Art. J' AorovarRewJ~o Timico comendo modidu bisicas referentes aos procalirM:ntos de
verificaçio visual do estado de limpeza.. remoçio de sujidades por mitodos fisicos c manutenYio do esudo
de imqridade e eficiênóa dt:: todos os componentes dos sislemu de~.~,prmtir •
Qualidade do Iv de lnteriores e prevenção de risecs i saúde dos ocupantes de amtncmes climItizados.

An. :' DetermiJW' que seria objao de Regulamento T6cnico .. ser elaborado por este
M'miSlmo. medidas especificas referentes .. paclrões de qualidade do ar em~~es~ no que
di>.,..,...o. dtfiniçio de psrimaros _ • composiçio qwmica do ar de Illttr1On!S, • idaIIificaçIo dos
poIue:nta de natureza fisica., quimic:a e biolôsiu. SUIS lolerinc:iu e mCtodos de comrcle. t.J tomO pre-
requisitos de prOlttoS de instaIlÇ10 e de cxeoJçio de sinemas de cWnauzaçio.................: .

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

SBR 13971:1997

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO. CONDICIONAMENTO DE
AR E VENTILAÇÃO - MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Pnfitio

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - é o FórumN~ de
NonnaIizaçlo. As Normas Brasileiras, cujo contcúdo é de respoosabilldllde dos
Comités Brasileiros (CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ONS), sto
elaboradas por Comissiles de Estudo (CE), formadas por representantes .dos ~s
envolvidos. delas fazendo pal1e: produtores, consumidores e neutros (WIlver5ld1dcs,
laboratórios e outros)
Os Projetos de NOIJll8 Brasileira. elaborados no ãmbito dos CB e üNS, circulam para
VOIlIÇào Nacional entre os associados da ABNT e demais IDtCTesS8dos.

Objetivo

Esta Norma estabelece onentações básicas pllll as atividades e serviços necessários na
manutençlo prof!T8lTlada de conjuntos e componentes em sistemas e equipamento; de
rcfiigcraçlo. condicionamemo de ar e ventilaçlo.
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

AlI. 1° Fica acrescentado inciso XI e § 6° ao artigo 20 da Lei ri' 11.036,
de 11 de maio de 1990, com a seguinte redação:

'AlI. 20 A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser
movimentada nas seguintes situações:

1-------------------
XI - quando o trabalhador completar cada periodo de 10 (dez) anos de

trabalho, continues ou não, sob o regime do FGTS, na mesma empreSa, ou em
empresas diferentes.

§ 1°

§ 6° Na situação prevista no inciso XI. deste artigo, o saque na conta
vinculada do trabalhador ficará limitado a 70% (setenta por cento) do respectivo
saldo:

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Com o advento da Lei nO 5.017, de 13 de setembro de 1966, o
trabalhador brasileiro viu-se, na prática, compelido a trocar a estabilidade e a
indenização pela despedida do emprego, que tinha garantias na legislação vigente à
época, pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.

o saque do saldo do FGTS, existente em conta vinculada em nome do
ltlIbalhador, enc:ontra-se submetido a regras rigidas, ora estabelecidas no art. 20 da
Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990.

Iv& restrições ao saque do saldo da conta vinculada do FGTS são
tamanhas, que muitos trabalhadores jamais conseguem ter acesso aos recursos
depositados em suas contas durante sua vida ativa. Somente por ocaaiio de seu
flIIecimento os recursos existentea na conta são entregues a seus dependentes,
plIrlI esse fim habilitados perante a previdência llOCÍal (art. 20, inciso IV, da Lei n"
8.036), enquanto que tantos outros conseguem sacar seu FGTS somente por
ocasião de Sua aposentadoria (art. 20, inciso 111, da Lei n°.8.036).

Além disso, é de todos conhecido o verdadeiro confisco a que foi
submetido _ patrimônio dali trablllhadoms pelo Governo Federal, por meio da
iníqua regullunentaçlo do FGTS anterior à lei citada. que fez, por largos anos, a
correção monetária dos depósitos ser inteiramente insuficiente para cobrir a inllação
entlio verilic:ada.

A presente proposição visa justamente a contemplar os trabelhadores
com mais de dez anos de serviço pres1ado sob o regime do FGTS, com a
polISibil"Jdade de temm acesso a pelos menos uma p8lQ!/a, fixada em setenta por
cento do saldo existente nesse Fundo em seu norne.

A nova hipótese de saque do FGTS, que propomos pelo presente
projeto de lei, é. assim. de inteira justiça para os trabalhadores engajados há mais
tempo no mercado de trabalho formal, ao abrir-lhes a possibilidade de livremente
disporem de parte do seu patrimônio individual, hoje administrado pelo Governo
FedenII.

Conto, assim. com que os ilustres colegas Panarnentares
reconhecerão o significado da presente Prop05ição como maIS um passo para o
pleno exerclcio da cidadania em nosso País, concedendo-llle sua aprovação.

sala das Sessões, 28 de setembro de 1999.

~-o
t:~:~~ral
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"LEGISLAÇÁO CITADA A:'IEXADA PELA
COORDE~AC.\O DE ESTl.lIOS LEGISLAllVOS - CeDI"

LEI N" 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

'Art. 33 , ,.,... " , ".. , .

§ 3D Em qualquer caso, o recurso voluntano somente tem
seguimento se o recorrente o instruir com prova de depósito de valor

correspondente a. no mínimo, dez por cento da. eXlgêncla nscal deiinida na

decisão.' (NR)

DISPÕE SOBRE O FUNDO
TEMPO DE SERVIÇO.
PROVIDÊNCIAS

DE GARANTIA DO
E DÁ OUTRAS

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

JUSTIFICAÇÃO

.........................................................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderà ser movimentada

nas seguintes situações:
.............................................................................................................................

III • aposentadoria concedida pela Previdência Social:
.........................................................................................................................

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de
neoplasia maligna.

* IncJso XI acrescJdo pela f.el n'"' R.922. de 25 a-;- {994.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u~.u•• ~ u.

§ 6° Os recursos aplicados em cOlas de fundos Mútuos de Privarização.
referidos no inciso XII. serão destinados. nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliàrios. no âmbito do Programa Nacional de D:sestatização.
de que trata a Lei n° 9.491. de 1997. e de programas estaduaIS de desestatlZação, desde
que. em ambos os casos. tais destinações sejam aprovadas pelo CNO.

* § 6° com redação tÚldo. pela Lei ,,°9.635. de 15051998.

Art. 32. Esla LeI entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei n°
7.839, de 12 de outubro de 1989. e as demais disposições em contrário.

LEI N° 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966.

CRIA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

• Esta leil,,; revagllJÚl peÚl Lei 11' 7.839. de /2//0/89.

E Inadmisslvel o ônus que paga o já depauperado
contribuinte. para que se dê seguimento li seu recurso voluntário administrativo•
na expressão de depósito de montante mínimo Igual a trinta por cento da
exigênCIa fiscal definidada na questão. E o que prescreve o art. 32 da MP n°

1,863. em Inacreditável vida de Já se vão 52 meses: renova-se, poiS. há maís de
quatro anos. Essas 'Idades provectas' de nossas MPs. a proposito, Já se estão

mais bem tomando regra que exceção.

A inadmissibilidade decorre a nosso ver do tato de que o
ônus em apreço é. melhor dito. verdadeira punição. Pior. punição perverna, pois
que se aplica a um 'acusado'. que pode murto bem ser inocente. E punição clara.
porque o custo-oportunldade da 'aplicação', que de regra sob forma doutro

inveshmento renderia murto mais, não está na dependêneta da volição do suieno
pessivo.

Dita doutra forma, o que há é sumariamente um
lançamento. um julgamento e uma punição. sem que o inJustifiçado nada possa

fazer. Suas alternativas são (1) pagar cem por cento. mesmo estando seguro de
que não deve nada ou (2) depositar tnnta por cento. com segura perda do que
deixou de auferir. por não ter podido Investir noutra aplicação de melhor

rendimento. No minimo, perde menos; no mãximo, perde mais. Isto é. perde

,sempre. Inocentemente, sempre. É cast1g0 de inocentes!

E contra ISSO que apresentamos nossa proposta,
substitUinte dos absurdOS trinta, por módicos dez por cento. no mesmo efeito, por
questão de Justiça.

De plano, nada obstante, poder..se-Ia argumentar que se
deveria eliminar o ônus, ou seja, zerá-lo. Porém, Já dizia Sócrates, 'In media

VlrtuS', 'A virtude está no meio'. 'Nem tanto ao mar, nem tanto à terra', Poís.

embora trinta por cento sejam valor desproposItado a maior, zero por cento sé-lc

iam igualmente a menor. Porque a dispensa de quaisquer õn.us.~ara o feito,

poderia levar. sobremodo. na esteira dessa facllidade. a que se utilizasse de

recursos para efeItos meramente pro~alatonos. mesmo na certeza de derrota

futura nos tnbunals. Dez por cento. nessa confonnldade. parece-nos quantia

módica. no sentido de dissuadir quem saiba que realmente deve ao erário e
e!\tejB apenas querendo. com medidas proc~ssuaís protelatórias. adiar o
recolhimento do crédno.

Ante isso. contamos com o devido endosso de nossos
ilustres Pares no Congresso Nacional, para a deVida aprovação de nosso projeto.

LEI N° 7.839, DE 12 DE OUTUBRO DE 1989.

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Sala das Sessões. ern

• ' I

Deput8do RiCâ~o Barm;- .-

de 1999.•

fi?!e i"
....---,

• Esta leiloi relJOgada pela ui ,,'8.036. de 11 de"",io de 1990.

PROJETO DE LEI
N2 1.763, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Barros)

Altera o § 2" do Decreto n° 70.235. de 6 de marÇO de 1972. nos termos que especifica.

(ÁS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MERITO); E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (MERlTO EART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art 33, § 2", do Decreto nO 70.235. de 6 de marÇO

de 1972, que. por delegação do Decreto-Lei nO 822. de 5 de setembro de
1969. regula o processo administrativo de determlnção e !lX1gêncla de cnídilos

tributários da União. passa a vigorar com a redação seguinte;

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA 'ELA
CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C,D!"

DECRETO N° 70.235. DE 06 DE MARÇO DE 1972.

DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Processo Fiscal

SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância

Art. 33. Da decisão caberà recurso voluntário. total ou parcial, com efeito
suspensivo: ~?,o dos 30 (uinta\ dias seguintes à ciência da decisão.
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~ I" No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o prazo para a
interposição de recurso voluntário começará a tluir da ciência. pelo sujeito passivo, da
decisão proferida no julgamcoto do recurso de oficio.

• Primlllvo § IÓrrco renumerado para § )" pela Mt!duia Provt,':órIQ nU J.863~S3. de
24-091999.

§ 2° Em qualquer caso, o recurso voluntário someme terá seguimento se o
recorrente o instruir com prova do depósito de valor correspondente a. no minirno.
trinta por cento da exigência fiscal dermida na decisão.

* § r acrl!.'fcldo pela .\,fed,da PrOVl.fÓrtO n'"' 1.863.53. de 2-1 09 /999).

Parágrafo único. Será também de, pelo menos. oitenta por

cento. a percentagem de horas-aula atribuídas aos conteúdos compreendidos

pelo curriculo minimo de cada curso superior.

Art. 4° É revogado o disposto a alínea 'c' do § 20 do Ar!. S"

da Lei N" 9.131. de 24 de novembro de 1995.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An.34. A autoridade de primeira instãocia recorrera de oficio sempre que a
decisão:

JUSTIFICAÇÃO

I - exonerar o sUjeito pasSIVO do pagamemo de tributo e encargos de multa
de valor total (Iançamemo prmolpal e decorremes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.

... IncISO I com Tt!daçdodadape/a LeI n IJ 9.532. de /0 12 1997.
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada

à infração denunCIada na formalização da exigência.
§ I° O recurso sera interposto mediante declaração na propna decisão.
§ 2° Não sendo mterposlO o recurso. o servIdor que verificar o fato

represemara à autondade Julgadora. por mtermedio de seu chefe imedIato. no sentido
de que seja observada aquela formalidade.

"llGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COOlmINACÁO DE ES11JDOS LEGlSl..ATIV05 - CeDI'"

Este projeto de lei tem como objetivo a proteção de nossas

universidades e nossos estudantes. pois o ensino superior brasileiro está

sofrendo um grave e silenciosa ameaça. devido á substituição dos antigos

currículos mínimos por vagas 'diretrizes curriculares'.

Não há nenhuma definição legai do que sejam essas

chamadas 'diretrizes curriculares' para o ensino superior. Há. sobre o assunto.

apenas uma vaga referência na Lei N° 9.131, de 1995. que em seu artS", § 20.
estipula que cabe á Câmara de Ensino Superior do Conselho Necional de

Educação 'deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da

Educação e do Desporto. para os cursos de graduação'.

O parecer do MEC não disfarça seu interesse em facilitar a

criação de novos cursos. sem maior controle. ao assegurar às instituições 'ampla

liberdade na composição da carga horária..................... assim como na

especificação das unidades de estudo a serem ministradas'; ou ainda. ao

estabelecer que deverá ser evitada 'ao máximo. a fixação de conteúdos

especificos. com cargas horárias pré-determinadas. as quais não poderão

exceder 50% da carga horária total dos cursos'. Não esconde que um de seID

objetivos é o de diminuir o tempo necessário á conclusão de um curso superior.

como aconteceria 'nos países desenvolvidos'.
A referência à curta duração dos cursos de graduação nos

países desenvoividos é muito discutível. inclusive pela definição do que seja um

curso de graduação. Nos gtados Unidos. um advogado. por exemplo. é

formado. em média. com 7 anos de curso ( 4 básicos, em "Uberal Arts" e outros 3

na "Law Schoor).

Matéria de tamanha relevância está sendo regulada por um

simples parecer, o de n0776197. do Conselho Nacional de Educação, que define

os limites e alcance dessas 'diretrizes curriculares'. A partir desses parámetros. a

Secretaria de Ensino Superior (SESU) do MEC publicou edital convocando as

instituições de ensino superior a apresentarem propostas para as novas diretrizes

curriculares dos cursos universitários. a serem elaboradas por Comissões de
Especialistas organizadas pelo MEC.

O entendimento do parecer. assumido pelo MEC. é o de

que os antigos currlculos mínimos revelavam-se inadequados por desencorajar a

dívtKsificação e a inovação nas instituições de ensino superior, com o 'excesso

de disciplinas obrigatórias'. A partir dessa critica. o parecer do CNE, assume. de

forma espúria. um acabado caráter normativo, realizando o velho sonho da

indústria privada da educação universitária. produtora em massa de diplomas,

que é o de diminuir as exigências para a implantação de cursos. É evidente que

com um currículo mais 'flexível'. em nome do liberdade do mercado e da tão
decantada 'mOdernidade'. fica mais fácil montar um curso universitário com os

professores e os meios que se tem à mão.

EXTINGUE A GARANTIA DE INSTÂNCIA NOS
RECURSOS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
FISCAL. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI
N~ 1.765, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Carvalho)

O Congresso Nacional decreta:

DECRETO-LEI N° 822, DE 05 DE AGOSTO DE 1969.

An. 4° Revogadas as dispOSIções em contrário. este Decreto-Iei entra em
vigor na data de sua publicação.

An. 2° O Poder Executivo regulará o processo administrativo de
detenninação e exigência de créditos tributários federais. penalidades, empréstimos
compulsôrios e o de consulta.

An. 3° Ficará revogada. a partir da publicação do Ato do Poder Executivo
que regular o assunto, a legislação refereme à maténa mencionada no art. 2, deste
Decreto-lei.

An. 1° Cada curso superior específico terá um currículo

mínimo estabelecido pela Cãmara de Ensino Superior do Ministério da Educação.

Art. 20 Os curriculos mínimos serão estabelecidos de forma

tal que os cursos superiores específicos possuam. pelo menos. offenta por cento

do seu conteúdo curricular em comum.

An. 1° Independe da garantia de instância a interposição de recurso no
processo administrativo fiscal de detenninação e exigência de creditos tributários
federais.

§ 1° Nos processos não defmitivamente decididos pela administração fica
extinta a fiança e. a requerimemo do interessado, será liberado o depósito.

§ 2° O depósito em dinheiro no prazo de interposiÇão de recurso, ou não
levantamcoto da imponãncia depOSItada. evitará a correção monetária do crédito
tributário.

Essa critica aos antigos currículos mínimos. além do mais,
(ÁS COMISSOES DE ~DUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUiÇÃO E ressente-se da falta de uma visão hi1ll6rica da educação bfasileira. A unificaçio
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24. 11) . . .. Itou das ali 'd d d Ml :~- da

do ensino no Brasil. em todos os n1ve1s. resu VI a es o n.."a,""
Educação. durante a gestão Capanema. tendo significado. desde elltAo. o grande

fator para o controle de qualidade do ensino brasileiro. do nivel fundamemal ao

superior. A proposta do MEC contraria o interesse nacional pois o

Conselho Nacional de Educação ignora análises bem conhecidas. como a do

historiador José Murilo de Carvalho. por exemplo. sobre a unidade nacional

brasileira. Como bem o demonstra este autor. nossa integridade poillíca

construiu-se. em larga medida. devido à coesão da elite nacional. fonnada em um

sistema universitário único (isto é. com um curriculo comum).

Assim. a flexibilização exacerbada do silllema curricular.
significa abrir mão de um efetivo mecanismo de controle da qualidade do ensino.

Institui o curricula minimo para os diversos cursos superiores e dá outras prOVidências.
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com implicações políticas que transcendem o sistema educacional. Representa,

também, um grave prejuízo para os alunos que, transferidos de Ulllll instituição

para outra, perderão grande parte dos créditos já conduídos,
Por Isto, a vigênCia de um denso núcleo curricular, de

abrangência nacional, OJmum a cada curso, ê uma questão de bom senso

politico, Assim, ;ubmeto este projeto de lei à aprovação de meus pares que,

certamente, considerarão seus efeitos para a defesa do estudante brasileiro e

para a integridade de nosso País.
sala das Sessões, em de de 1999

d?io9(o/f

~
d /... r

'f~~
putado~iO Carvalho

LEGISLAC.~OCITADA ANEXADA PELA
COORDE:-;AC.;'O DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.131. DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 4.024,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. l° Os Artigos 6, 7, 8 e 9 da Lei nO 4.024, de 20 de dezembro de
1961, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e
autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo,
quando for o caso, recurso ao Conselho pleno.

§ 2° São atribuições da Câmara de Educação Superior:
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de
graduação;"

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇAoffiF
Orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação.
CES - Par. 7~6197. aprovado em 3/12/9' IProc. 23001.000017/98-11)

1- RELATÓRJO

• HistóriCO

ALe, 9.131. de 1995. que cnou o Conselho Nacional de Educação. dispás
sobre as dlretnzes comculares para os cursos de graduação quando tratou das
competênClas deste orgão na letra"c" do paragrafo 2° do seu ano 9°'

§ ]Q São atrIbUições da Càmara de Educação SuperIor:

C) deilherar sobre as direcrJ=es curriculares proposras
pelo .\f1msterro da Educação ~ do Desporto, para os cursos de
graduação'

Emendem os relatores que a fim de facilitar a deliberação a ser
efeluada. deve a CES/CNE estabelecer onemações gerals a serem observadas
na formulação das diretnzes cumculares para os cursos de graduação. acima
referidas. O presente Parecer trata dessas oriemações gerais.

Convém lembrar que afigura do cumculo mlUlmo teve como obJeúvos
miclais. além de facilitar as transferênCias emre msutuições diversas. garantir
qualidade e umfonnidade minimas aos cursos que conduziam a um diploma
profissional. A nova LDB, no emamo. em seu ano -18. pós tenno a vinculação
entre diploma e exercício profiSSIOnal. estammdo que os diplomas consumem
se em prova da formação recebida por seus mulares. Isto propIcia toda uma
nova compreensão da materia. Além do mais. os currículos dos cursos
supcríores. formulados na \ Igéncm da leglslaç;;io revogada pela Lell).~9..J.. de
20 de dezcmbro dc 1996. cm geral caracterizam-se por exceSSIva ngtdez que
advcm. em grandc partc. da fi:xação detalhada de mim mos curriculares a qual
resulta na progressiva diuunUlção da margcm dc liberdade que foi conccdida
as instituições para organllarcm suas atiVIdades de enSina.

Dc\'c·sc reconhecer. amda. que n;'l fIxação dos curriculos muitas
\ czcs prcvaleceram intcrcss~s de grupos corporativos Intcressados na
criação de obstáculos para o ingresso em um mercado de Irabalho
marcadmncntc competitivo. o que resultou nestes casos. em excesso de
disciplinas obrigatórms e cm dcsnecessána extcnsão do curso dc graduação.

Ao longo dos anos. embora lcnha sido assegurada uma scmelhança
formal cUlre cursos de diferentes InStitUições. o curnculo mlnlJno vem se
revelaudo ineficaz para garannr a qualldadc dcscJada. além dc desencorajar
a movação e a benéfica diverslficaç'io da formação ofercclda.

A orientaç,io esmbeleclda pcla Lci de DIrCln/eS e Bascs da Educ.1çtl0
;.Jacional. no que tange:to cnSlIlo cm g:.:ral c ao cnSlno superior em especial.
aponta no sentido de asscgur:lr maior nC'\lbllldadc na orgamzaç;io de cursos
e carreiras. atendendo á crescente heterogeneldadc tanto da [ormélçào previa
como das expectativas c dos Jnlcrcsscs dos alunos. Ressalta. ulIlda. a nova
LDB. a necessidade dc uma profunda re\ Isão de loda a tradIção que
burocrallLa os cursos e se rc\cla InCOIH!.rucntc com as tcndênclas
contemporaneas de considerar a boa rormaç'i;. no nl\c! de graduaç1io. como
uma etapa IniCiai da forll1aç:io continuada,

Entende-se que as no\ as dnelrlzes currtculares devem contemplar
elementos de fundamemaçào esscnclal em cada :irea do conhccllncnto. campo
do saber ou profissão. visando promovcr no estudante a capaCidade de
desenvolvimento intelectual e profiSSIOnal aUlónolllo e permanente. Devem
também pautar-se pela tendênCia obscn ada hOJe nos P:IISCS desenvolVIdos.
de redução da duração da rormaç:io no 111\ cl de 2r;lduaç:'io Dcvcm ainda
promo\er formas de aprendizagem que contnbtla~n pnra redUZir a evasão.
como a orgalllzação dos cursos em Sistemas de modulas De\ em lIldUZlr a
Implementação de programas de 100claç;io Clcntlfica nos qUais o aluno
desenvolva sua cnatlVldade e analise cntlca. FínalmcOlc. devcm mclUlr
dimensões éticas e humamsticas. dcsenvolvendo no aluno atitudes c valorcs
orremados para a cidadania.

Os cursos de graduação precisam ser condUZIdos. atra\ os das DiretrIzes
Curriculares. a abandonar as caracterisllcas de que muitas vezes se rcvestem.
quaIs sejam as de atuarem como meros Instrumentos de transmissão de
conhecimento e infonnações. passando a onentar-se no senudo de oferecer
uma sólida formação báSIca preparando o futuro graduado para enfrentar os
desafios das rapldas transformações da SOCiedade. do mercado de trabalho c
das condições de exercicio profisslOnal.

11- VOTO DOS RELATORES

As diretrizes curriculares. consumem no emender do CNE/CES.
orienlaçõcs para a elaboração dos curriculos que devem ser necessariameme
respeitadas por todas as instituições de ensino supenor, Visando assegurar a
l1e,,,bihdade e a qualidade da fonnação oferecida aos estudantes. os relatores
propõem a consideração dos aspectos abaixo estabelecidos. na elaboração das
propostas das dnetrizes curriculares.

I) Assegurar. as instituições de ensino supenor. ampla liberdade na
composlç'io da carga horâna a ser cumprida para a integralização dos cumculos.
asslln como na espeCificação das umdades de estudos a serem tmmstradas:

2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demaiS experrências de
cnsmo-aprenw7.1gem que comporão os cuniculos. e\itando ao máximo a fL"lção
de conteúdos especificos com cargas horárIas pré-determmadas. as quais não
poderão e,ceder 50% da carga horaria lOtai dos cursos:

3) E\"itar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de
graduaç.io:

-I) Inccntivar uma sólida fonnação geral. necessaria para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercicio
profissional e de produção do conhecunemo. pennllindo varrados tipos de
fonnaç;io e habilitações diferenciadas em um mesmo programa:

5) Esúmular praticas de estudos independeme. visando uma progressiva
autonomia protisslonal e IOteleemal do aluno:

ti) Encorajar o reconhecimento de habilidades. competências e
conhecllnemos adquiridos fora do ambieme escolar. inelusive os que se refiram
úex,!,enéncia profissional Julgada relevame para a <irea de fonnação cons,deract.1:

") Fortalecer a artlct~aç:io ct.1 teona com a prâtica. valOrIzando a pesqwsa
indiVIduai c calcl1va. assim como os estaglOs e a participação em atividades de
cx(cnsào:

~) Incllllr onentações para a condução de a\aliações pcriódicas quc
utilizem tnstnuncntos \'anados e SIf\mn para Informar a docentes c a discentes
acerca do desenvol\'imento das atiVidades didáticas.

ConSIderando a imponânelU <!lI colaboração de enlldades ligadas li
formação e ao exerciclO profissionais. a Cãmara de Educação Superior do CNE
promovera audiêuclas públicas com :I finalidade de rceebe! subsidios para
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deliberar sobre as diretrizes cUrrIculares formuladas pelo MlOlslério da
Educaçl10 e do Desporto.

Brasilia-DF. 3de dezembro de 1997

(a) Carlos Alberto Serpa de Oliveira 'iR.eiatores
Éfrem de Aguiar Maranhão
Eunice Durham
Jacques Velloso
YugoOkida

11I. DECISÃO DA CÂMARÁ

ACãmara de EducaÇãoSllpeí'i~r acompanha o VOIO dos Relatores
Sala das Sessães. em 3 de 'dei€fub'ro de 1997 .

(aa) Éfrem de Aguiar Marahhã9:";Pr~llieme
Jacques Vel1oso:Ví~;~~

PRO;lETÓ·.Ii1EI·
N21.781,l)tf999

<DO Sr; Fceiii jdfuoá .

~.l\lIpOMiVO' Lei n"$.$29, de~5 de.feVereiro de 1Q93, que dispOe lObre a
~ doa dilpasitivos~is~• reforma agriria,~ no
C8plUo li, TIlIllo VII, da Consti1UlçIo FiIcIlDt '.'
(As COMISSOES DE AGRlCULTÚ~' E PôLtncA RURAL; DE FINANÇAS E
1RI8UTAÇ.l.O (MERfTO); E DE cONstm.liC}.o ! ..\USTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) 
MT:24;·1I)

An. 1° ~~~ft629.de25def...-=irode 1993,0
tepinle 1tlÍ1", leIlUlIlCIaIldo oss~it\ÍJJ;, .

"AIf. 26-AÀ~eda<I,~tva• ..dada a COItCUfilo d.
1IIItÇiJu, Qlfillial, N/m/UiJu, $lI/nldlos·:;~nif~i.1IQfJlfCQ fi1tfl1lCClTtl, Ir',lnItária •
crtdltkia. •

hdINI"~~~ caputdtSl' artlgo nllo .. ap/i<XJ.à
fJf!tIC1ItJ C 11 _iaproprwiodc. •

Trata-se de~ &: 'âi originaIrnenu: apmentado pelo illlSllC
Ocp. Paulo Lustosa, na legislatura~~;,piecisamente PL n° 3.570, de 1997, que

ti arquiVlldo.

Pelo fato do'._~ poriamentar nio estar preoente na

Clara dos Deputados neste motnentl>' oi~ em vista a total oponunidade e
CllIMIIÍâICia de sua proposta, no K1lIiào de.uir dos beneficios oliciais os latifúDdios
isnprodulivos, oplIIIlOS pela~dií'~ projeto, sendo absolUWllCllte lie1

"idéiuclelenvolvidupelonobre~.·, '

cIc sua apreoen1lÇio.

'\1& propriedade rural pela via da

deoIproprilÇlo tem como escOpl:i de cllllho socioeconõmico
m- no cunpo brasileiro,' i:a1lSlldas principalmente pela alta conccntraçio da

propriedade agricola.

o Estatuto da Terra - Lei n' 4.504/64 - já estabelecia como
priDcipol instrumento da politica funidária a desapropriação das terras improdutivas que
eram delinidas pelo legislador, iquela época. com "/atifiínd'os". A Constituiçio Federal
pIIlIIlulpda em 1988, corroborando os principios da politica agIária, estabeleceu, no
Capitulo mdo Titulo VIl, que a propriedade improdutiva, ou seja, aquela que nio atinge

os indices de utilÍ72ÇiO e de clici!ncia estabelecidos em Lei, será passível de
desaproprilÇlo e, nesse caso, - enuncia a norma constitucional - a indenizaçio se fará
mediante pagamento em Titulos da Divide Agrária - IDAs, resgatáveis em até 20 anos,

De fato, o latifúndio improdutivo sempre foi COIl5iderado como
insttumento de poder local e de especulaçio imobiliária e, jamais, como fomentador do

delenvolvimento rural. Isto explica por que a legislação agrária sempre foi direcionada no
sentido de combat!-Io,

Observamos, no emanto, que a legislação vigente nio veda ao
larifúndio improdutivo o acesso aos beneficios oliciais direcionados à produçlo agrícola.

Assim é que existe um grande nlimero de proprietários de 'mas ....ufruindo dos

insuumenlDS da politica agrícola como se agrículto<es fossem.

Entendemos, pois, que é necessirio incluir em nossa Lei Agrária
um dispositivo que vede ao latifúndio improdutivo o acesso às linhas de financiamento e
lOS demais incentivos oficiais, de tal fonna que a propriedade estéril nlo possa tta=

nenhum benelicio ao seu proprietário. Tal medida certamente contribuirá para a politica
agrária do Governo, uma vez que a simples propriedade de um imóvel rwaI nio

propoo:ionari. nenhuma vantagem ao seu titular.

Por outro lado, nossa proposta Dia visa atingir as pequenas e

médias propriedades que, a nosso ver, devem continuar recebendo incentivos e auxílios do

Governo".

Fazendo nossos os argumentos acíma expostos, com o intuito de

aprimorar os mecanismos de politica agrária, apmentanlos e"e projeto de lei. E, por se
!ralar de matéria de relevante importància, contamos com a sua aprovação pelos ilustres

perlamentares.

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE FST1JDOS LEGISLATIVOS -CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...................u .

TITULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

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

CAPÍTULo III
Da Política Agrícola e Fundiária c da Reforma Agrária

~. 184: C?mpete à União desapropriar por interesse social, para fins de
refm;ma ~.a, o I~ovel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante
préVIa eJusta m~11l~ção em titulos da divida agrària, com clàusula de preserva ão do
valor real, resgatavels no prazo de até vinte anos a partir do segund d
emissão, e cuja utilização serà defmida em lei.' o ano e sua

§ 1° As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinhe'
§ ~~ O decr~to que ~ec1arar o imóvel como de interesse social, ~. fins de

reforma agran;:-. aut~ a 'l!mão a propor a ação de desapropriação. .
. § ~ C~. a lei complementar estabelecer procedimento contraditório

especial, de n~o sumano, para o processo judicial de desapropriação.
.. §.4 O orçamento fixará anualmente o volume total de lilulos da divida

~a, asStrn c.o~o o montante de recursos para atender ao prógrama de reforma
agrana no exerCICIO.
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§ 5° São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fms de refonna agrária

Ar!. 185. São insuscetiveis de desapropriação para fms de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu

proprietário não possua outra;
11 - a propriedade produtiva
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial á propriedade produtiva

e fixará nonnas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

Ar!. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. aos
seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;
11 - utilização adequada dos recursos naturais disponiveis e preservação do

meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho\t",
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários~

trabaIhadores.

Art. 187. A politica agrícola sem planejada e executada na fonna da lei com
a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores
rurais. bem como dos setores de comercialização. de armazenamento e de transportes
levando em conta, especialmente: '

I • os instrumentos crediticios e fiscais;
11 - os preços compativeis com os custos de produção e a garantia de

comercialização;
III - o incentivo á pesquisa e á tecnologia;
IV - a assistência têcnica e extensão rural;
V - o seguro agrícola;

VI • o cooperativismo;
VII- a eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador rural.
§ 1° Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-industriais,

agropecuàrias, pesqueiras e florestais.
§ 2° Serão compatibilizadas as ações de politica agricola e de reforma

agrária

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas serà compatibilizada
com a politica agrícola e com o plano nacional de refonna agrária

. § 1° A alienação ou a concessão. a qualquer título, de terras públicas com
área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa flsica ou juridica, ainda que por
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

§ 2° Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as
concessões de terras públicas para fms de reforma agrària.

Ar!. 189. Os beneflciàrios da distribuição de imóveis rurais pela reforma
agrària receberão titulos de dominio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo
de dez anos.

Parágrafo único. O titulo de dominio e a concessão de uso serão conferidos
ao homem ou á mulher. ou a ambos, independentemente do estado civil, nos tennos e
condições previstos em lei.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de
propriedade rural por pessoa flsica ou juridica estrangeira e estabelecerá os casos que
dependerão de autorização do Congresso Nacional.

Ar!. 191. Aquele que, não sendo proprietàrio de imóvel rural ou urb"áiil:l:::
possua como seu, por cinco anos ininterroptos, sem oposição, área de terra, em zona
rural, não superior a cinqüenta hectares, tomandO-:a produtiva por seu trabalho ou de
sua família, tendo nela sua moradia adquirir-lhe-à a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

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

Art. 26-A Não serão cobrados custas ou emolumentos para registro de
títulos translativos de dominio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma
agrária

• ArtIgo acrescido pela Medida ProVl.•ÓTlQ n° 1.901-30. de 2410911999.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 28. Revogam-se as disposições em contràrio.

LEI N° 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.

DISPÕE SOBRE O ESTATIJTO DA TERRA, E DÁ
OIITRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTIJLO I
Disposições Preliminares

CAPÍTULo I
Principios e Defmições

Ar!. I° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens
imóveis rurais, para os fins de execução da Refonna Agrária e promoção da Política
Agrícola

§ 1° Considera-se Refonna Agrária o conjunto de medidas que visem a
promóver melhor distribuição da terra, nediante modificações no regime de sua posse
e uso, a fim de atender aos principios de justiça social e ao aumento de produtividade.

§ 2° Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo
á propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de
harmonizá-Ias com o processo de industrialização do Pais.

PROJETO DE LEI
N2 1.802, DE 1999
(Do Sr. Oscar Andrade)

Acrescenta inciso VIII ao art 1° da Lei nO 8.072. de 25 de julho de 1990.

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1'· Esta Lei acrescenta tipo aos descritos na Lei
n.°8.072. de 25 de julho de 1990.

Art. 2' - O Art. 1° da Lei n.o 8.072, de 25 de julho de
1990. passa a viger acrescido do inciso VIII:

.. VIII· Subtrair, adquirir, receber, ocultar vender
em proveito próprio ou alheio, cargas transportadas
pelas empresas de transportes rodoviário, aéreo
ferroviário e aquaviário." '

Este Projeto de Lei visa criar um instrumento capaz de
coibir a atuação de quadrilhas especializadas em furtar ou roubar cargas
em todo Pais e que causam enormes prejuízos. inclusive de vidas
humanas, disseminando, ainda, a insegurança e o medo.

LEI N° 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENI'AÇÃO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À
REFORMA AGRÁRJA, PREVISTOS NO CAPÍTIJLO
m, TÍTIJLO VII, DA CONSTITIJIÇÃO FEDERAL.

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

publicação.
Art. 3'· Esta Lei entra em vigor na data de sua

JUSTIFICACÃO

Ar!. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive
do Distrito Federal, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins
dC refonna agrária, bem como a transferência ao beneflciàrio do programa

Ê estarrecedor o número de caminhões que
desaparecem com suas cargas e quantidades de motoristas mortos. Esse
estado de coisa vem gerando uma natural reação das empresas de
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transportes, inclusive se queixam os empresários de que, das 130
companhias de seguros contra roubos de cargas, apenas 6 aceitam

apólices. Os eontratos também não cobrem as cargas roubadas em
viagens, depósitos ou armazéns das transportadoras,

O receptador, figura-chave da existência de quadrilhas
deve ser punido com uma pena mais pesada. A legislação precisa dar ã
Polícia e ao Estado as condiçOes para o combate ao crime organizado e,
somente tomando o roubo de carga crime hediondo, poderá ser mais
eficiente e compatível ao combate, bem assim, a repressão mais eficaz,

Sala das Sessões em, de de 1999.

Parágrafo ÚniCO. O patnmõnlo das entidades sindicais não
poderá ser utilizado no pagamento de dividas decorrentes de sentenças
judiciais.

Art. 2" É vedada a fixação de custas e honorários de

sucumbência em valor supenor a 20% (vinte por cento) da racerta de

contribuição mensai da entidade sindicai. quando de sua condenação em
processos judiciais.

§ 1° A entidade sindical que tiver mais de um processo em

tramitação. com a mesma causa de pedir e o mesmo pedIdo. aInda que em

outra Jurisdição. poderá dividir o percentual referido no caput pelo total de

processos ainda pendentes oe julgamento.

§ 2° Aplicam-se aos stndicatos representativos de

servIdores públicos, nas lides de natureza econômica. os procedimentos e

percentuais utilizados no ámbito da JUStiça do Trabalho quanto á

sucumbência.

Art. 3° A fixação de muita peio Poder Judiciário, em

qualquer fase processual. não poderá ultrapassar a média mensal dos últimos

seis meses de arrecadação da entidade slndicai. deduzindo-se os seus gastos

com saiários e com a contribUição para a Seguridade Sociai.

"LEGlS.LACÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLAnvos _ CeDI"

LEI N° 8.072. DE 25 DE JULHO DE 1990.

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS NOS'
TERMOS DO ART. 5. INCISO XLIIi DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E DETERMINA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
(ARTIGOS 1 A 13)

Art. 1° São considerados hediondos os seguintes crimes. todos tipificados no
Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código PenaL consumados ou
tentados:

VII-B - falsificação. corrupção, adulteração ou alteração de produto
destinado a fInS terapêuticos ou medicinais (art. 273. "caput" e § 1°, § 10_A e § 10_B.
com a redação dada pela Lei nO 9.677, de 2 de julho de 1998),

* IncE.to acra,fcldo pela Lei nO 9.695. de 20 08 1998.
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocidio

previsto nos artigos 1°.2° e 3° da Lei n° 2.889. de 1° de outubro de 1956, tentado ou
consumado.

* Pardgrafo com redação dada pela l.el n'" R.930. de 0609 1994.

PROJETO DE LEI
N2 1.804, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior)

Art. 4° As execuções judiciais que estejam em enda/llento

nesta data serão suspensas. até ~ue sejam ajustadas aos termos desta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Hoje é inconteste a Importãncla das entidades sindicais no
apnmoramento das reiações de trabelho. Contudo, a~.umas decisões que têm

sido exaradas pelo Poder Judiciário podem comprometer o funCIonamento de

determtnados sindicatos. em razão dos elevados valores de verbas de

sucumbência e de multas que têm Sido arbitradas pelos Juizes.

Não tem o projeto a intenção de proibir a cob<ança de
custas e honorários ou a aplicação de multas aos slrdicatos. mas, tlio-somente,

condicionar o valor a ser cobrado ao que é etetivamente arrecadado peta

entidade, de modo a não inVl8bilizar a sua atuação. Algumas vezes. a multa

estabelecida tem sido muito superior á arrecadação mensal do Sindicato.

Projeto análogo foi apresentado. na legISlatura passada.

pelo Deputado SérgiO Arouca. que. para desventura desta Casa. não se
reelegeu.

ASSim sendo. em razão da relevânCIa da matéria aqUi

tratada e. tamoém. como uma homenagem ao Deputado SérgiO Arouca. estamos
reapresentando o projeto. com pequenas alterações. esperando contar com o

apoio de nossos Ilustres Pares em sua aprovação.

Dispôe sobre o pagamento de dividas de entidades sindicaiS resultantes de processos
JudiCIaiS e dá outras providênCias.

(ÀS COMISSÓES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, 11)

Sala das Sessões. ~1m dej

~. _í~,1 .
Deputado REJREiJ~OR

. \

de 1999.

O Congresso NaCional decreta:

Art. 1° As entidades SindicaIS. na defesa dos direitos e

Interesses coletivos ou Individuais da categona. não serão condenadas a

pagar despesas JudiCiaiS, de qualquer natureza. que excedam o montante

arrecadado mensalmente com a contnbUlção dos filiados. observados os
limites fixados nesta lei.

PROJETO DE LEI
N!!. 1.807, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)

Detenmina o período para realização de provas nos exames vestibulares e nos concursos
públicos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 5. DE 1999.)
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o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° As provas dos exames vestibulares e dos concursos

públicos serão realizadas, iniciando-se no período entre às 18:00 hofas de

sábado e às 14:00 horas da sexta-feira seguinte.

Paràgrafo único. Esta Lei incidirà sobre todas as

insliluições de ensino, tanto da rede pública quanto as insliluições da rede

privada.

Art. 2" As instituições de ensino, tanto da redti pública

quanto da rede privada, abonarão as faltas de alunos que, por motivo

religioso comprovado, não possam freqüentar aulas e atividades acadêmicas

no periodo compreendido entre às 18:00 horas das sextas-feiras e 18:00

horas dos sábados.

§ 1° Os alunos cujas crenças religiosas incidirem no

previsto neste artigo comprovarão, no ato da matricula, essa condição através

de declaração da congregação religiosa a qual pertençam.

§ 2" Caberà à instituição de enSIno distribuir o aluno para

reposição da carga horária.

Art. 3° Caberá processo por falsidade ideológica, previsto

no art.299 do Código Penal aos alunos que forjarem ser sabatistas para se

beneficiarem desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

As Leis que regem a sociedade brasileira necessitam, constantemente, de se
adequar a realidade do dia a dia. Nesse sentido cabe ressaltar, quanto ao mérito, que

por motivos religiosos sejam de Adventistas do Sétimo Dia, sejam de Judeus ou de

mais de uma dezena de grupos Religiosos que também guardam o Sábado. Mih8res

de pessoas vêem sofrendo problemas com a realização das provas de veslillular e dos

concursos públicos que se realizam neste dia.

Esta Lei visa assegurar aos sabatistas o direito ao culto de !llllII religiões,

valendo-se das prerrogativas dadas pelo art.5°, inciso VI da Constituição Federal, que

garante a liberdade de cuito e, prinCIpalmente, a não privação de direitos por motivos

de crenças religiosas.

Cabe ressallar que este Projeto de Lei não visa ferir o direito de igualdade,

comum a todos. Busca justamente dar condições iguais de opção reHgiosa, assim não

se cria nenhum impasse entre a obligação humana e a própria questlio religiosa

Pelo exposto, solicito aos nobres pares nesta Casa o apoio para a aprovação

deste Projeto de Lei.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

. .

TÍTULO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais peranle a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrarlgeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos tennos
seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos tennos
desta Constituição:
.......................................................................................................................................

VI - é invlOlàvel a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado
o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias:

VII - é assegurada nos termos da lei. a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e mtlitares de internação coletiva:

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO X
Dos Crimes Contra a Fé Pública

cAPiTULom
Da Falsidade Documental

- Falsidade ideológica
An, 299. Omitir. em documento publico ou panicular. declarsçAo que

dele devia constar. ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diverss da que
devia ser escrila. com o lim de prejudicar direito. cnar obrigação ou a1lerar a
vCldade sobre fato JUridicamente relevante:

Pena - reclusão. de I (um) a 5 (cinco) anos. e muita. se o documento é
público. e reclusão de I (um) a 3 (três) anos. e multa. se o documento é panicuiar.

Panigrafo único. Se o agente é funcionário publico. ~ comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsi licação ou alteração é de assentamento de
registro civil, aumenta-s~ a pena de sexta pane.

- Faiso reconhecimento de firma ou ietra
Art. 300. Reconhecer. como verdadeira. no exercicio de funçAo publica,

linoa ou letra que o não seja:
Pena - reclusão. de I (um) a 5 (cinco) anos. e multa. se o documento é

publico: e de I (um) a 3 mês) anos. e multa. se o documento é panicular.

Sala das Sessões, em de PROJETO DE LEI
N2 1.809, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

LEGISLACÁO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAC.;'O DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - C.DI

Dispõe sobre a segurança nas transaçÕes bancárias efetuadas por meios eletrOnicos, e d6
outras providências.

(ÀS COMISSÓES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS: DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MERITO): E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTlCA E DE
REDAÇÃO (ART. ~4). ART. 24,11)
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o Congresso Nacional decre1ll:

Art. I- Todas as Instltwçôes b3ncanas ficam obnll.ldas a observar
CJ disposto nesta lei no tocante a segurança c: IDtcgndade das l~ bancàrias
eretivadas por seus clientcs em temlllWS de cauca eletrómco de qualquer cspicie ou por
inu:nnedio de comporador nas modalidades de ·banco.", caso· ou por Rde de JDeIIIIFIIS
c: correIO eletrônico (Hinlernet"J, que envolvam movlmcmaçJo de recwsos em conca
corrente ou de invesnrncnto.

AIt. 2' A InstltuiçiG blnari& niD podeti ohngar seu clíeele, 1I&
mOVlmCll1lÇio de Sll& conl& co= ou de invesnmemo. a uulizar qumquer du opçila
menclOMdas no copu' do atl1go IDtenor. raculWldo-lhe a rccll5L medí&me dec1araçIo
expn:ss& COIISlImC do ContraIO relativo a IOOVImenllÇio de coma COlfCllll: OU de
investImento.

Parâgralo UnlCO. O cliente lambem podera optar por receber o
cartão magncuco para U50 exclUSIVO no guIchê de caixa de agência blDcàna. quaDdo
devera decl&rar esla opçio por escnlO. hlpotcsc em que cabera á .nsl11l11Çio boDcon& a
InteIra responsabilidade por qUlllquer transaçio eretivada. em seu nome. na fOllll& do art.
I" desta leI.

Art. 3' A instituiçio bonciria dever.i co_o as SUIS~
um seguro. em heneficlo de seus clientes. poro cobnr eventual ocorrência de desvio de
recursos por Intermedio de lIlUISaÇão eletrônica efetuada ale o valor de RS t 000 00 (mil
reais I e realizada na (onna do ano Iedesta lei. . •

Paragrato imico. Nu transações ~1Ctu3das em valores acima do

~;:~r: ~:~~~:ee:~~S:.lDstItUIÇão banana deVCfil alerw seus cliemcs de que o

AIt. 4' Qualquer aansaçio eferoad& pelo clienu: em lCnIliDoI de
.ulo-otendimento eletrónico de instituição bancariL com urilizaçio de senha peuoaI e
mtransfenvel. estani limiwla 00 valor de RS I 000.00 lum mil reaIS) pot semana.

§ I" Serão permitidas mnsações com valor acun& do previslo, no
Ct1plII deste atl1go, desde que o cliente &SSllIC termo de responsabilidade. no qual COIlIlaIIo
obrigotonamenu: a &ssWlÇio de evClllUais riocos de sesuranç& envolvidos, bem COCIIO
declarara ter lido os termos da 'presenu: lei. que sato reproduzidos no respectivo tesIIlO.

§ 2" As tr&nS&ÇÕCS com valores supeno<CS &O previsto DO atpfIl
deste ""go fie&rio limitados 1lO teto de RS 30000.00 (tnnI& mil reais., dadc que o liIIIIar
da conla corrente faça um pre-cadasmsmenlo com o anu:eedCnclO de 4S (quan:ma e oito)
bons.

§ 3" Excluem-se da pennlSSio concedida no porásrafo amerior. as
transaÇões realizadas por intcnncdio de compUlJdor na modalidade "banco ~1f'J eatQ" ou
\11 "internet"

AIt. 5' A mSlIlWçio bancaria abnrá. em alé 48 (quamlla e oito)
bons.•pos o recebimento de reclamaçio escnla formal. formulada pelo cliente, WIl&

SlndlCàncl3 para apurar qualquer IfTegulandade relacionada a deSViO de recursos em sua
conta corrente.

§ l° Venticada a IITcgulandadc na conta. do cliente. na forma do
capuI deste atl1go, independente do resullado posu:nor da smdicincla. & illllibDçio
bonciria deveti efetuar depósitO imediato na corna cormne do cliente em va1ol' idenIico
áquele reclamado, sob a rubrica "depósito ltmporárlo". que fiura bloqUC&do poro collnr
eventuaiS despesas financcins.

§ r Concluída a smdlcàncla. cons"atado que o cliente. por dokJ ou
culpa. foi o causador da JrTegularidade venftcada em 5\1& conta. se necessi.rio, ficarà
SUjeito a imediata rcgulanzaçio de eventual saldo deveoor eqwvalente ao "titpOsllO
temporárm". observado o cnterie de retrOlUvtdade ã data da oc:orrenci&. alêm dos
encargos e multas devidos. sem prcJUlzo das sanções c",els c penais cabíveiS.

Art, 6- Se. dWilnte o penodo em que a conta corre~e ou de
inveStimento do cliente esUver sob smdlcãncla. lor apresentado cheque ao papmc:nlO na
conta corrente:. caberã ao banco sacado devolver o cheque meebante motivo especifico
para este fim.

Farágratb UnICO. Ao final da smdícâncl'- que não exceder.i o
pn.zo de 30 ImOla) dias. confinnado que o erro fOI de responsabilidade da instituição
bancana. alem de proceder ao desbloquelD do "d~piJ:iII() tempararro.... sUJCttar-se-á a wna
~ulta eqUivalente: a 3(W. (mnta por ·cento) sobre o valor eqwva1enre ao saldo da
l1Tcgulanda.de venficada.

An, "? O Conselho \1onetano ~aclonal dlSélplínarã as normas
operaCionais destinadas ao cwnpnmento <w disposto nesta ICI.

Att. S' Em qualquer dernmda judicial que se discuIa prejuízo ou
qualquer outro dano causado na conta coaente ou ínvesttmento de cliente de instituiçlo
boncanL desde que decorrentes de falhas ou fraudes onundas das transações eletnlnicas
desentas nesla leI. o õnus da prova cabeta sempre á mstltuição b&nciria que tiver
dispombilizado o produto pera seu cliente nas modalidades previSlaS nesta lei.

PaIágrafo único. Tambem para o quesllOlWIICJlI<> judicial de
rramaçõcs que lenhamsido realizadas e violadas no imbllO da •mil"""·, seti facultado á
mstttulçio ba~a. mediante o direIto de regresso. promover açio de
co-responsablhzaçao contra oempresa que dispombiJizou o cernficado de seguw>ça pora
a pagina eletrõmca que fora oferecu:la aos seus chentes.

An. 9' " instituiçio bancária que oferecer &O seu clieMe operar
Sta conta corrente ou investimento mediante a modalidade de "banco em casa".
utJlizando.se de rede pnvada ou "m,.,.".,·. devera fazer conslar. expressalllelllC. em ....
Jli!tna elClrÓnM:L os u:rmos IIIlCJ!raIS da presenu: leI. bem corno um OVISO, em li_
clara e infomwlvL al~ poro os nscos de segurança Inerentes ao tipo de operaçio
realizada por estes meios elctrõlucos.

Art, 10, ESIa lei entra em vigor na dala de sua publicaçio.

An. 11. Revopm-se &S disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

~o Brasil. nos ultlmos nove anos. lêm sido alarmame o
creSCimento de transações bancanas por meios eletrômcos. Os bancos objelívando reduzir
seus CUStOS operacionais e Incrementar seus lucros vêm forçando seus clientes a
paucarem SUIS operações bancanu por melO de terminaiS de luto-a'~mrnco c.
mesmo. pelos compotadores. seja pelo slstemalH'lfte bankmfl, (·bonco ent ....) ou pelo
ambleme da ,nttrlttl.

Entretanto. a despe1tO da modcrnrzação e ate mesmo do amfcno
que essas transaçõcs tenham lI'UIdo para os cl,ente dos bancos. e precISO aIenar que a
~gurança destes mecaniSmos amda c muno orecanL trazendo senos mconvcruemes e
pre.IUlZOS para os propnos chcntes OSlornalS frequentemente nos dão notiCias de fraudes
~ erros grosseiros realizados nesw maqumas de autD-llerxhmento. alem ck funos
decorrentes de Invasões fenas por "'plratas" na rede mundIal de compucadores I"'NUM''').

por Intcnnedm da qual mwtos bancos JI olerecem o Im1M hanlemg aos seus clientes.

Isto posto. já há uma necesslClade madiá,vel desla Casa IqiJlar
sob<e • matma em questio. obje1ivando orerecer um mstrumento le!!,,1 que possa ...porar
os uslI&nos desses seMÇOS. poro que tenham seus dlre1lOS respeItados pelas instilUições
bancanas. Sabemos que :l matena e complexa e cnconna..se em plena discussio em varlOS

paises do mundo. dado que e tema recente e controverso. ~m que: pese atingir aualmense
mtlhões de clien.... de bancos em todo o mundo.

:-iio podemos. entretanto. ficar a reboque Itesle ISS..... 'I1Il'
envolve a pouponça e os recursos da populaçio brasileira.·Nosso objetivo é _
SUICitar o cid*< em I0IIIO da rnaIétia neola Ca-. lj1IIIIICio teremos a oportlIIIÍdIIlI de
acolher~âveis conui~ dos ilustres Pares a fim de aprimolar o lCXlO desIe pra;ne
de leIel~, em defillltrvo, sob<e questJo tio relevante poro a economiade.-PIIs.

Neste sentido, confiamos 110 apoio dos ParI&Jnenlms deIl& Cua
poro aprofundarmos o -.. em torno d& segwnça e responsabilidade nas ltOIIIIlÇOos
bancárias efetuadas por meio elClrÓnico, esperando. em breve. oferecermos ..... lei
moderna e eficaz poro a popoloçio brasileira.

~&, ..

( ---- ...

PROJETO DE LEI
N2 1.810, DE 1999

(Do Sr. Cabo Júlio)

Cria gratificação ae nsco de Vida a ser percebida por poliCiaiS militares e bombeiros
militares.

·APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 122. OE 1999)

O Congresso Nacional decreta.

An l' Fica Instituída a gratificação de nsco de Vida referente ao

exerciclO das funções de poliCiai militar e oe bombeirO militar. consldeflldas. para

este efeito. penosas ,"salubres e perIgosas.

An :0 A gratificação de fiSCO de Vida Instituída por esta Lei sera

cumulativa com as demaiS vantagens percebtdas e corresoonderá iI um sokk) e

meIO da graduação de Segundo-Sargento PM,

Parágrafo unice - A gratificação de que trata este artigo

Integrará os proventos dos servIdores Inativos da reserva remunerada e

reformados

An 3' D Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de

sessenta dias a cantar aa data oe sUél publicação

Art 4° Esla LeI entra em vigor na data de sua publicaçio.
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JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

As atividades funcionais exerCidas por policiais militares e

bombeiros militares reúnem todas as caracteristicas que permitem classificá-Ias,

como penosas, insalubres e perigosas. No entanto. em que pese as ellidênclll$

decorrentes do elevado número de baixas por morte, por invalidez temporária,

po' Invalidez p~rmanente e até por suicidios, aqueles servidores permanecem

percebendo ur 'remuneração aVlliada, incompatível com a realidade econOmica

do País e com a relevância dos seus esforços em beneficio da sociedade, do

cidadão e do Estado.

O texto vigente da Lei nO. 9.437197 sllenaa quanto à
autonzação de porte estadual de arma de fogo aos policiais CIVIS e militares. No

entanto, esta prerrogativa, decorrente do desempenho de função Upica de

Estado, é absolutamente essencial ao exercicio eficaz de atividades que

envolvem a uso institucional da força, como mstrumento para preservar a

sociedade da ação de portadores de desvios de conduta que venham

eventualmente a ameaçar a vida e o patrimõnia da cidadão. mediante o uso de
violência.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 2.787, DE 1997.)

Anera a redação da ar!. 7° da Lei nO 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, autorizando o porte
de arma de fogo aos policiais cIvis e militares, inclusive quando na Inatividade remunerada,
nas condições que estabelece.

Em nossa proposiçlio trouxemos para o texto de Lei no.
9.437197 a disposição referente à autorizaçlio de porte estadual de arma logo

para os policiais em atividade, já constante da sua regulsmentaçAo, por raz&ls
de coerencia e de rooaçlio legislativa.

certos. poIlanto, de conveni6nclS e da oportunidade da

nossa proposição para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico federal,

esperamos podef COlltar com o imprescindlvel apoio dos nobres Pares em favor
de sua aprovação nesta Casa.

No entanto. entendemos que ainda permanece em aberto

uma importante lacuna na legislação vigente. pois temos COllsciência da

necessidade de que aos policiaiS civis e militares, ao passarem à situação de

inatividade remunerada. seja autonzada o porte estadual de arma de fogo. Ao

longo de toda uma carreira que dura décadas, esses sBlVidores armbanham

involuntariamente, por fOIÇa do exercicio de suas atividades, uma enorme

quantidade de desafetos no ambiente de crimlnalidade onde atuam em defesa da

SOCIedade. Ao passarem para a matividade. esses servidores e suas familias

tornam-se alvos das ameaças covardes de criminosos contra os quais tenham

participado nos respectivos processos de pensecução penal.

Entendemos que o Estado não deva abandonar aqueles

que o llefViram com dedicação ao longo de toda urna vida, deiXando-otl per1ICel'

indefesos nas mies de bandidos. Entendemos também que deva ser garantido
805 ex-SlllVidores o seu direito de defesa diante dos rillC05 que são decon'llntes

dos serviços que prestaram ao Estado e à sociedade. Entendemos finalmente

que, em razão do alongamento do tempo de afastamento do S8lViço ativo, bem
como do natural envelhecimento do servidor inativo, detenoram-se as respectivas

capacidades de manuseio eficaz da arma e de bem avaliar as condições

adequadas ao seu uso. Por este motiva. condicionamos a ClJOcessAo da

pret1'Olfativa de porte arma de fogo à comprovação penódica, pelo ex-sefVidor, da
respectiva capacrtação técnica e psicológica, na forma prevista em
regulamentação.

Em boa hora esta omissão foi corrigida pelo Poder
Executivo que, ao regulamentar a matéria, restabeleceu a prerrogativa no art. 28
do Decreto nO. 2.222197

de 1999.de

PROJETO DE LEI
N~ 1.811, DE 1999

(Do Sr, Cabo Júlio)

Sala das Sessões, em

Conscientes desta situação de carênaa que afiige e

humilha as categorias dos servidores militares estaduais em todo o território

nacional, apresentamos a presente Iniciativa que. com fundamento no fato de

exercerem atividades reconhecidamente penosas. Insalubres Jerigosas, institui

uma gratificação na valor de um e meia salda de Segunda .,,:gento PM, a ser
paga aos policiais militares e bombeiros militares. Inclusive quando na inatividade

remunerada.

Certos da conveniênaa e da oportunidade de que se

reveste a nossa proposição. esperamos poder contar com a imprescindível apoio

dos nobres Pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

sala das Sessões, em de de 1999.

. .

LEGISLACÃO errAD........Nl:XAD.... PtLA
COORDESAC.~ODE ES1TDOS LEGISL.\n\'os - C.DI

~
~.

. V
LEI N° 9.437, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997. ......

INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS •
SINARM, ESTABELECE CONDIÇÓES PARA O
REGISTRO E PARA O PORTE DE ARMA DE
FOGO DEFINE CRIMES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 2". O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta

Lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

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

Art. 1° Incluam-se no artigo sêtimo da Lei nO. 9.437, de 20

de fevereiro de 1997, as seguintes parágrafos segundo e terceiro:

"§ 2". O porte estadual de arma de fogo é inerente ao

exercício da atividade policial, civil e militar.

§ 3°. Quando da situação de inatividade remunerada de

policiais civis e militares, a respectiva autorizaçAo para o

porte estadual de arma de fogo dependerá de COIIIIlIOYIlÇli
periódica de capacidade técnica e da aptidAo psicológica
para o manuseio da arma, a ser renovada de quatro em

quatro anos."

o Congreaso Nacíonal decreta:
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Dispõe sobre a proibição para adoção do horário de verão.

{AS COMISSOES DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMERCIO; DE MINAS E ENERGIA; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLIA; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

(Nil:,,;Jil~).1iiiIl..,1<'!1

JUSTIFICAÇÃO

oCongresso Nacional decreta:

Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
An3° - Revogam-se as dispOSições em contrário.

Estudos comprovam que o horário de veráo provoca alterações no
relógIO biológico dos mdividuos. tanto no campo alimentar, quanto no período
de descanso. A dificuldade de adaptação ao horário influencia negativamente o
comportamento das pessoas. comprometendo o rendimento em suas atividades. ~
Destaque-se que as horas perdidas de sono causam irritabilidade, perda de
memória. falta de concentração e dificuldade no aprendizado. As campanhas
pela redução de acidentes no trânsito, por exemplo, se tomam ineficazes, pois
todos esses tàtores estimulam o seu aumento.

Esses problemas ocasionados pelo horário de verão exigem que se
artalise a relação custofbeneficio. Se de um lado o Pais economiza energia, do
outro crescem os gastos com a saúde pública bem como reduz-se a produtividade
dos trabalhadores nas mais variadas atividades. .

Atualmente as companhias energéticas estão privatizadas. não
havendo ganhos financeiros para o poder público. Por outro lado, do ponto de
vista da escassez. entendemos que empresas e governo devem realizar
investimentos e reforçar pesquisas para o melhor aproveitamento de energia
alternativa, como a eolica. solar. tennoelétnca e nuclear. AdemaiS. a carência de
recursos hídricos é mundial e aproxima-se o tempo em que a água estará restrita
ao uso nobre. como o consumo humano por exemplo. Ponanto, urge que se adote
uma nova matriz enemélica.

E imperioso observar-se que é a população carente a mais
prejudicada com o horário de verão. São os trabalhadores das regiões
metropolitanas que balem ponto nos locais de trabalho. que utilizam o transpone
de massas. com horanos determmados - trens. metrôs e ônibus, obrigados a
acordarem mais cedo que o habitual. que já é de madrugada. Constata-se, ainda.
o crescimento dos indices de \ IOlêncla pela expOSição dos trabalhadores. quando
se dirigem ao trabalho. a ação dos delinquentes favoreCIdos pela pouca
luminosidade.

Visando consolidar e enriquecer nossos argumentos sobre o tema é
com grande satisfação que registramos a seguir a contribuição do Or. Caio
Lóssio Botelho. Doutor em Planejamento RegIOnal - OEA, Pós-Doutor - Livre
Docente - UFC (Universidade federal do Ceará). Professor Titular da UECE
(Universidade Estadual do Ceará), e autor do trabalho A Impropriedade da Hora
de "Verão" no Nordeste Setentrional e no Meio Norte.

Para se conhecer cientificamente a questão do horário de verão.
toma-se imperioso ter uma formação minima da ciência astronômica. Sabe-se
através dessa CiênCia que a implementação deste horário é ligado aos
condicionamentos da latitude de um lugar e nunca sua longitude astronômIca.
daí porque o horário de verão só poderá ser aplicado em regiões glaciaiS.
temperadas e tropicais e nunca na Zona Equatorial.

O grande erro de muitos técnicos é encarar a implementação deste
horário dentro de um zoneamento geoeconômico. quando deveria ser dentro de
um zoneamento geocósmico ou geoastronômico. A grande confusão feita por
alguns técnicos quanto a metodologia é a não distinção da hora de verio (que
se prende a variação da latitude, isto é, a inclinação da radiação solar e sua
iluminação) com a hora legal (a qual depende da variação da longitude).

Como justificar que Fortaleza fique com o horário de verão e
Manaus não, quando se sabe que ambas as cidades estão na mesma latitude (3°
Latitude Sul). O horário de verão no Nordeste Equatorial brasileiro é uma
aberração mundial, pois será a unica área Equatorial do Planeta a adotar este tipo
de horátio.

Vejamos alguns problemas que acontecem em conseqüência da
implantação deste horário: \

1. Um aumento no consumo de energia e luz elétrica, visto que, ao
se adiantar uma hora em Fortaleza. no Ceará e sobretudo, no
Nordeste Setenrrional r5 horas da manhã passará a ser 6 da
manhã), o sol ainda não surgIU no horizonte. não levando assim.
a lummosldade necessaria ao andamento das atividades humanas.

É preciso rever os reais beneficios proporcionados ao Pais pelo
horário de verão. adotado consecutivamente desde 1986. notadamente no que se
refere a pamclpação da Região Nordeste. . .

A partir de sua mstltUlção. loram realizados \numeros trabalhos
concernentes pnnclpalmente aos preJulzos causados a saude lIumana. Também
surgIram situações musltadas que alertaram e obngaram a SOCiedade a debater o

tema.

An 1° - Fica proibida a adoção do horano de verão nos estados das
Regiões None e Nordeste I das latitudes 0° a 11.30° sul1. excetuando-se o estado

da Bahia.

CAPÍTULO III
Do Pone

PROJETO DE LEI
N~ 1.812, DE 1999
(Do Sr. Roberto Pessoa)

DECRETO N° 2.222, DE 8 DE MAIO DE 1997.

REGULAMENTA A LEI N° 9.437, DE 20 DE
fEVEREIRO DE 1997. QUE "INSTITUI O
SISTEMA NACIONAL DE ARMAS - SINARM.
ESTABELECE CONDiÇÕES PARA O REGISTRO
E PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO, DEFINE
CRIMES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

An. 29. O Ministro da Justiça poderá autorizar a Policia Federal a
conceder porte federal de arma a Deputados federais e Senadores, atendendo
solicitação do Presidente da Cámara dos Deputados ou do Senado Federal,
respectivamente.

§ 1° A Polícia Federal poderá conceder pone federal de ~a.. na cat~go?a
funcional. quanto ás armas de propriedade de órgãos da Admmlstração PublIca
Direta ou Indireta e dos Poderes Legislativo e Judiciário. mediante solicitação de
seus titulares, destinadas ao uso de servidores públicos federais em serviço, cuja
atividade exija porte de arma.

§ 2° Os portes de arma de fogo disciplinados neste artigo serão con~e~idos

com dispensa dos requisitos previstos no art. 13 deste Decreto. exceto a eXlgenCta
do pagamento da taxa estipulada.

CAPÍTULO III
Do Pone

Art. 28. O pone de arma de fogo é inerente aos policiais federais,
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares.

§ 1° Os policiais cívis e militares e os bombeiros militares, quando no
exercicio de suas atividades ou em trânsito. poderão portar arma de fogo em todo o
território nacionaL desde que expressamente autorizados pela autoridade
responsável pela ação policial no ámbito da respectiva unidade federada (NR)

• § 1° com redação dada pejo Decreta n" 2.532. de 30 03 199R.

§ 2° Os servidores referidos neste artigo sujeitar-se-ão. naquilo que lhes for
peculiar. ás normas. deveres e restrições constantes dos estatutos ou dos atos
normativos a eles aplicáveis.

Art. 8° A autorização federal para o porte de arma de fogo, com validade
em todo o território nacional, somente será expedida em condições especiais. a
serem estabelecidas em regulamento.

Art. 7° A autorização para ponar arma de fogo terá eficácia temporal
limitada.. nos termos de atos regulamentares e dependerá de o requerente comprovar
idoneidade, componamento socíal produtivo, efetiva necessidade, capacidade
técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.

§ 1° O pone estadual de arma de fogo registrada restringir-se-á aos limites
da unidade da federação na qual esteja domiciliado o requerente. exceto se houver
convênio entre Estados limitrofes para reciproca validade nos respectivos territórios.

§ 2° (VETADO)

§ 3° (VETADO)



PROJETO DE LEI
N~ 1.814, DE 1999

(Do Sr, :"i!son Pinto)

() Congresso Nacional decreta:

(ÃS COMISSÕES DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART 54). E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24. 11)

Accescema § 7' ac an 4° da Le. n' 8.661. de 2 de Junho de 1993. que "Dispõe sobre os
Incentivos FiscaiS para Capacitação Tecnológica da Industna e da Agropecuária e dá
outras proVidências". para ampliar a dedução do Imoosto de Renda deVido quando as
atiVidades forem realizaDas nas regiões Nor1e ou Nordeste. e da outras prOVidências.

Portanto. o consumo de luz sera aumentado. devido as
necessidades para se cumpnr as atividades famIliares. como café
da manhã, preparo das crianças para irem ao colégio.
deslocamento do operário para fabricas e estabelecimentos
comerciais etc;

2. Ameaças de assaltos na madrugada. facilitado pela escuridão;
3. Modificações biológicas tbiontmo), psicológicas. (inquietações

no comportamento humano e coleuvo);
4. Encunamento do período matutino, provocando agitações,

nervosismo nas pessoas, no trânsito. nos bancos, no cemércio e
nas indústrias etc.

É preciso se conscientizar que os dias só são matematicamente
iguais ás neites na linha do Equador (0° latitude). Nos trópicos (23° latitude), os
dias e as neites têm uma duração de 13 horas. Nos circulos polares (66 0 latitude),
essa duração é de 24 horas. ou seja, um dia é claro e outro dia é escuro.
Finalmente, nos Pólos (90° latitudeI, temos 6 meses no claro e 6 meses no
escuro.
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Art. ::',0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1°. O beneficio a que se refere o inciso I serà conce~ido. até o limite ?e vinte
por cento do Imposta de Renda devido. quando as auvlda?es de pes~ulsa e de
desenvolvimento tecnológico. indusmal e agropecuano. ~orem realizadas por
universidades ou instituições de pesquIsa sediadas na regtao None ou Nordeste
(NR)."

..Art.4 .

Ãrt. 1° Acrescenta ~ 7", ao mA da Lei n° 8.661. de 0210611993. que \la5sa a
viger com a segumte redaçãoATRASO DE ILUMINAÇ'-\O ENTRE O 1° E 2° SOLSTÍCroS

(? I de junho e 1 I de dezembro)- -
! Macaoa I 0° de latitude Nulo 1
I Belém I I ° de latitude sul ! 05 minutos

São Luis I 2° de lalÍtude sul I lO minutos
FORTALEZA I 3° de latitude sul I 15 minutos

Manaus I 3° de latitude sul I 15 minutos
Recife I 8° de latitude sul 30 minutos

Salvador I 13° de latitude sul , 60 minutos
I Porto Alegre I 30° de I~titude sul 210 minutos

."St. 3° Revogam-se ~odas as disposições em contrário.

Como observamos no quadro acima. o atraso de iluminação com ~s

diferenças entre o 1° e 2° Solsticios em Fortaleza. é da ordem de 15 minuto~.

portanto o adiantamento da hora não podera ser 60 mmutos (I hora) mas,
somente 15 minutos. Daí porque em nossa metrópole o horário de verão terá 45
minutos no atraso de i1ummação. Isto é, período este que o Sol ainda não surgiu
no horizonte. Por ISSO mesmo. somos forçados a aumentar o consumo de
energia. fugindo o espirito desta medida. que é a diminuição do seu consumo.

Portanto. o horário de verão no Brastl só tem sentido nas seguintes
regiões geogníficas: sul. sudeste, centro-oeste e quando muito no estado da
Bahia no Nordeste (Salvador esta a 13° de latitude). De um modo geral. este
horário Rio podem ser implementado entre as latitudes de 0° até 11°30'.
aplicando-se apenas nas latitudes superiores a Ii°30'.

JUSTIFICAÇÃO

o crescimento da partIcipação do setor empresanal no fmanciamento do
desenvolvimento cientifico e tecnológICO nacional vem sendo estlmulado pelo
crovemo federal principalmente pela via dos incenuvos tiscais. com destaque
~a1a a lei nO &.661193. que permite às empresas aplicarem parte do imposto de
renda devido em ações voltadas á capacitação tecnológica. [;m numero
crescente de empresas do sul e do sudoeste tem aproveitado esse incentivo para
crescer do ponto de vista tecnológico e melhorar sua competitividade no
mercado.

Conclui-se que. o Nordeste brasileiro 12° latitude sul a 11°30'
latitude sul) e toda a região Norte. não se aplica absolutamente o horàno de
venlo. Saliente-se, por outro lado que, o atraso de iluminação nas latitudes
nordestinos e amazônicas oscilam de I minuto até 29 minutos, e na cidade de
Macapa, chega a ser nulo (0° de latitude), não justificando a mudança no horário.
Para tanto, seria necessário que essa diferença de iluminação fosse de pelo
menos de uma hora.

A prova mais evidente da impropriedade da aplicação do honino de
vemo no Nordeste e na Amazónia, é a louvação feita pelo maior astrônomo do
Brasil, Or. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, em seu artigo "O absurdo da
hora de verão no Norte". publicado no dia 21111/89 pelo Jornal do Brasil. aonde
ele aftrrna peremptoriamente "a coragem da Assembléia Legislativa do Ceará
em aprovar a leI 11" 11638. de lO. I 1.8'.1. c.t({n~lInd() /) ilOrárw de verào em
nos.m Escado. lill ,u-,ca e louvável" (destaques do autor)

Universidades e instituições de pesquisa têm sido. também. beneficiadas
pela legislação. de vez que a lei nO 8.661 contempla as atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico por elas realizadas. mediante contrato com as
empresas que pretendem usufruir do beneticio. Paniculannente \lr\vileEiadas
têm sido as instituições localizadas nas regiões sul e sudeste. localizadas às
proximidades dos maiores centros empresariais do Pais.

As universidades e instituições de pesquisa sediadas nas regiões norte e
nordeste. de menor concentração empresarial. por seu rumo. pouco tem
usufruído dos beneficios da lei n° 8.66 I. Com isso, esse instrumento importante
de apoio à produção de Ciência e Tecnologia acaba por contribuir para
aprofundar as graves desigualdades regionais existentes no Pais.

Com o presente projeto. pretende-se reduzir essa desigualdade. dando IL'
empresas maior estimulo para investirem no desenvolvimento clenlllico c
tecnológico do none e nordeste do Brasil.

É com esse espírito que oferecemos a aprec13ção !WS nobres Pares o
presente projeto de lei. Esperamos contar com o apolO,-de)ooas lIara a sU:j.-rapida
aprovação e transformação em norma legal. /' jl /

Sala das Sessões, em de \~.~\.:v.r}e11999.

:/J 7: ~J / O /olpp
Deputado RO~'íh ESSOA I1li/

Sala das sessõlj::7~e 1999. o'S \ \ ()\~~
Dei~do NILSON PINTO \

PSDBIPA



51788 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'iACÃO DE ESTll>OS LEGISLATI\'OS - CeDI" publícação.

Art. 3° Esta feí entra em vígor data de sua

LEI N° 8.661, DE 02 DE JUNHO DE 1993.

DISPÕE SOBRE OS INCENTIVOS FISCAIS PARA A
CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA E
DA AGROPECUÁRIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPiruLon
Dos Incentivos Fiscais para a Capacilação Tecnológica

da Indústna e da Agropecuária

Art. 4· Às empresas industnais e agropecuárias que executarem PDTI ou
PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais. nas condições fIXadas
em regulamento:

§ 6° É assegurada a manutenção e utilização do crédito relativo ao Imposto
sobre Produtos lndustnalizados IOcldente $obre materias-pnmas, produtos
intermediários e material de embalagem efetivamente empregados na fabricação dos
produtos a que se refere o inciso I!.

CAPiTIJLO 1I1
Das lnfrações

Art. 5° O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção
dos incentivos d~ que trata esta Lei, além do pagamento dos impostos que seriam
devidos. monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de um por cento ao
mês ou fração, na tbnna da legislação peninente, acarretará:

I - a aplicação automática de multa de cinqüenta por cento sobre o valor
monetariamente comgido dos impostos: ell - a perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados.

Paràgrafo único. Além das sanções penais cabiveis. a comprovação de que
não é verdadeira a declaração firmada na forma do paragrafo único do ar!. 7 acamtará:

a) a exclusto dos produtos constantes da declaração da relação de bens
objetos de fmanciamento. por entidades oficiais de creditos: e

b) a suspensão da compra desses produtos. por órgãos e entidades da
Administração Federal direta e indireta.

PROJETO DE LEI
N2 1.816, DE 1999

(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Institui o "Dia Nacional dOs Agentes ComunltârlOs de Saúde".

ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA: DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
bESPORTO: E DE CONSmUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Fica instltuldo O "Dia Nacional dos Agentas
Comunitários de Saúde' a ser comemorado, anualmente, na data de 04
de outubro, data em que se deu a assinatura do Decreto nO 3.189, de
04 de outubro de 1999, que 'fixa diretrizes para o exerclcio da~ade
de Agente Comunitário de Saúde (AGS), e dá outras provIdtncIU .

Art. 20 No 'Dia Nacional dOI Agentes COmunitários
de Saúde", poderá ser outorgada a 'Medalha de ~rIto Oswaldo Ctui',
mediante proposta do Ministro de Estado da saúde, àqueles que se
destinguirem, de forma notável ou relevante, em luas funç08l como
agente de saúde. em seus Estados.

Parágrafo único. Os critérios de avallaçAo da
desempenho, de que trata o caput, ser!o detenninados pelo 6rgto da
cooroenação de sal1de da administraç'O p(Jblica competente.

Art. 4° Revogam-se as disposíções em contrário.

JUSTIFfCAÇÃO

Ao instituir 04 de outubro como -Dia Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde", data em que se deu a assinatura do
Decreto nO 3.189, que "lixa diretrizes para o exerclcio da atividade de
Agente Comunitário de Saúde(AGS), e dá outras providências-,
estamos prestando uma homenagem a esse verdadeiro exército
silencioso de mais de 100.000 pessoas que atendem a mais de 41
milhões de habitantes, em 3.500 cidades.

Os Agentes Comunitários de Saúde representam uma
espécie de anjo da guarda dos doentes pobres espalhados pelo Brasil
afora, nas periferias das cidades ou nas regiões mais remotas e
abandonadas da zona rural brasileira.

Eles percorrem grandes distâncias em seus trajetos
cotidianos, muitas vezes em transportes precãrios, barcos, canoas,
bicicletas e até no lombo de animais de carga. Ao longo de seu
percurso, eles levam consigo, àquelas regiões longlnquas, a prevenção
e o tratamento de tuberculose. dengue, hanseníase, pneumonia e
outras doenças transmissiveis, bem como participam nas campanhas
de vacinação, ajudam no acompanhamento de gestantes, na
alimentação de recém-nascidos. Até o controle de natalidade estâ
sendo feito em 3.500 municípios de 17 estados das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, por esses quase 104.000 combatentes
anOnim08.

Nas suas atividades incessantes, os Agentes
Comunitários de saúde mapeiam os problemas existentes na região e
orientam o trabalho dos médicos da rede pública, fazendo, assim, o elo
de ligação entre os serviços básicos de saúde e a comunidade. Mas o
notável trabalho do Agente Comunitário de Saúde não pára por aí. Eles
fazem também, o cadastramento de todos os familiare~ das micro
ãreas: com registro das carências e da localização das fam!lias com
gestantes, idosos, crianças e pessoas que necessitem de
acompanhamento mais constante.

Por todo esse imensurável esforço é que propomos
homenagear esses verdadeiros heróis dos nossos tempos,
reconhecendo assim a inestimável contribuição que os Agentes
Comunitários de Saúde prestam ao Pais.

Contando com a sensibilidade dos ilustres Pares,
esperamos a aprovação unânime deste projeto.

saladasS~~999.

Deputado RAIMUN60 GOMES DE MATOS

LEGlSLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTIDOS LEGISLATIVOS .. C,DI

DECFETO N° 3189. DE 4 DE OI1TUBRO DE 1999.

Fixa dircmzes para o e:«:rclclo da atividade de
Agente Comurm:irio de S:lUde IACS",. e di outras
proVlaenclas.

o PRESrDENTE DA REP(IBLlCA. no uso dns a[nbUicõ~s que lhe confere o nrt. 84.
:nclSo VI. da COn5l11Ul~ão.

DECRETA:

An. lI! Cabe ;lO A2ente C~munJt:mo àe Saudt IACS). no ãmbito do Programa de
:"'~entes C..>munuOlrios de S:lude. -desen\:oi,,::t :lm'lti:llies ae prevenc;io ~e doenças• .:: promoção da.
::auóe. por meio de :lÇOes ec.uc:1.tIV::lS lnalV,oUllIS t: colcu\·as. nos domlctllos e n:l t,;omunJdo.de. soo
mpervlslo competente.
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An.';\I S30 coruiâemeias <ltI\'ldAdes do AC5. na StUl arca de iltuação:

dt sua :ltuaçto:
l
• ulilíz:l.r instrumentos PM:1 diagnãstico demog!õiiico e sócio-eultuni ~ comwudad~

li .. txecutU Dtividades de educacão p:lf':l a slJUCie inãividtm.1 e COICli"'3:

UI .. rtlistr:U'. pm controle d::u; ~ôes d~ s:luàe. :t:lSCim~ntos. óbitos. doJe~ç~ .: outros
3;r:1\'osasi1~:

IV • t:uímul:u' a p:utlcipil~O d:l .:omunlá:u:le n:lS politic:l$ public:1:S ,omo e5~aia da
":l)nquist3. de qualilhde de 'Ida:

\' .. rt:l1~ ,,·tsiw domic:iií::ares ~:ilJdicas pl1r.l monitor.un~ntQ llc: SlIua~üts de risco oi
f.1ltÚl\3;

VI .. p:micipar ou promover :lCÕ~ que roruleç:r.1 os ~Ios tnue l:l 'i~tor q1idt co aultU
poliriC3S public:l$ q~ promo\'õUl\ a qumid3cL: de "'ida:

VIl. desenvolver DUns ativiciadcs pertinentes ã f\mçlo do Aaentc Comunitário de

sllld<·
Pari.crafo único. As atividades do ACS são consideradas de relevante inraresse

pUIlIicl>.

An. 31 OACS deve restdir na própria co!"~e•. ~r ~irilO ~. liderança e de
soiiduiedadc e preencher os reqUIsitos mmimos c:stabeleclaos pe:o Mmssteno da. Sauae. ,

An. 4" O ACS preswi seus serviços. àe iorma remunerada. na área do ~vo
mwUcipio. çom vinculo direto ou indireto com o Poder Público local. observadas 15 dlspollç6es
fixlCial em ponaria do Ministêrio da Saúde.

An. S!l Es~ Oecmo entra em visor na data de sua pubUcação.

BruiliL de outubro de 1999: I7S' da Indep<ndéllci.. 111' da

FERNANDO HENRIQUE CAIlDOSO
JosiSerra

PROJETO DE LEI
N2 1.817, DE 1999

(Do Sr. Rubens Bueno)

Dá nova recaçao ao parágrafo único Co art. 12 da Lei nO 5.250. de 9 de fevereiro de 1997.

(ÀS COMISSÕES DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMATlCA: E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 541 • ART 24. 11)

o CORgretlllO Naciol\lll decretll:

Art. 1°O parágrafo único do art. 12 da Lei nO 5.250. de 9 de

fevereiro de 1967. passa a ter a seguinte redação:

'Parágrafo único. Slkl meios de inforrnllção e

de divulgação. para os efeitos deite artigo. os

jornais e outras publicações periódicas. os

cartazes. os "outdoors". os panfletos. os servi

viços de aflo.falante e de radiodifuIio e os

SlIIVÍÇOI noticiosos."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na dala da sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

A afixação de outdoors e cartazes em moldes que permitam
sua visualização pelo grande público. bem como a distribuição de panfletos à
população em geral constituem. hoje, inegavelmente. poderosos meios de
informação e divulgação. lalvez de efeitos publicitários mais efetivos do que os
meios convencionais (jornaIS e publicações periódicas).

Por iSSO. COIlIllIltemente com o momento histórico em que
vivemos, é preciso trazer as questões emergentes da ulilizaçio de tais

instrumentos para a seara da Lei de Imprensa, como diploma dedicado ao
ordenamento legal da matéria atinente à manifestação do pensamento e à
difusão da informação.

Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Jurandyr Paixão. autor da idéia.

Sala das Sessões.c:.C de agosto de 1999.

/~
DepuladQ RUBENS BUENO .

LEGISLACÃOCITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - C,DI

LEI N° 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967.

REGULA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÕES.

CAPin:LO 111
Dos Abusos no Exerc\c\o da Liberdade de ~1amieslação do Pensamento e

Infonnação
.......................................................................................................................................

. An. 12. Aqueles .que. atr~vés dos meios de infonnação e divulgação.
prancarem abus(~s no ~xerclCIO da liberdade de manifeslação do pensamemo e
mfonnação ficarao sUJenos as penas desta Lei e responderão pelos prejuízos que
causarem.

.PlIlli~fo ~ico. São meios de infonnação e divulgação. para os efeitos
deste ~tlgo, os.J~als e outras publicações periódicas. os serviços de radiodifusão e
os ServiÇOS nollCIOSos.

. An. .13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de
mfonnação e divulgação os previstos nos anigos seguintes.
......................................................................................................................................

.h••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI
N~ 1.818, DE 1999

(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Toma obrigatória a inclusão nas bulas de medicamentos, de recomendações e
advertências sobre seu uso. em linguagem braile.

(ÁS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE
REDAÇÃO (ART. 54)-ART. 24.11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' - É obrigatória a inclusão, nas bulas dos medicamentos
comercializados ou dispensados, de advertências e recomendações sobre o seu
uso adequado, em linguagem braile.

Art. 20
- O Poder Executivo regulamentará está Lei no prazo de

mOla dias a contar da dala de sua publicação.

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

Art. 40
- Revogam-se as disposições em contràrio.
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JUSTIFICAÇÃO

. Muito tem-se falado sobre a importância da valorização do
deficiente e formas de garantir igualdade de direitos para estes. Infelizmente
na prática, estamos longe de propiciar condições ...~ independência e vi~
digna para quem a natureza impôs limitações. -,'lariamente, ouvimos as
queixas e protestos de quem é impedido de entrar numa repartição pública ou
instituição bancária, por que o prédio não possui elevador ou nem mesmo
rampas de acesso. Isso sem falar na queslâ profissional, onde o acesso ao
ensino já é um drama para quem goza da plenitude fisica.

Mas podemos também, abordar questões de fundo. que se não
recebem enfoque da midia, acarretam o mesmo nivel de dificuldade e
impossibilidade de acesso para a pessoa portadora de deficiência.

Nessa liuba, a presente pr..lposta busca oferecer ao deficiente
visual o direito de ~cesso ainformação, no caso. daquele que precisa fazer uso
~ medicamentos. E inaceitável, que as vésoeras do ano 2000, informações tão
tmportantes como as recomendações e ao"ertências constantes nas bulas de
medicamentos, não possam ser lidas por quem é portador d~ deficiência
visual.

Assim. propondo a obrigatoried.Jde da inclusão da linguagem
braile nas bulas de medicamentos, estaremos dando mais um passo no
caminho da valorização e independência da pessoa portadora de deficiência.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 1999.

\\
::tl:!fv\, M~

POMPEO DE MATIOS
DEPUTADO FEDERAL

Voce-Uder da Bocada
P D T

PROJETO DE LEI
Nl! 1.819, DE 1999
(Do Sr. Max RDseDman)

Dispõe sobre estrutura curricular das Instituições de ensino superior.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.765, DE 1999,)
O Congresso NaCional decreta:

Art. I' O Mimsteno da Educação e do Despono esubeleceri.
atraves do Conselho NaclOna\ de Educação. um estrutura curricular única.. por curso
supenor.

Art. ~& A estrutura cumcular prevista no An. 1e dcvcri. ser
Jphcada sequencmimente. com a clara lóenuticaçào dos cursos e respecttva carga horana.
que deverão servu de pre-requIsitos para os segutntes.

Art, 3" As instItuIções de ensino supenor deverão adotar o reglme
setnestral. sendo os ultimos periados letIVOS semestrais destinados as disciplinas de livre
escolha das mstltulções de ensmo supenor.

Art,4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

.JlJ8TIF1CAC..\O

I) cumculo mlnlmo exIgIdo '\,\EC ,em <endo aplicado de
manemlS dIVersas celas mStltuH,ões de ~nsmo <iupcnor ,\lgumils faculdades ot'crecem

certas diSCIplinas no pnmello ano. enquanto outras o fazem no penultimo ano. com cariU
hotárias dispares.

Esta SItuaçãO tem sido. ultimamente. acentuada. devido à Idoçio

das chamadas "diretnzes cumculare". traçadas pelo Conselho Nacional de EducaçiO, que
asseguram uma autonomia.. ainda maior. para as il15tituiçõcs de ensino supenar na escolha
das disciplinas e cargas horárias.

A falta de regras no que se refere ao desenho dos cunlculos tem

gerado conscqllênclas danosas para os estudantes e para o Pais,
Para o estudante, o sistema e pctVerso pois dificulta sua

transferencla de faculdade.•proveltando os créditos anteriores. Caso' mude de cidade ou.
simplesmente. deseje transferir-se de instituiçiO, em busca de um melhor ensino ou de

coodiÇÕC! financeIras mais favoniveis. será seriamente prejudicado. devido á

incompatibilidade entre as gtodcs comculares.
Quanto ao interesse nacional, não se pode esquecer que a notável

unIdade politica brastlella deriva.. em larga medida. da unidade de seu SIstema educacional
c. em paniculóU'~ da. coesão de sua elite fonnada em cursos Universitários Idênticos, em

diferentes regiõcs. com estudantes onglnanos dos diversos estados e mUnlcipios
A unidade dos cUt1O! juridicos. segundo o modelo da

UnivelSldade de Coimbra Iria. para muitos historiadores. representar um fator decisivo na
construçio da solidariedade entre brasileiros.

O Projeto de Lei ora apresentado preserva. por outro lado, o
principio da autonom11 universnàna. ao destmar aos ultimas penados letivos ás

diSCIplinas de livre escolha das InstllUtÇÕC!.
Por tais motiVOS, que exprimem sua relevâocia e oponunidade.

estamos certos de que esta Propos,ção receberá a acolhida maIS favoravei de nossos pares.

Sala das Scosõcs. em de de 199

PROJETO DE LEI
N~ 1.820, DE 1999

(Do Sr. Alberto Fraga)

DI_pOe sobre promoções de praças, por tempo de serviço, na Polícia Militar do Distrito
Federal.

(AS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; DE
RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL: DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(ART, 54); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta;

Ar 1° - M prcmoc;6H da praças, por tempo ele
serviço ". Policia Militar do Dlltrlto Federal, serlo
....Ilzad.. de acordo com OI dllposltlvOl contidos nesta
lei e alcançarlo todos os pollclall militares da Policia
Militar do Distrito Federal.

Art 20 - Excetuam... do artigo anterior, OI policiais
milita.... que já requereram tranlferêncla para a I'ISIMI
remunerada.

Art 3° - OI Policiais Militares que se encontrarem
habllltacto. 111 data de publicação desta lei , serIo
promovidos Imediatamente, obedecendo a disponibilidade
de vago e os critérios de maior antiguidade, no Imblto
de cada graduaçlo, Independente da Quallflcaçlo ou
especialidade, atendido os dispositivos da p.....ntt
norma e no que couber aos demais regulamentOl da
Policia Militar do DF.

Art 4°· Os remanescentes, que após um ano ainda
não tenham obtido a promoçio por qualquer outro
critério, leria promovidos juntamente com aqueles que
no periodo ..slnalado venham a adquirir o referido
direito.

Art 50- As praças que satisfizerem as exigências
estabelecidas neste decreto e desde que seu quadro
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possua as graduações superiores a serem alcançadas,
serão promovidas à graduação imediatamente s'uperior:

I - Soldado a Cabo, após 10 (dez) anos de efetivo
serviço prestado à Corporação, estando classificado, no
mínimo no Bom Comportamento e concluido com
aproveitamento o Curso de Formação de Cabos.

11 - Cabo a 30 Sargento, após 15 (quinze) anos de'
efetivo serviço prestado à Corporação, estando
classificado, no minimo no ótimo comportamento e
concluido com aproveitamento o Curso de Formaçio de
Sargentos.

111 - de 30 Sargento a 2!' Sargento, após 20 (vinte)
anos de efetivo serviço prestado à Corporação, estando
classificado, no minimo no Ótimo comportamento.

IV - de 2!' Sargento a 1° Sargento, após 25 (vinte e
cinco) anos de efetivo serviço prestado à corporação,
estando classificado no Excepcional Comportamento e
concluido com aproveitamento o Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos.

V - de 10 Sargento a Subtenente , após 30 (trinta)
anos de efetivo serviço prestado à corporação, estando
classificado no Excepcional comportamento.

§ 1° - Os policiais militares que estiverem aptos para
a promoção à graduação imediatamente superior, mas
que não tenham sido promovidos por insuficiência de
vagas, sendo classificados como remanescentes, terão
resguardados o direito à promoção, mesmo que tenha
modificado o seu comportamento. Excetuam-se. os
policiais que tiverem piorado o seu comportamento por
infrações que constituam vedações para o serviço
policial militar.

§ 2!' - O policial militar possuidor de curso superior,
terá os prazos de que trata este artigo, reduzidos em 20%
(vinte por cento) para a primeira promoção por tempo de
serviço e 10% (dez por cento) para a demais.

Art 60
- Os Policiais Militares, promovidos por tempo

de serviço às graduações de 30 Sargento e 1° Sargento
serão matriculados em Cursos de Formação de
Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS) respectivamente, de acordo com a
antigüidade e capacidade de realização pelas unidades
escolas da corporação.

§ 30 É condição indispensável para a promoção à
graduação de 30 Sargento e 10 Sargento, a conclusão dos
Cursos de Formação e de Aperfeiçoamento de Sargentos
respectivamente, com aproveitamento.

Art 7" - Não haverá reclassificação do quadro de
Policiais Militares Especialistas para o quadro de
Combatentes. Os promovidos permanecerão nos seus
quadros ou especialidades de origem.

Art ao_ As vagas estipuladas para os Cursos de
Aperfeiçoamento de Sargentos serão concorridas em
igualdade por todos os segundo-sargentos, de acordo
com a antiguidade e independente ao quadro a que
pertencer e ao critério da promoção.

.Art. 10 - As praças promovidas por tempo de
serviÇO, de acordo com esta lei, só poderão obter nova
promoção, por este mesmo critério, após intervalo
mínimo de três anos, desde que satisfeitas as demais'
exigências.

Art. 11 - As praças que já tenham ultrapassado , ou
venham a ultrapassar faixas de tempo de serviço, sem
que possam ser novamente promovidas, por força deste
artigo, poderão fazer jus às demais promoções desde
que completem os respectivos intervalos na ativa
cumprindo as demais exigências. '

12 - Os sargentos que forem promovidos por tempo
?e serviço, poderão também, na nova graduação,
Integrar os quadros de acesso por antiguidade e por
merecimento, desde que satisfaçam as demais
exigências fixadas em lei.

13- A praça que estiver realizando curso regular de
formação e fizer jus à promoção por tempo de serviço
antes do término do referido curso, será promovida à
graduação a que tem direito, na data prevista para a
referida promoção, devendo, entretanto, concluir o citado
curso com aproveitamento, para habilitar-se às demais
promoções.

14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Visa o presente projeto de lei, corrigir distorções que
ora ocorrem no âmbito do corpo de praças da Policia
Militar do Distrito Federal, criando um plano de carreira
justo, que possibilite ao policial militar ascender
profissionalmente dentro da instituição. Criar esse
estímulo é condição essencial para a manutenção da
qualidade dos serviços prestados à comunidade pela
Policia Militar.

Esse projeto representa o resgate do desejo de
progredir que encontrava-se adormecido dentro de cada
praça da Policia Militar do Distrito Federal, que por
motivos, causados principalmente pelas extenuantes
escalas de serviço, se viam impedidos de continuar os
estudos e assim galgar os postos' superiores da carreíra
policial.

O projeto , além dos períodos temporais necessários
à promoção, estabelece outro requisito essencial, que é o
comportamento disciplinar. Isso quer dizer, que não
basta apenas o tempo de serviço. Somente serão
beneficiados com a presente norma, aqueles que além da
experiência adquirida com os anos de serviço, também
demonstrem uma conduta ilibada no decorrer da vida
castrense, que é de conhecimento notório, exige
comportamento exemplar e dedicação exclusiva.

O que ocorre hoje, é que a Policia Milítar
diferentemente dos outros organismos de Segurança
Pública e pela peculiaridade da sua missão, expõe os
seus policiais a escalas adversas, com reduzidos
Intervalos de folga, tlrando-o do próprio convívio familiar
e muito mais das atividades normais às outras
categorias, entre elas a do estudo.
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Além de corrigir essa excrescência a que si6
submetidos os Policiais Militares do DF, o projeto cria
um plano de carreira que hoje nlo existe. Um soldado
que acaba de ingressar na corporaçlo, tem os proventos
praticamente iguais ao daquele que dedicou toda uma
vida à corporaçlo e a sociedade.

Que estimulo move esse policiaI para com a sua
própria vida, defender a do próximo? A motlvaçlo que
é instituto de interpretaçio pacifica quanto a sua
aplicabilidade pode nos trazer à luz a razio do problema,
ao explicar que o ser humano enquanto dotado de
sentimentos responde a estimulos e o policiaI militar
.xtraldo do seio da sociedade 010 é diferente.

Equacionar o problema que aflIge a grande maIoria
dos Integrantes da PMDF,' homens ....ponsáv.i. pela
atIvidade fim da Polícia Militar, é sem dúvidas contribuir
para a melhoria dJl segurança públIca prestada ao
cldadAo.

Nesse momento histórico e decisivo porque passa o
pais, mergulhado em sérios dIstúrbios que trazem como
consequêncla '0 aumento desenfreado dJl criminalidade,
saber enxergar soluções é contribuir para um Estado
melhor.

Por isso, conto com o relevante apoio dos nobres
colegas parlamentares para essa urgente questlo.

Sala das sessões em 05 de outubro de 1999

Parágrafo único. Não sendo comprovada a regularidade do

recolhimento das contribuições patronais no período de amortização do

débKo. incidirão os juros e as multas da legisla~o de regência sobre o
restante do débito não amortizado. I

Art. 3° Ao final de de;: anos o débito será considerado

anistiado. observada a condição prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 3.577. de 4 de julho de 1959. desobrigava os
Aerodubes braSIleIros do recolhimento da contnbUlção preVIdenciária patronal

incidente sobre a folha de salários. reconhecendo a sua 'função de utilidade
pública na cooperação com os órgãos da Defesa Civil. em especial no r/J$gate de

pessoas em iocal de dificli acesso e no combate a Incéndios de grandes
proporções.

Ressalte-se que os Aeroclubes são. também. responsáveis
pela formação dos pUotos Civis no BraSIl. atividade esta da mais aita importãl1Cla
uma vez que estes profissionais são encarregados do transporte diário de

milhares de pessoas e. ainda. compõem o quadro de reserva dos pilotos militares
fo<mados pela Força Aérea.

Verifica-se. assim, que os Aeroclubes brasileiros são
entidades de caráter público. não podendo ser enquadrados na categoria de
empresas pnvadas.

Como exemplo. podemos citar o caso do Aerocfube do Rio
Grande do Sul. Fundado em 1933, até hOJe dedica-se ao ensino e formação de
aeronautas, através da Escola de Aeronáutica Civil. por ele man!lda.

.,....

~TO:RAG

A Lei nO 3.577/59. que isentava os AerocIubes do
recolhimento da contribUição patronal, foi revogada pelo Decreto-Lei nO 1.572, de

01 de setembro de 1977. o qual determinou que a isenção da contribuição
previdenciária só seria concedida aos Aeroclubes que se cadastrassem no

Conselho de Nacional de ServIÇO SOClBI. norma esta que apenas dois Aeroc\ubes

em todo o BraSil puderam cumpnr. haja vista o exiguo prazo previsto para o seu

cumpnmento. Paralelamente. o Código BraSileiro de Aeronáutica. ou seja. a Lei

nO 7.565. de 19 de dezembro de 1986. reconheceu os Aeroclubes como

entidades de utilidade pública federal. Diante desta controvertida legislação. os I
AerOClubes têm Sido Vltonosos na JustIça em Ações de Embargos à Execução

Fiscal em relação à cobrança aos débitos arevldenclàrios.

PROJETO DE LEI
N~ 1.821, DE 1999

(Do Sr. Nelson Marcbezan)

Dispõe sobre o ClIncelamento de débitos prevldenclárlol doi AtrocJubll,

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA: FINANÇAS I! T"IIUTAÇÃO
(ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART, e4)· A"T. 24.11)

O COngresllO Nacional decreta:

Art. 1° Ficam cancelados, à razio de um décimo 80 ano, os
débitos dos Aeroclubes junto ao Instituto Nacional do 5eguro Social - INSS,
referentes à contrlbui~o social a cargo do empregador incidente sobre a folha

de pagamentos relativos a competências anteriores à vigência da Lei o"
9.732, de 11 de dezembro de 1998.

Parágrafo único. O cancelamento previsto no ceput só será
eflllivado mediante a comprova~o anual. junto ao INSS, da rtgullrldade d~.

~ento das contribuições patronais devidas a partir da vig6ncll de Lei 0",
..2198.

Art. 'Z' Fica suspensa a incidência de juros 8 multas sobre o

valor elo principal duram o período em que o débKo estiver sendo amortizado.

Para efeito de, regulanzação definitiva dos débitos

pendentes dos Aeroclubes Junto ao INSS. estamos apresentanoo o presente

Projeto de Lei que canceia as aividas referentes à contribUIção patronal inCidente

sobre a folha de salârios relatIvas a competênCias antenores a vigênCia da Lei nO

9.732. de 11 de dezembro de 1998. aesde que comprovado o recolhimento

regular destas mesmas contnbUlçáes no penoão postenor â vlQênC1B da

mencionada Lei nO 9.732198

Diante do exposto. contamos com o apoio dos Senhores

Partamentares para a aprovação desta PropOSIção de nossa autona.

Sala das Sessões. em t de~ de 1999

/~

I
'j ~r .

Deputado NELSONlMARCHEiZAN
i

LEGISLAÇÃO ClTAnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS - c.D1

LEI N° 9.732. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS ~OS
8.212 E 8.213. AMBAS DE 2~ DE .Jl,'LHO DE
1991. DA LEI V 9.317. DE 05 DE
DEZEMBRO DE i 996. E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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l) PreSIdente .la Republica
Faço saoer que o congresso nacIOnal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

<-\11< :' os aI1S< 22 e 55 da lei n' 8<212. de 2~ de julho de 1991,
passam a VIgorar com as seguintes alterações:

··,-\n.2: , , .

II - para o fmanciamento do beneticio previsto nos ans. 57 e
58 da lei nO 8.213. de 2~ de julho de 1991. e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborallva decorrente dos riSCOS ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas. no decorrer do
mês. aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:

<,,<0,,«<"<"'«<'« «<<0<<<.<< .. <<<<<<0<<0<<0<<<"'<<"""< ..<..< (NR)

··.-\rt.55 .

\lI - promova graruitamente e em caráter exclusiv~, a
assistência social beneticente a pessoas carentes. em espectal a
cl1anças. adolescentes, idosos e pOl1adores de deficiência:

~ 3°< Para fins deste artigo. entende-se por assistência social
iJenelicente a prestação gratUita de benelicios e serviços a
quem dela necessitar. . .
§ 4°< o Insututo Nacional do Seguro SOCIal - INSS cancelara a
isenção se verificado o descumprimento do disposto neste
anigo.

.EGISLACAO CITADA A.':EXAOA PELA
êooRDE':ACAo DE Esn:Oos LEGISLATIVOS· r ,DI

~ 5°< Cunsldera-se também de asSistênCia SOCial beneficente.
para os tins deste anlgo. a orel1a e a efetiva prestação de
sel'V1ços de pelo menos sessenta por cento ao sistema único de
saude. ~os termos do regulamento:' I )iR)

LEGrSLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDE?'iAÇÃO DE ESTh"DOS LEGISLATIVOS - CeDI

: ;;e7Lta. da taxa de contii:'::::::;io dz
-;revidéncicz ~03. li!stituto_s e C=~.:.~~
Ce F_po,e:ztaa.ona e Pensoes 1Z3 eín'.
d~es de ji7ZB jiZa,n~;-ó~icDS reco';:}1.e
.::ii:zs de ·~:,tiii:l~:!e púbi~ca., c:.!:jc;:~

i7~e7:tc='os ele suas diretoiias ~:lJ

~ercebc:r;-:, iemuneração.

<~)lO~LEtiN"3;S77.DE 4 DE JULHO
~;,f!}~mÁ gJITRAS PROVIDÊNCIAS.

?* 4 de julho de 1959. que
d!OS Instirutos e Caixas de
< Nacional de Previdmcia
"reconhecidas de utilidade

§ I° A revogação '~,,~ e~i~ anigo não prejudicará a
instituição que tenha sido ~e6íajf''&líno de utilidade püblica pelo
Governo Federal até a data este Decreto-Lei. seja portadora
de cel1lficado de entidade< <picos com validade por prazo
indeterminado e esteja isenta _ <buição,

§ 2° A instituiç40~ortllllorl\' d~'cenificado provisório de entidade de
fms tilantrópicos que <esteJ~ n" <gozo da- isençio referida no "caput" deste
anlgo e t~.requ~do 0W< ·~.9uerer•.dentro de 90 (noventa) dias a
contar.do mlclo da VlgC~lll . <:. tLel. o seu reconhCl:imento como
de uulIdade püblica feder::d comiJ1 ;à i!à,zando da aludida isenção até que o
Poder Executivo delibere;Sq' . < ento.

§ 3°'0 dispoStd~o. aplica-se às instituiçlles cujo
ceníficado provisório de .enti ,épicos esteja expirado, deade
que tenham requerido <9Il éq'uerer, no mesmo prazo. o seu
reconhecimento como de u íéà federal e a renovlÇlo d8queII
ceníficado.

§ 4" A in5tiruiç~&Iue~il.er o,seu reconhecimento como de utilidldl
püblica federal indeferido.~U;c~ ~"íetiha requerido no prazo previslO 110
paragrafo anterior óeverl <.~ der" ao recolhimento das coiltribuíçiltf
previdenciárias a partir do < ào do t~nnino desse prazo ou 111 da
publicação do ato quc'indj;.fi . Cl:imento.

. ; ................•.

é <regulado pelos Tratados.
iI seja parte. por este Código

o CÓDIGO BRASll.EIRO
fI1CA.
.~;:j

Fsco s:=..:e: G~a o C:~~resso ~~rL:::
::~ rn.an:eT.-s e" eu pl·c:~:~ulgo r:.:s ~.§:'
~cs co .~:-:. '70. ~ ~9, da CC::31:ii:~::-;lJ

? ~·iel'"al, :. se;:~i~te L~i:

..l-=t. 1.0 ;:·~.:~:n isentas de. !.J.:~a. :. .?
:O:l::·:~uiç5.o eis previéêncis :::.:-.: 'Z~s

::;;:ltcs e Ca::~:'s ca .:~~?~S2:~~:'...ê.~::;;' e
Penséz5 ~.) enL1Ga:~3 de f::l3 fi:a~"l
:::6:::iccs 4E~c:lhecid3.s CO:7:0 c.e t:t:'li
cü:h J:::1bl~:::.. cujos membros de s:::c.s
di:"::;:41·i::.s nio percebam rer.:l!.::r:.=:'~~=~~ .

..i...::. 2.0 ~.3 en::'c.::. ::zs b~r::2::'::.:C:.t.s
"')~:.~. ;-f:o-"';:'''' i::s~~t::.i::;?.. polI) ::':'=.s=:::~
:_:._'-;~';'- J.~_':'':'".:-_"" . 10,0 ... _ Ih. ,.. ", ..
_ :i::;;.m o"',..~O"~·~.-s ~ re:"Q· .::l" .J.w·..I

::.::~tiltcS. u;'iz'l~~:-li parte -de;'ida pe-
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§ lU Os rratados, Convenções e Atos lnternacionais, celebrados por
delegação do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional,
vigoram a partir da data neles prevista para esse efeito, após o depósito ou
troca das resptetivas ratificações, podendo. mediante cláusula expressa,
autorizar a aplicação provisória de suas disposições pelas autoridades
aeronáuticas. nos limites de suas atribuições. a partir da assinarura (artigos
14.204 a214).

§ 2° Este Código se aplica a nacionais e esrrangeiros, em todo o
território nacional. assim como. no exterior. até onde for admitida a sua
extraterritorialidade.

§ 3° A legislação complementar é formada pela regulamentação
prevista neste Código, pelas leis especiais, decretos e nonnas sobre matéria
aeronáutica (att.12).

Art. 2 o Para os efeitos deste Código consideram-se autoridades
aeronáuticas competentes as do Ministério da Aeronáutica, conforme as
atribuições defuúdas nos respectivos regulamentos.

...
PROJETO DE LEI
N2 1.824, DE 1999
(Do Sr. Augusto Nardes)

DiIp6e lCln o pan:etamento de débitos de microempresas e empresas de pequeno porte
,..com. FIZII1dI NaciOnIl, nas condições que estabelece.

(APINSE-llE AO PROJETO DE LEI NO 1.430, DE 1m)

o Coograso Nacional decreta:

M 1° Esw '!li altera as normas relativas ao pagamento de
~ paraCClm a Fazenda ~·.aonal das micmempresas e das empresas de
peqIllflO ~orte, median,e a!:eclÇão do disposto no art. 26 da Lei 11" 9.317. de 5
de deUl':tb<o de 1996.

M.2" 0<,1. 26 da !Ai ri' 9.317196 passará a vigorar com a
seguintt. redaçio:

'M 26 Poo.rá _ -*'riDcIo o parcelamento em até cento

• Yinle peR:IIa lIllInHiI e sueellivll cbI débitos para com a Fazen<.a

!W:lonaI • PIla com a 8aguricIade Soáal, de responsabilidade da
mitroenlpflSl ou amptMa da pequeno porte e de ...u titular ou sócio,

'*-a'"gItIdms ClCllIridoa at6 30 da junho de 1999.' (NR).

M. ~SIni ccncedido UIII aIlIIlimento de quarenta por cento
rq dibilo& das micl'1II~, c:uje reeaiIa bruta anual se enquadrar no
Inciso I d'18n. :ze da ui 11" 9317. da 5 da daumbro de 1996; e de vinte por
~ llQ&~ das eR1IftSIS da pequeno porte. cuja receita bruta anual se
anquaclrarno inciIo 11 do 8Il :zo da l8IaricIa Ial.

M.4" '" l1lic:roarnprau e as 1mIll'_ de pequeno porte,
deadlt que oplam pala inaafçio no~I~ de Pagamento de
1nlPQIIOI. ContrIbuiç6e& da Maoaoiljlf_ •~ de Pequeno Porte
- SM'LES. Iieam cIiIpenudaa da ......açio de garantia reei ou
...., inc:ltlIWe II-.Iça banc*ia, 1*1 gnnlir o parcelamento de MuS

cIMlIIDI.

M. 5" O~ lIlal inIIiIulcIo nos artigos jlfllClldentes

daIla Ial nIo ae aplica _ ale» quaIilIeadoa em lei como crimes contra a
onlam.......

'" rnierllan'oInII e as ampr-. de pequeno porte, de
llllIdo id6nlieo ao que _ com ~ l/8lIIlII1OlI produtores rurais, foram as

lIIIiONI"-'"cbI jo.Irw aIev8doa""-- do programa de ajustamento fttcaI
• de c:anaaqilIIIlIlIIraçIo da man:ado, aIim da coflOOfTência quase pr1ldatéria
doi ptIldIa da lleilcII qualidade • da baba pnlÇOS, importados. em larva
--,~dolludaala~.

Em face desses fatores adversos. os índices de insolvência
dessas empresas assumiram elevados vakJres. principalmente íunto ao Tesouro
Nacional, tendo em 'lista que o processo inicia-se com o não recolhimento de
impostos e recolhimentos de contribuições, pois, para sobreviverem, a saída mais
fácil é ingr!lSS8r na economia informal.

o certo é que os valo<es inicialmente inadimplidos, por

efeito de multaS, juros e cooeção monetária, representam valo<es da cinco a dez
_ o débito inicial, o que toma essas dívidas irresgatáveis, mamo Via

execuçlio judicial, tendo em vista a insuficiência de capacidade de pagamento
dos devedores e da ineXistência de bens a ponhamr.

Em vista disso, essas mceitas tributárias slio apenas
nominais, já que não ingressarão no 1Iuxo de caixa do Tesouro. donde não se
poder alegar que a lriabiüzaçio do programa que se propõe terá efeitos negativos
nas políticas fiscal e monetária.

-- Ao contrário. seus efeitos serão extremamente positivos.

tendo em vista que o Tesouro passará a receber aqUilo que figura apenas como
valores contábeis. mas de impossível realização.

Por outro lado, com o saneamento do passivo das

microempresas e das empresas de pequeno porte, retirando-as inclusive da
~mia informai, será possível expandir a produção, o emprego e·as
exportações, ...m pressões in~acíonártas e no balanço de pagamentos, objetivos

maioreS da atual politica econômica.

Trata-se, portanto, de programa de elevados retornos

econômicos, sociais e políticos.

Diante de lodo o exposto. conclamo meus ilustres Pares a
apoiar decididamente a presente iniciativa, a fim de que ela possa tramitar e ser

aprovada com a maior urgência possível.

Sala das Sessões. em de

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS - CeDr

LEI ~o 9.317, DE OS DE DEZEMBRO DE 1996.

DISPÕE SOBRE O REGIME TRIBUTÁRIO DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. INSTITUI O SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE lMPOSTOS E
CONTRlBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SlMPLES E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

...............................................................................................................................
cAPíruLon

Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

SEÇÃOÚNlCA
Da Defmição

An. 2° Para os fms do disposto nesta Lei considera..e:
I - microempresa a pessoa Jurídica que tenha auferido, no ano-calendário.

receita bruta igual ou inferior a RS 120.000.00 (cento e vinte mil reais);
n'· empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano

calendário, receita bruta sUperior a RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou
inferior a RS 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil reais).

* InCISO 1/ com redação dada pela Lel1t(J 9. 732. de 1I J2 1998.

CAPÍTULO VIIl
Das Disposições Gerais e Transitórias

SEçÃon
Do Parcelamento

An. 26. Poderá ser autorizado o parcelamento. em ate setenta e dWlS parcelas
mensais e sucessivas, dos débitos para com a Fazenda NaCIOnal e para com a
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Seguridade Social, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno pane
e de seu titular ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de outubro de
1996.

§ l° O valor mínimo da parcela mensal será de RS 50,00 (cinqüenta reais),
considerados isoladamente os débilos para com a Fazenda Nacional e para com a
Seguridade Social.

§ 2° Aplicam-se ao disposto neste artigo as den:~is regras vigentes para
parcelamento de tributos e contribuições federais.

PROJETO DE LEI
N~ 1.826, DE 1999

(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

Modifica o Decreto-Lei nO 236. de 28 de fevereiro de 1967. que "complementa e modifica a
Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962", estabelecendo horários específicos para a
veiculação de programas educativos.

(ÃS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTlÇA E
DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Esta lei modifica o rrt. 16 do Decreto-Lei nO 236. de

28 de fevereiro de 1967. que "complementa e modifica a Lei nO 4.117. de 27

de agosto de 1962'. estabelecendo horáJios especificos para a veiculação de

programas educatIVOs.

Art. 2,0 O art. 16 do Decreto-LeI nO 236. de 28 de fevereIro de

1967. passa a vigorar com a segUinte redação:

"Art. 16 As emissoras de radiodifusão de sons e Imagens

reservarão. olanamenle. ddis periodos. de duração não Infenor a dez minutos

cada um. para a veiculação de programas educaCionaiS obngalón~s.

§ 1° Os programas educaCionaIs de que trata esle artigo

serão transmitidos no horário compreendido entre as onze e as treze horas e

entre as dezenove e as vinte e duas horas.

§ 2" Caberá ao Poder Público supervisionar a veiculaçáo ae

programas educaCionaIS obJigatórios."

Art. 3° A aiinea "a' do art. 17 do Decreto-Lei no 236, de 28

de fevereiro de 1967. passa a vigorar com a segUinte redaçào:

"Art. 17 ..

a) multa. no valor de dois mIl reais. por Infringêncla aos

arts. 11. 13 e 16. aplicada em dobro na reincidênCIa:

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta lei em

sessenta dias. contados da sua publicaçáo.

Art. 5' Esta leI entra em vigor cento e vinte dias após a sua

publicaçãO.

JUSTIFICAÇÃO

A veiculação de programação educativa obl'igatóna

encontra-se preVIsta no art. 16 do Decreto-Lei nO 236. de 1967. que modificou o

Código BraSileiro de Telecomunicações. ainda vigente nos aspectos relativos à

radiodifusão.

As dispoSições do Citado diploma não são. porem. auto

aplicáveiS. remetendo a reguiamenlação propna.

Com o obJetIVO de clanficar o dispositivO exis!ente.

elaboramos esta proposta que entendemos ser adequada para solUCionar a

carênCia de mínimo conteúdo educatiVO em algumas de nossas emISsoras.

Em nosso entender. a iniciativa propiCiará uma maIOr

preocupação das empresas de radiodifusão de sons e imagens com a produção

de matenal educativo. ConSideramos. ainda. que a futura discussão de uma Lei

Geral de radiodifusão deva levar em conta tais dispOSIções. Tal proposta. cujo

envio por parte do Poder Execulivo estamos esperando há cerca de um ano,

deverá incorporar muitas das dispOSições Já existentes na legislação atual e

incluir alguns aperfeiçoamentos. entre os quais esperamos que seja incluída esta

proposta. Estamos. desta forma. nos adiantando na discussão do conteúdo da

teleVisão brasileira.

A proposta modifica. também. as multas previstas no

Decreto-Lei n' 236. de 1967. para a infringência à disposição modificada e a

outras congêneres. estabelecendo valores que sejam de falo. punitivos.

Certo da relevãncla do tema. conto com o apoio de meus

ilustres Pares para a aprovação da iniCiativa.

"

Sala das Sessões. elr. or',_:d_e-t-'--/.L " ..~6(!o/0{

Deputado

"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PI:U
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA.nvos - ...cPl"

DECRETO-LEI N° 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.

COMPLEMENTA E MODIFICA A LÊrW·4.1I7, DE
27 DE AGOSTO DE 1%2.

. .

Art. 16. O CONTEL baixará normas determinando a obrigatoriedade de
transmissão de programas educacIOnais nas emissoras comerCIais de radiodifusão,
estipulando horário. duração e qualidade desses programas.

§ l' A duração maxlma obrigalopa dos programas educacionais sem de S
(cinco) horas semanais.

§ 2' Os programas educaciollll1s obrigatórios deverão ser transmitidos em
horários compreendidos entre as 7 (sete) e as 17 (dezessete) horas.

Art. 17. As infrações ao disposto nos anigos 4°. 6', 7". 8°, 9", lO, 11, 12, 13,
14 e 16 desta Lei, ressalvadas as cominações previstas em Leis Especiais, serão
punidas com as seguintes penas. de acordo com o Art. S9 do Código Brasileiro de
Telecomunicações:

a) multa. por infiingéncla dos artIgos li. 13 e 16:
b) suspensão por infringéncia dos artIgos 6'. 9' e 10:
c) cassação, por infiingéncia dos anigos 4'. 7'. 8', 12 e 14. e por reincidência

específica em infração já punida com a pena de suspensão. ou por não atendimento dos
pl'llZOS fixados pelo CONTEL para cumprimento desta Lei.

..........................................................................................................eee ;.
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PROJETO DE LEI
N21.827, DE 1999

(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

\crescenta dispositivo à Lei nO 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. dispondo sobre a criação
lo cadastro dos trabalhadores rurais candidatos aos programas de reforma agrária.

As COMISSÕES DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

O Congresso Nacional decreta:

An. I' Acresceme-se a Lei n' 8 629. de 25 de fevereiro de 1993. o
seguInte artigo'

"An. 19-A Cabera ao or~r,io fundiáno tederaL em parceria com os
Estados. :--lUOlClpIOS e sindicatos. cadastrar os trabalhadores ruraIs que queiram
habilitar~se como beneticíários em assentamentos rurais. a tim de Identificar as áreas

pnontanas para a reforma agrâna.

Para~'l'ato umco. ~o cadastramento dos trabalhadores rurais. de
que trata o capU! deste amgo. sera observada a ordem de preferencla estabeleCida no
amgo 19 desta Le,

An. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

.Jt:STIFlC\cAo

Entendemos que e necessana a orgamzaçào de um cadastro de

todos os produtores rurals que possam \Ir a ser contempiados pelos probrramas oticims de

retbrma ak'T3.ria. Tal meduia. alem de penmur a Identtticação de areas cntteas. podem vir

a ser um noneador da politica fundiária. uma 'ez que. ameclpadamente. a pnon.' o órgão

fundlàrio conhecera as arcas pnonrarias.
A clasSificação dos trabalhadores ruraIS na ordem de preferênCia

estabeleCida no ano 19 da Lei n' 8.629193 promoverá. por ceno. um cmerio maIs Justo na

distribuição das lerras. sendo desnecessano que o trabalhador rural faça pane de
movimentos ou venha a acampar em beiras de estradas. ou. ainda. \enha a invadir terras

publicas ou pantculares para poder fazer pane de uma lista de produtores com direito a

terra em programas de reforma agrana.

Com um cadastro sério e transparente dos agncultores. possíveis

beneficiarios. não só o trabalbador. mas. pnncipalmeme. o Govemo. poderá saber quantos

são em cada Estado e MUnicípiO.

Com o .ntuito de apnmorar os mecanismos de política agrária.
estabeleCidos na Leí n' 8629. de 25 de feveretro de 1993. apresentamos este projeto de
leI. E. por SI! mnar d~ matena de relevante Imponànc13.. t.:ontamos com a sua aprovação

pelos Ilustres parlamentares.

Saladas Sessões. emtlde~de 1999.

"LEGISLACÁO crrAOA A:-lEXAOA PELA
COOROE:-;ACÁO OE ESTl'DOS LEG1SLATI\'OS - (',OI"

LEI:'<l° 8.629. DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À
REFOfu\1A AGRÁRIA. PREVISTOS NO CAPiT\..;1.0
m. TITULO VII. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

..........................................................................................................................
Art. 19. O título de dominio e a concessão de uso serão conferidos ao

homem ou a mullier. ou ambos. independentememe de estado civil. observada a
seguinte ordem prelerenclal:

I - ao desapropnado. ficando-lhe assegurada a preferênCia para a parcela na
qual se sinte a sede do imovel:

II • aos que trabalham no Imóvel desapropnado como posseiros.
assalariados. parceiros ou arrendattirios:

III - aos que rrabalham como posseiros. assalariados. parceiros ou
arrendatários. em outros imóveis:

IV - aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da
propriedade familiar:

V - aos agricultores cujas propriedades sejam. comprovadamente.
msuliciemes para o sustento propno e o de sua fauulia.

Parágrafo único. Na ordem de preferencia de que trata este artigo, terão
pnoridade os chefes de familia numerosa. cujos membros se proponham a exercer a
atividade agricola na área a ser distribuida.

An. 20. :-1ão poderá ser beneficiário da distribuição de terras. a que se refere
esta Lei. o propriettirio rural. salvo nos casos dos Incisos L IV e V do artigo anterior.
nem o que exercer função publica. autárquica ou em órgão parestatal. ou o que se ache
investido de atnbuição paraliscal. ou quem ja tenha Sido contemplado anteriormente
com parcelas em programa de reforma agraria.

PROJETO DE LEI
N2 1.830, DE 1999

(Da Sra. Maria Elvira)

Dispõe sobre o exercicio da profissão de Turismólogo e autoriza a coação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Turismo.

{As COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Esta lei regulamenta a profissão de Turismólogo e
autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Turismo.

Art. 2' Poderão exercer a profissão de Turismólogo no Pais:

1- os possuidores de diploma de nivel superior em
Turismo. expedido por escolas oficiaiS ou reconhoodas pelo Governo Federat;

11· os diplomados por estabelecimento de ensino
supenor eslrlIngeiro. em curso equivalente. desde que o respectivo diploma
seja reconhecido. na forma da legislação vIgente;
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11I- os que, embora não diplomados nos termos dos
InCISOS anteriores, venham exercendo comprovadamente e de forma
ininterrupta, até a data da publicação desta lei, as atividades de :rurismólogo
há pelo menos 12 (doze) meses,

Art, 3° Compete ao Turismólogo:

I· coordenar, orientar e executar trabalhos técnicos,
estudos, pesquisas e projetos na área de Turismo;

11- analisar dados econômicos, estatlsticos e SOCIaiS
necessários à formulação de política, planos, programas e projetos do setor
turístico;

11I- elaborar planos visando ao desenvolvimento do setor
turístico;

IV- analisar estudos relativos a levantamentos sócio-
econômicos e culturais, na área de Turismo ou em outras áreas que tenham
inlluência sobre as atividades e serviços de Turismo;

v- coordenar e orientar trabalhos especlali2ados, em
ãmbito intermunicipal, interestadual e inter-regional, visando Iavonlcer a
integração de atividades e serviços turisticos;

VI- coordenar e orientar trabalhos de seleção e
classificação de locais e áreas de ínteresse turístico, visando ao adequado
aproveitamento dos recursos naturais e cuiturais, de acordo com sua natureza
geográfica, histórica e artistica, bem como sua viabilidade económica;

VlI- coordenar e orientar levantamentos, estudos e
pesquisas relativamente a instituiÇÔes. empresas e órgãos, públicos e
privados, que atendam ao setor turístico;

VlII- coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de
msrketing turístico;

IX- prestar consultoria e assessoria na elaboração de
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos no setor turístico.

Art. 4° Fica autorizada a criação do Conselho Federal de

Turismo e dos Conselhos Regionais de Turismo que terão como objetivos
precípuos orientar e fiscalizar. em caráter privado, o exercício da profissão de
Turism61ogo, bem como as pessoas jurídicas que têm sua atividade principal

relacionada à área de Turismo.

Art. 5° A organização, a estrutura e o funcionamento dos
Conselhos Federal e Regionais de Turismo serão disciplinados em _
estatutos e regimentos, mediante decisão do plenário daquele Conselho
Federal, garantindo-se que, na composição desse plenáTio, estejam

representados todos os seus Conselhos Regionais de Turismo.

Parágrafo único. Os primeiros membros efetivos e suplentell
do Conselho Federal de Turismo serão eleitos para um mandato provisório de

dois anos. em reunião das associações representativas de profissionais e de
empresas do setor de Turismo. criadas nos termos da Constituição Federal.
com personalidade juridica própria, no prazo de atá noventa dias após a
promulgação desta lei.

Ar!. 6° O Conseiho Federal de Turismo e os Conselhos
Regionais de Turismo, em seus respectivos ãmb~os, silo autorizados, dentro
dos Iim_ estabelecidos em lei, a fixar, cobrar e executar as contlibu\çõell
anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como preços de serviços

e multas que constituirão. recertas pTÓpnas, considerando-se titulo executivo
extrajudicial a certidilo relativa aos créd~os decorrentes.

Art. 7" O controle das atividades financeiras e

administrativas dos Conselhos Federal e Regionais de Turismo serã realizado
pelos seus órgãos internos. devendo os Conselhos Regionais prestar contas
anualmente ao Conselho Federal e este, aos Conselhos Regionais.

Art. 8° Os profissionais da área de Turismo. para o exeroicio

de sua profissão, deverão, obrigatoriamente, inscrever-se nos Conselhos
Regionais de Turismo de sua região.

Art.9" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Hoje não há como negar a importância económica e social
do turismo, não apenas no País, mas em todo o mundo. A Organização Mundial
do Turismo - OMT divulgou recentemente alguns números que falam por si
mesmos. Segundo estimativa daquela Organizaçiio, o total de turistas

estrangeiros passou de 380 milhões de pessoas, em 1985, para 534 miH1Õll!1, em
1995. esperando-se que a marca dos 700 milhões de turistas internacionais e dos
7 bilhões de turistas domésticos seja superada num período de seis anos.

Por outro lado. o faturamento do setor turismo no mundo já
ultrapassou a marca dos US$ 3.6 trilhões, podendo alcançar o incrível montante
de US$ 7 trilhões no ano de 2005.

O País precisa estar preparado para se inserir de forma
decisiva nesse mercado. Para tanto, precisamos ter profissionais melhor
capacitados para atender a contento as inúmeras solicitações decorrentes do
setor.

Nesse sentido, acreditamos que o primeiro passo a ser
tomado deve ser a regulamentaçiio da profissão de turismólogo, que vem a ser,
exatamente, o profissional encarregado de elaborar e coordenar as ações
voltadas para o turismo.

A proposição autoriza, também, a criaçlio dos Conselhos
Federal e Regionais de Turismo, entidades responsáveis pela orientação e
fisealizaçiio do exercício profissional.

Ante o inquestionável alcance social da matéria, solicitamos
o apoio de nossos ilustres Pares na aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em de de 1999.

~fC/Çf

PROJETO DE LEI
N~ 1.831, DE 1999

(Da Sra. Maria Elvira)

Altera os arts. 482, 483 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor
sobre o assédio sexual nas relaçOes de trabalho.

(APENSE·SEAO PROJETO DE LEI N° 62, DE 1999.)

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. I" O ano 482 da Consolidação das Leis do Traba1ho,
aprovada pelo Dc<:relO-lei n° 5.452, de I" de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da
letra "me ede § 2", ficando seu parágrafo único numerado como § I":

"Ar!. 482 : .
m) pratica de assedio sexual.

§ 2° Considcta-se como assédio sexuaJ nas relações de trIha\bo

toda conduta em que o asscdiantc faça uso coativo de sua posiçio
hicraquicamcnte superior a do ....diado para consecução de

oojetivos de natureza sexual."

Ar!. 2° O art. 483 da Consolídação das Leis do Traho1ho,
aprovada pelo Dc<:relO-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigOtaJ' acn:scido da
letra "h" e de § 4":

"Ar!. 483 .
h) for vitima de assédio sexual por porte do empregador, de seus
l'l"postos ou de superior hierirquico."

§ 4° Na hipótese de descaso do empregador diante de denúncias
de ocorrencia de assédio sexual a seu empregado. cabe a C>lC o
direito de pleitear indcnizaçio por danos moms, a Ser
determinada conforme ocaso.'
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An. 3° o an. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decrelll-Iei n° 5.452, de I· de maio de 1943, possa a vigorar acrescido dos
seguinres §§ 2° e 3°, ficando seu parágrafo ÚRico numerado como § 1°:

"An. 468 .

§ 2° Na hipótese de assedio sexual praticado por JlfCP05lO5 do
empregador ou por superior hierárquico, o empregador
proporcionara ao assediado todas as facilidades pera mudar de

funç!o ou de setor de trabalho.

§ 3° As empresas. com a parupeção dos sindicatos ou de outrIS

entidades de classe, estabeleceria programas de prevenç!o ao
a.ssêdio sexual nas relações de trabalho, bem como determinaria

procedimentos internos para o encaminhamento de denúncia."

An.4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o assedio sexual constitui tema de carârer multidisciplinar,
abIn:ando o direito civil, o direito penal e o direito do trabalho.

No campo das relações trabalhistas, o rema interessa nio apenas
sob o ISpectO da moral e do respeito à dignidade humana, mas ta.nbém sob a ótica da
produtividade da empresa. Està comprovado que o assédio sexual exerce influêDcia sobre
os niveis de qualidade do trabalho e de competitividade, relletindo-se nas condições de

vida dos trabalhadores e no ambiente de trabalho.

A subordinação do empregado coloca-<> em condições de

suscepl1bilidade ao poder desmesurado atribuido il enlldade patronal ou a seus
representantes. Nio seri., poIS, a simples inrenção sexual ou o inruito de seduçio do
componheiro de trabalho que iÂ caractenur a.ssêdio. mas loma-se necessário o

propóSito de valer-se do posto furn:ional ou do poder de mando como Instrumento de
Cltlorslo de privilégios sexuais.

Nosso País, il semelhança de todo o mundo moderno, passa por
transformações econooucas em que se constatam a reduçio das oportunidades de emprego

e a preearizaçio dos já existentes. Os assedianres, inescrupulosamente, ulili2am-se desse
fato para pressionarem suas vítimas que. nlio raro, têm, naquele emprego, a sua única

fonre de subsistência pesso&1e familiar. o que as obriga, muitas vezes, a conviver com a
dor, com a humilhação e com o softimento provocados pelo molestamento sexual
indesejado.

Nada mais justo, pois. ,<ue proporcionar aos que sofrem assédio
sexual no trabalho, dos quais a grande maioria é constituida de mulheres. maior CSJlIÇO

pera se defenderem e maior proteção no desempenho profissional, bem como buscar

mecanismos pera reduzir e desestimular a despreZlvel pratica do assédio sexual nas
atividades laborais.

É o que se pretende com a aprovação da matéria do prcsenre

projeto de lei em que estamos propondo a definição de assédio sexual nas relações de
trabalho em consonincia com a doutrina adotada por grandes juristas nacionais e

internacionais. Também propomos, dentre outros. que a ocorrência dessa espécie de
comportamento constitua justa causa para dispensa do assediante e como motivo de

rescisão do contrato por porte do assediado. Não nos esquecemos, ainda, de destacar a
responsabilidade subjetiva do empregador, ou seja. quando toma conhecimento do fato e
nio ••ohiliza pro.ulências pera impedir sua con!lnUldade.

Nesse sentido, contamos com o apoio dos ilustres Pares desta

Casa pera a aprovaçio da presente iniciativa. entendendo que as mndificações nela
propostas representam um avanço de mndcl'lUZllÇão em nossas g8!antlas SOClaíS.

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
eOORDE~ACÃODE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ e.o...

OECRETO:LEI N° 5.452, DE OI DE MAIO DE 1943. t
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS "'00
TRABALHO.

••••••••••••••••••• •••• •••• u ••••••••u .

TÍTIlLO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

. .

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO

An. 468. :-.los contratos individuais de trllbalho só é licila a a1teraçio dll5
respecllvas condições por muruo coosenllmento. ainda assim. desde que nio resultem.
direta ou indiretamente. preJuizos ao empregado. sob pena de nulidade da cláusula
mfringente desta garanlla.

Parágmlo unico. Não se considem alteração unilateml a determinação do
empregador para que o respectivo empregado revena ao cargo efetivo. anterionnente
ocupado. deixando o exercicio de função de conliança.

An. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado. sem a sua
anuência. para localidade diversa da que resuhar do contrato. não se considerando
transleréncla a que mio acarretar necessanamente a mudança do seu domicilio.

§ '0 Não estão compreendidos na proibição deste amgo OS empregados que
.xerçam cargos de conliança e aqueles cujos contratos tenham como condição.
implicita ou explicita. a transferência quando esta decorra de real necessidade de
servIço.

'" § I"com rl!tiuç'!(J dudupe/a Lei n Il 6.203. Ult [; ()4 197j.
~ 2° É licita a transferência quando ocorrer extinçilo do estabelecimento em

que trabalhar o empregado.
§ 3° Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o

empregado para locahdade diversa da que resultar do contrllto: não obstante as
resrnções do arugo anterior. mas. nesse caso. ficara obrigado a wn pagamento
suplementar. nunca IRlenor a 25% (VIRte e cinco por cento I dos salários que o
empregado percebia naquela localidade. enquanto durar essa Slruaçilo.

'" § J"com r~duçdudadafNla LeI n"6.203. de 171)41975.

CAPlTIJLO V
DA RESCISÃO

An. 482. Constirucm JUSta causa para rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador:

I) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo imico. Consurui igualmente jUSla causa para dispensa de

empregado. a prática devidamente comprovada em inqumto administrativo, de atos
llICnllllórios ã segurança lllIl:ional.

• Parágrafo úniCO acresanrQ(/a (N/O [NcreuJ-ltt n" J. de 2i D/ /966.

Art. 483. O empregado poderã considerar rescindido O contnllO e pleitelr a
devida indenização quando:

g) o empregador reduzir o seu trabalho. sendo este por peça ou wefa, de
fonna a afetar sensivelmente a imponância dos salmos.

§ 1° O empregado podem suspender a prestação dos serviços ou rescindir o
conlIalO, quando tiver de desempenhar obrigações legais. incompativeis com a
continuação do serviço.

§ 2° No caso de mone do empregador constituido em empresa individual, é
facultado ao empre2ado rescindir o contraIO de trllba\ho.

§ 3° Nas hipóteses das letras "d", "g", podera o empregado pleitear a resçisão
de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações. pennaaec:Cndo
ou não no serviço até ftnal decisão do processo.

• § 3'acu••contada pc/a Ler n" 4.82S. tk OS 1/ /96S.

Art. 484. Havendo culpa teciproca no 810 que determinou a ra;cisio .do
contrato de trllbalho. o tribunal de tnlbalho reduzirá a indenização á que seno devida
em caso de culpa exclusiva do empregador. por metade.
......u ••un u u .

...................................n nn•••n •••••••
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PROJETO DE LEI
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Deputado Dr. ;;]ir; .

PDT/SP

Dispõe sobre o Incentivo ao contrato de trabalho para o adolescente abandonado e infrator.

'AS COMISSÓES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: DE TRABALHO. DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO: DE F1NANÇA~ E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E
ART. 54): E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24.11)

O Congresso NaCional decreta:

Art. 10 Permne aos empregadores que contratarem

adolescentes assistidos por entidades beneficentes e de recuperaçio. a isenção dos

encargos prevldenclarios. cabendo lambém a dedução, em dObro: ~o imposto de
renda a paga- das despesas relacionadas com pagamentos de salanos, ordenados

e grati1icaçàes destinados aos contratados. .
Paragrato Único. Os adolescentes referidos no caput

deste artigo consideram-se menores aprendizes para efeitos trabalhistas, com
Jornada de trabalho nunca superior a 20 (vinte) horas semanaIS, devendo.

obngatonamente. estarem mamculados na rede regular de ensino.

Art. 2" O contmto de trabalho devera S8f firmado pelo

empregador e pelo adolescente. com a assistênCia da en'Jdade beneficente ou de

recuperação, sob cuja proteção se encontrnr.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Com o crescente indica de vloiênCla urbana observado

em todo o pais. vemos também que. em sua grande malona. os lovens estão sendo

levados a serem vitimas ou vitimlzadores da sociedade em funçáo da falta de

programas reabilitadores e sOCiabilizantes.

Falia opção de trabaiho e lazer e são excluídos do

emprego por preconceito e falta de oportunidades. Dessa forma, o jovem está
delinqUindo. assassinando ou sendo assassinado.

O BraSil tem o incrível recorde de morte por violência,

abatendo. pnnclpalmente os jovens na faixa etária de 14 a 21 anos de idade. O que

falta no programa de profissionalização é a pernpectiva de inserção no mercado de

trabalho que dê ao Jovem garantia de futuro, distanciando-o das transgrenées ou
dos confinas com a lei.

A isenção relativa ao prtmelro empreço desses
adolescentes com a obrigatoriedade de estarem cursando o ensino regular, significa

um importante incentivo para os setores do comércio. da indústria e de setVÍÇOS.

Como as oportunidades de emprego estão cada vez mais escassas. especialmente

parll os jovens, esta proposta seria um incentivo â abertura de novas vagas.

A realidade é a de que. embora munes empregadores

tenham vontade de contribuir para mmorar o angustiante problema social, esbllram

sempre em obstáculos representados pelos encargos sociais e trabalhistas.

Assim, a caractertzação desses menores como
aprendizes facilitaria a sua contratação e, por sua vez. os empregadores Inm uma

'oompensaçlo' peta oportunidade legada a estee com a isenção do IRPJ e das

contribuições previdenciárias.

Sala das Sessões, em _ de de 1m.

o'1-/(o/?rt?

Dispõe sobre a restituiçáo ao erário público por bens públicos danificados.

(APENSE·SEAO PROJETO DE LEI N"3.187, DE 1997.)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - Os cidadãos que forem apanhados em

flagrante danificando bens Públicos, tais como prédios, muros,
cercas. equipamentos de praças e parques, telefones públicos,
monumentos e outros, além das penalidades legais previstas na
legislaçllo pertinente, ficam obrigados a restituir ao Erário Público o
valor dos bens danificados. ,

Parágrafo 1° - Quando o cidadão não tiver
con,dições financeiras para proceder a restituição prevista no "capuf'
deste artigo, deverá fazê-lo prestando serviços à comunidade sob a
orientação do Agente Público Municipal, até que seus serviços
atinjam o valor do bem danificado. O valor dos serviços, para efeito
da restituição, será calculado com base na remuneração do padrão I
(um) da Municipalidade.

Parágrafo 2° - Quando o infrator for
inimputável o responsável pôr ele fica sujeito as penalidades
previstas no "capuf' deste artigo na forma do parágrafo 1°, se não
tiver condições financeiras para a restituição do valor do bem
danificado.

Parágrafo 3° - A constatação do flagrnnte
poderá ser feita pela Polícia Militar, Civil, ou outras autoridades
estaduais ou municipais.

Art. 2° - O Governo Federal firmará convênio
com estados e municípios, para o cumprimento e fiscalização da
presente Lei.

Art. 3° - Revogadas as disposições em
contrário.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Preocupa-nos sobremaneira, o vandalismo que
ocorre nas grandes cidades.

No entanto o que era comum nos grandes
centros, como a pichação de monumentos, invadiu as pequen~

cidades do interior desse nosso imenso País. A ação predatória
daqueles que sentem prazer em danificar os bens pú~licos,
especialmente os equipamentos que beneficiam a todos, precisa ser
punida.

Os bens públicos estão sendo danificados de
forma criminosa pôr irresponsáveis que se divertem com isto. Pôr
exemplo, quando é colocado um telefone público em local onde não
há vigilância permanente, esse aparelho dentro de muito pouco
tempo estará destruído.

Nossa sugestão expressa neste PL, sem
prejuizode- pensIidaàes. pre\'istas-em-'legjslaçã&'especifica; prevê a
indenização ao Erário Público pôr bens Públicos danificados.
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• Quando for constatada a ação deletéria, develá
ser procedida a devida indenização dos bens danificados. Quando
tratar de infratores inimputáveis perante a. Lei, os pais ou
responsáveis responderão.

Baseado nestas argumentações, solicito aos
nobres pares desta Casa, a adesão ao referido projeto e sua posterior
aprovação.

Sala das Sessões, em 1 199. ! ((}tO

~
-= OrlO J1

- Çl Q,~

~ ENIO BACCI PDTIRS

PROJETO DE LEI
N2 1.835, DE 1999

(Do Sr. Enio Baeei)

Prolbe a olscnmlnacáo. soo oualquer forma. as mulheres.

As COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART 24.11)

o CO:'\GRESSO NAClO~AL decreta:

Art. 1° - É vedada a discriminação da mulher, sob
qualquer forma. especialmente diante do que dispõe a presente lei.

Art. 2° - ~o âmbito de sua competência o Poder
Executivo penalizará todo o estabelecimento comercial. industrial,
entidades. associações. sociedades civis ou de prestação de serviços,
cujos proprietãrios. prepostos ou representantes. pratiquem atos
discriminatórios contra a mulher. em função de seu sexo ou estado de
gravidez. ou contra elas adotem coação ou violência.

Art. 3° - Considera-se para efeitos desta lei. como
prática de restrição ao direito as mulheres. entre outras definidas em
legislação especial:

I - exigência de teste de qualquer tipo para a
verificação de estado gravídico. como condição para
permanecer no emprego ou nele ser admitida;
li - exigência ou solicitação de comprovação de
esterilização para permanência ou admissão no
emprego:

m-exigência de exame ginecológico, como condição
de permanência ou admissão no emprego;
IV - discriminação as mulheres casadas. ou mães, no
processo de seleção e treinamento ou rescisão de
contrato de trabalho:
V - a exigência ou tentativa de obtenção de vantagem
sexual pôr parte do empregador. prepostos ou
representantes. mediante a ameaça de rescisão ou
resilição contratual:
VI - a realização de revistas íntimas pôr parte dos
empregadores. prepostos ou representantes;
VII - adoção. pôr parte das empresas e empregadores,
de quaisquer medidas que incentivem a prática de
controle da natalidade'.

Art. -to - As infrações a esta lei. serão apuradas em
processo administrativo. independente das ações civis e penais
cabíveis.

Parágrafo 1° - Aos infratores desta lei serão aplicadas
as seguintes penalidades administrativas:

I - advertência pública e pôr escrito:
II - multa de 1- (dez) a 100 (cem) salários mínimos;
m- inabilitação para o acesso a licitações públicas.

Parágrafo 2° - As sanções previstas nos incisos II e m
do parágrafo anterior. deverão sempre ser acumuladas com a sanção
prevista no inciso I.

Parágrafo 3" - De acordo com a gravidade da
infração. poderão ser acumuladas as sanções previstas nos incisos II e
mdo parágrafo anterior.

Parágrafo 4° - Os recursos resultantes das multas,
previstas no parágrato 1°, inciso II deste artigo. serão destinados para
instituições sem fins lucrativos que auxiliem mulheres vitimas de
violência.

Art. 5° - Todo cidadão é parte legítima para
comunicar as autoridades as infrações à presente lei,
independentemente das prerrogativas do Ministério Público relativas à
defesa dos interesses individuais resguardadas neste lei.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 7" - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA,

A sociedade brasileira não pode mais, às portas do
terceiro milênio, admitir a violência específica que um número de
mulheres sofre diariamente. É uma violêncía dissimulada e diluída,
sustentada pôr valores arcaicos que dão ao homem o direito de posse
do corpo, da vida e dos destinos das mulheres.

Mulheres são discrimínadas em casa, pôr pais,
maridos e irmãos. Mulheres são discriminadas nos locais de estudo e
trabalho. pôr colegas. e, sobretudo. pôr chefes. patrões e superiores
hierárquicos. Mulheres são quotidianamente humilhadas. violentadas
ou mesmo mortas para saciar desejos ma3culinos ou lavar com sangue

a honra maculada do "varão".

É imensa nossa dívída - a dívída do género masculino
e da sociedade - para com as mulheres de todos os tempos. Talvez
impagável. Mas não é isso que importa. ao menos no momento.
Precisamos afirmar o incontornável dever moral de constranger, de
combater de todas as formas o discurso e a prática da discrimínação e
da opressão sobre a mulher.

Urge que o Poder Público. juntamente com o "todo"
da sociedade. crie mecanismos para diminuir e quem sabe até evitar
estes tipos de discriminação social que só servem para degradar mais
ainda as relações entre individuos em nosso meio.

Pôr acreditar que possuímos um compromisso com as
.gerações futuras é que tentamos deixar um legado importante e que
vem diferir das concepções enraizadas em nosso tipo de sociedade.

Baseado nestas argumentações, solicito aos nobres
pares desta Casa, a adesão ao referido projeto e sua posterior
aprovação.

Sala das Sessões. / /99 Ô -:;-!/(JIqf

~
- ""'=- -:.

,~-,G&~

putado Enio Bacci PDTIRS
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PROJETO DE LEI
N2 1.837, DE 1999
(Do Sr. Damião Feliciano)

Acrescenta § 3' ao art. B4 da Lei n' 7210. de 11 de ;"iho de 1984 - Lei de Execução Penal.

,A COMISSÃO OE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA EDE REDAÇÃO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica acrescIdo o § 3° ao art. 84 da Lei nO 7.210. de

11 de julho de 1984. com a seguInte redação:

"Art. 84 ..

§ I' ..

§ 2' .
§ 3D

, O condenado peJa pratica de crime hediondo
cumprirá pena em seçlIo distinta da dos demais pre!OS. li

(NR)

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco dias após

sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É fato notório que o sistema penltenclàrio braSileiro. além
de falido. tem servIdo como escola de aperfeiçoamento no crime.

Os presos ficam amontoados e acueles de menor

periculosidade acabam se transformando em bandidos mais perigosos por conta

da convivência.

Um dos objetivos pnmordlais do estabeJecimento penal. a

recuperaçAo do condenado. deixa de ser cumprido. Em seu lugar. ocorre o

resultado inverso: o preso. depois de cumprir a pena. com raras exceções. fica

ainda mais envolvido com o crime e sua penculosidade aumenta.

Isto ocorre até mesmo como fonna de sobreviveneia do

preso. que se brutaliza ptda vez. mais. para nao ser molestado no presidia e

conseguir sair deJe ileso. ')

Desta forma. entendemos necessária a modfficaçao da Lei

de Execução Penal. no sentido de obrigar o Estado a proceder â separação dos

condenados por cnmes hediondos dos demaiS.

AsSim evita·se, a influência malefica. a ameaça que os

presos perigosos exercem sobre os de menor periculosidade. a fim de que a sua

recuperação se tome algo viável.

Para IstO. contamos com o apoio de nossos ilustres Pares.

-\n. 84. O preso provisório ficara separado do condenado por sentença
transitada em julgado

~ 10 O preso prunário cumpnra pena em seçào distinta daquela reservada
para os reincidentes.

§ 2' O preso que. ao tempo do fato. era funclOnario da administração da
justiça cnminal ficara em dependêncIa separada.

.-\n. 85. O estabelecimento penal devera ter lotação compativel com a sua
estrutura e tinalidade.

Para.rafo Unico. O Conselho Nacional de Poliuca Cnmmal e Penitenciaria
detennmara o-limite maximo de capacidade do estabelecimento. atendendo a sua

natureza e peculiandades.

.-\n.86. As penas pnvauvas de lIberdade aplIcadas pela justiça de uma
unidade federativa podem ser executadas em outra unidade. em estabelecimento

local ou da União.

§ \0 A União Federal poderli construir estabelecunento penal em local .
distante da condenação para recolher. mediante decisão Judicial. os condenados a
pena supenor a 15 tqurnzC) anos. l}uando a medida $C Jusutiqut:: no interesse da
segurança pública ou do próprio condenado.

§ 2' Conforme a natureza do estabelecimento. nele poderão trabalhar os
liberados ou egressos que se dediquem a obras publicas ou ao aproveItamento de

terras OClOSas.

PROJETO DE LEI
N2 1.838, DE 1999

(Do Sr. Padre Roque)

Altera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997. que InstitUi o Código de TrânSIto
BraSileiro. para dispor sobre equipamentos obngatórios.

r
(APEN5E-5EAO PROJETO DE LEI N°1 008. DE 19991

O Congresso NaCional decreta:

Art. 1° Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para
induir entre os equipamentos obrigatórios dos veiculos a barra de proteção
lateral e no teto e o alr bago

Art. 2' O art. 105 da Lei n' 9.503. de 23 de setembro de
1997. que ins\ttUl o Código de TrânSllo Brasileiro, passa a vIgorar acreSCIdo dos
seguintes incisos:

"Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veiculos.
entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

"//I-A - barras de proteção lateral e no teto:
"//1-8 - eqUIpamento suplementar mflável de retenção 

;m: º-ª9:

Sala das Sessães. em " de l c..

peputado DAMIÃO FELlCIANO

de 1999. Art. 3° Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORD!:NACÁO DE E5'TIJD05 LEGiSLATIVOS - CrDI

LEI N° 7.210. DE Il DE JULHO DE 1984.

IN5Tln:r A LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.

TITI.·LO IV
Dos Estabelecimentos Penais

CAPÍTULO I
DispOSições Gerais

A preocupação com a segurança no trânsito é. sem dúvida, o
grande elemento norteador do novo Código de Trânsito Brasileiro. Com essa
preocupação. o legislador procurou articular medidas de diversas naturezas,
dentre as quais destacamos o maior rigor na formação dos condutores e na
punição dos delitos de t'ãnsito.

Outro ponto importante que mereceu a consIderação do
Parlamento quando da elaboração do CTB diz respeito à segurança dos
veículos. A lei procura estabelecer um conjunto mínimo de equipamentos
conslderndos indispensáveis para proteger a vida das pessoas, reduzindo os
danos pessoais em <:sso de acidentes. como é o caso do CInto de segurança e
do encosto de cabeça. bem como do taeógrafo para os veículos escolares, os
de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de transporte de
carga com peso bruto total acima de 4.536 quilogramas.

Embora reconheçamos o avanço que esses dispositivos
representam,· consideiarriOs que o CTB carece de aperfeiçoamento quanto a
essa questão. Equipamentos existem que são de uso consagrado em outros
palses e não foram incluidas na lista obrigat6<ia do Código, como é o caso, por
exemplo, dos dispositivos de reforço de carroceria - barras de proteção lateral
e no teto - e do equipamento suplementar inflável de retenção - me!lJHl. Está
suficientemente comprovado que a adoção desses equipamentos pode trazer
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APENSE·SEAO PROJETO DE LEI N" 1830 DE 1999)

PROJETO DE LEI
N~ 1.840, DE 1999

(Da Sra. Nair Xavier Lobo e outros)

o Congresso :\aclOnal decreta:

Autonza a cnação dos Conselhos Feaeral e Regionais de GUlas de TunsmQ e da outras
orovldêncl3s

de 1999.Sala das Sessões. em

enormes benefiaos para o condutor e os passageiros dos veIculaS,
minimizando a gravidade dos fenmentos em caso de aadentes.

A proposição que ora oferecemos á aprecIação da Casa tem
por objetivo preencher essa lacuna. Insenndo os equipamentos citados na lista
daqueles considerados obngatónos pelo CTB. Entendemos ser Imprescindível
que o texto legal venha reumr todos os meIos possíveis para proteger a
integndade dos usuarios do trânSito. é: dever do Poder Público zelar para que
os produtos fabncados no País estejam de conformidade com melhor
tecnologia eXistente. pnnclpalmente no caso dos veiculas. onde uma falha
pode significar uma Vida.

Diante da Importânc," do tema para a segurança do trãnsrto,
estamos certos de que poderemos contar com o amplo apoio dos membros
desta Casa para a rãpida tramrtação e aprovação do presente projeto de lei.

'.;'7- de .'--v...f u t ""I

,~
Deputado PA'gRl!f36uE

LEGISL\Ç.~oCITADA ASEXADA PELA
COORDE'S -\çÃO DE ESTCOOS LEGISLAw:os ~ (<lDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI:'I/° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

fNSTITl1 O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPiTl1..0 IX
Dos Veiculas

SEçAo II
Da Segurança dos Veiculas

"Jt. 1° Fica autonzada a cnação dos Conselhos Federal e RegIOnaiS de GUIas de
Turismo. dotados de personalidade Juridica de direno pnvado.

Paragrafo Unico. Os conselhos a que se refere o eapul deste artIgo terão como
objetIvo precipuo a tiscalização. em carater privado. do exercicio profissional
dos gUlas de tunsmo. ,alendo-se. para ISSO. da legislação regulamentadora da
protissão.

"'n. 2" A orgamzação. a estrutura e o funCIonamento dos Conselhos Federal e
..-RegionaIS de GUIas de Turismo serão dIsciplinados. em seus estatutos e

regunentos. medIante decisão do plenano de seu conselho federal. garantindo-se
que na composição deste estejam representados todos os seus conselhos
reglOnal5.

Art. 3' O Conselbo Federal de GUIas de Tunsmo ,CFGTI e os Conselhos
RenlOnars de GU13S de Tunsmo (CRGT1. em seus respectivOS ãmbnos. são
aut;nzados. denrro dos lImnes estabelecidos em lei. a fixar. cobrar e executar as
conrribUlções anuars deVidas por pessoas fisicas ou ]uridlcas. bem como preços
de se"'ços e multas. que consl!turrão receitas propnas. conslderando-se titulo
execul!vo exrrajudlc,"l a cenidão relativa aos créditos decorremes.

An. 105. São eqUipamentos obrigatorios dos veIculas. enrre ourros a serem
estabeleCidos pelo CO~TRAN:

1o cinto de segurança. conforme regulamentação especilica do CONTRAN.
com exceção dos veiculas destmados ao transpone de passagerros em percursos em
que seja permittdo vIajar em pé:

11 - para os ,",culos ,k transpone " ue "onduç50 ",,:olar. os ue rranspone
de passageiros com maIs de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a
quarro mil. quinhentos e tnnta e sets qUilogramas. eqUipamento registrador
instantâneo malterável de velOCIdade e tempo:

1II - encosto de cabeça para todos os tipos de veiculas automotores.
segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN:

IV - (VETADO)

V - dispostltvo destinado ao conrrole de emissão de gases poluemes e de·
ruldo. segundo normas estabeleCidas pelo CO~TRA~. •

VI - para as bicIcletas. a campamha srnallzação noruma dianteira rraseira.
lateral e nos pedars. " espelho retrovIsor do lado esquerdo.

~ I° O CONTRAN diSCiplinara o uso uos eqUIpamentos obrigatónos dos
'elculos e determmara suas espeCIficações tecOlcas.

§ 2° Nenhum ,elculo poderá rransl!ar com eqUIpamento ou acessóno
prOIbido. sendo o rnfrator sUjeIto as penalidades e medidas admrnlstrativas previstas
neste CódIgo

§ 3" Os rabncantes. oS tmponadores. os montadores. os encarroçadores de
veiculas e os revendedores devem oomercializar os seus veiculas com os
equipamentos obrigatórios dermidos neste artIgO, e com os demais estabelecidos pelo
CONTRAN.

§ 4° O CONTRA.'! estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto
neste anígo.

Art. 106. >lo caso de tàbncação artesanal ou de modificação de veículo ou.
ainda. quando ocorrer substituição de eqUipamento de segurança especificado pelo
fabricante. será eXigido. para licenCiamento e regisrro_ cenificado de segurança
expedido por mS\l[Ulção teeOlea. credenciada por orgão ou entidade de merrologia
legal. conterme norma elaborada pelo CONTRAN.

An. 4' Os gUIas de tunsmo terão noventa dias. contados a partir da dalll de
\Igência desta leI. para IOstalar os Conselhos Federal e Regionais de Guias de
Tunsmo. bem como para elaborar e registrar seus estatutos e reg.lmentos.

Art. 5' Esta lei enrra em vigor rrinta dIas após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O exerclcio da profissão de Guia de Turismo foi regulado em 1993. pela Lei nO
8.623. de 28 de ]anerro. que foi regulamentada pelo Decreto nO 946. de l° de
ourubro do mesmo ano.

Fazem. ponanto. maIs de seis anos que a protissão fOI le;umente reconhecida
sem que fossem cnados os respectivos conselhos de fiscalização do exercício
profiSSIOnal.

Não obstante a Embrarur estar exercendo. no caso dos Guias de Turismo.
algumas das atribuições próprias dos conselhos de fiscalização profissional

'faz-se mister a criação desses conselhos para que as demais al!vldades, tipicas
dessas entidades. sejam efetivamente desempenhadas. criando-se. pllIll tal, a
esrrutura neeessaria. tanto no âmbito federal quanto regional.

Desta fonma estamos propondo. com O presente projeto. a aut~
legislativa para criação dos Conselhos Federal e Regionais de G~ de
Turismo. nos tennos do que dispõe o art. 58 da Lei nO 9.649. de 27 de m8lO de
1998.

Acreditamos que a criação dos conselhos de fiscalização dos Guias de Turismo
conferirá maior credibilidade não só aos profissionais da área mas, corno
conseqüência. também as empresas e demais entidades ligadas ao ~.
reforçando este ramo de atividade que adquire. dia a dia. espaço na econonua
brasileira e mundial.
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Assun. por todo o exposto. contamos com o apoio dos uustres Parlamentares
desta Casa e do Senado Federal para aprovação do presente projeto de lei que,
certamente, contribuirá para o desenvolvimento do tunsmo no Brasil, atividade
essa de suma imponáncia para a nossa economia

Sala das Sessões, em Â de !lO de 1999.

An. 1° É considerado Guia de Turismo o profissional que. devidamente
cadastrado na EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo. nos termos da Lei n°
8.623, de 28 de janelfo de 1993. exerça as atividades de acompanhamento, orientaÇão
e t:ransnllssão de informações a pessoas ou grupos. em visitas, excursões urbanas.
mwricipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas.

DepmadoDE VELASCO

. J-
/~.\0

Deputado JOAO~S

'kO:~~=iLOS,~.~. I :
i

''''~.'-'-' - ,I

DepuLlldo ALDIR. CABRAL .

LEGl'$UçÃO CrrADA ANEXADA PELA
COOI\DENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.623. DE 28 DE JANEIRO DE 1993.

DISPÕE SOBRE A PROFISSÃO DE GUIA DE
11JR.lSMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° O exercicio da profissão de Guia de Turismo. no Território
:-lacional. é regulado pela presente Lei.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, é considerado Guia de Turismo o
profissional que, devidamente cadastrado no lnstituto Brasileiro de Turismo 
EMBRATUR, exerça atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a
pe5SOl15 ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais,
interestaduais, intemaeiouais ou especializadas.

Parágrafo imico. (Vetado).

An. 3° (Vetado).

Art. 4° (Vetado).

An. 5° Constituem atribuições do Guia de Turismo:

a) acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em
VISItas. excursões urbanas. mwricipais. estaduais. interestaduais ou especializadas
dentro do Território Nacional:

b) acompanhar ao exterior péssoas ou grupos organlZ8dos no Brasil;

c) promover e orientar despachos e liberação de passageiros e respectivas
bagagens, em terminais de embarque e desembarque aéreos. maritimos, fluviais.
rodoviários e ferroviários:

d) ter acesso a todos os veiculos de transpone. durante o embarque ou
desembarque. para orientar as pessoas ou grupos sob SUl! responsabilidade.
observadas as normas especificas do respectivo termmal:

e) ter acesso gratuito a museus. galerias de ane. exposições. feiras.
bibliotecas e pontos de mleresse ntnstIco. quando estIver conduzmdo ou não pessoas
ou grupos, observadas as normas de cada estabelecimento. desde que devidamente
credenciado como Guia de Turismo;

f) ponar. privativamente. o crachá de Guia de Turismo emitido pela
EMBRATUR.

DECRETO N° 946. DE 1 DE OUTUBRO DE 1993.

REGULAMENTA A LEI N" 8.623, DE 28 DE
JANEIRO DE 1993, QUE DlSPÚE SOBRE A
PROFISSÃO DE GUIA DE 11JR.lSMO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

An. 2° Constituem atribuições do Guia de Turismo: -

I - acompanhar. orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em
visitas, excursões urbanas, mwricipais, estadUllis. interestaduais ou especializadas
dentro do território nacional;

Il - acompanhar ao exterior pessoas ou grupos organizados no Brasil;

111- promover e orientar despachos e liberação de passageiros e respectivas
bagagens, em terminais de embarques e desembarques aéreos. maritimos, fluviaIS,
rodoviários e ferroviãrios:

IV - ter acesso a todos os veiculos de transpone. durante o embarque ou
desembarque. para onentar as pessoas ou grupos sob sua responsabilidade.
observadas as normas especificas do respecuvo termmal;

V - ter acesso gratuito a museus. galenas de ane. exposições, feiras.
bibliotecas e pontos de interesse turistico. quando esuver conduzindo ou não pessoas
ou grupos, observadas as normas de cada estabelecunemo. desde que devidamente
credenciado como Guia de Turismo:

VI - ponar, privativamente. o cracha de Guia de Turismo emllido pela
EMBRATIJR.

Paragrafo Uruco. A forroa e o horano dos acessos a que. se referem as
alíneas lIL IV e V, desle anigo, serão. sempre. objeto de previo acordo do gula de
twismo com os responsàveis pelos empreendimentos. empresas ou equipamentos.

., , , .

LEI N° 9.649. DE 27 DE :\'IAIO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
PRESIDENClA DA REPúBLICA E DOS
M1NlSTERIOS. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPITULO V
Das Disposições Gerais. Finais e Transitórias

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões .regulamentadas serão
exercidos em caráter privado. por delegação do poder público. mediante autorização
legislativa

§ 1° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do
plenário do conselho federal da respectiva profissão. garantindo-se que na
composição deste estejam representados todos seus conselhos regionais.

§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regu\amentadas;dolados de
personalidade juridica de direito privado. não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vinculo funcional ou hlerarquico.

§ 3° Os empregados do~. conselhos de fiscalização de profissões
regulamenladas são regidos pela legislação trabalhista. sendo vedada qualquer forma
de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração
Pública direla ou indireta

§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são
autorizados a fixar. cobrar e executar as contribUIções anuais deVIdas por pessoas
flSicas e Juridicas. bem como preços de serviços e multas. que consUtuirão receitas
próprias. considerando-se titulo executivo extrajudiCial a cenidão relativa aos
créditos decorrentes.

§ 5° O controle das atividades fmanceiras e adminlstrauvas dos conselhos
de fiscalização de profissões regulamentadas sera realizado pelos seus órgãos
mtemos. devendo os conselhos regionms prestar contas. anualmente. ao conselho
federal da respectiva profissão. e estes aos conselhos regionais.

* 6° Os coiiSeiiiõSde fiscalIZação de protissões regulamentadas. por
constituIrem serviço público. gozam de Imunidade tributária total em relação aos seus
bens. rendas e serviços.

§ 7" Os conselhos de fIScalização de profissões regulamentadas
promoverão, até 30 de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao
estabelecido neste artigo.

§ 8° Compele à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que
envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no
exercicio dos serviços a eles delegados, conforme disposto no "capllt".
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§ 9" o disposto neste artigo n!o se aplica li entidade de que lI1WI a Lei nO
8.906, de4 dejulho de 1994.

An.59. O lnstituto de Resseguros do Brasil - IRB. ctiado pelo Decreto-Lei
n° 1.186. de 3 de abril de 1939. regido pelo Decreto-Lei n° 73. de 21 de novembro de
1966. com a redação dada pela Lei nO 9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a
denominar-se IRB·BRASn. RESSEGUROS SA. com a abreviatura IRB-Brasil Re.
........................................................................................................., .

..·..7•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••.••••..••••••••.•.••.....•••••••.••••.••••••.•••.•••••••••••••••••••••.•••r..•••.•••

PROJETO DE LEI
N2 1.842, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N2 146/99

Denomina "Aeroporto Internacional de Guarulhos - Ulysses Guimarães" o aeroporto
internaetonal de São Paulo no Município de Guaruihos, Estado de São Paulo.

(ÀS COMISSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; DE EOUCAÇÃO. CULTURA E
DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11.
APENSEM-SE A ESTE O PROJETO DE LEI N" 1.362. DE 1999, E SEU APENSADO)

o Congre.,o Nacional decreta:

Art. 1· O atual aeropolto internacional do Estado de São Paulo, localizado no
Municipio de Guarulbos, passa a denominar-se"Aeropolto [nternacional de
Guamlhos - Ulysses Guimarães".

Art. 2· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 06 de outubro de 1999
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LEGISLAÇÃO ClTAnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

Oficio n' 931' (SFl
Brasilia em cJ(, de ourubro de 1999.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULON
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULo I
DO PODER LEGlSLATNO

Seção V11I
Do Processo Legislativo

Subseção III
nssLeis

An. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra. em um só turno de discussão e votação. e enviado à sanção ou
promulgação. se a Casa revIsora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelencia, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos tennos do ar!. 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nO [46, de 1999, constante dos autógrafos em anexo, que "denomina
•Aeroporto Internacional de Guarullios - Ulysses Guimaries' o aeroporto internacional de
São Paulo no Municipio de Guarullios _SP".

A_._ w~
Senador c~rloa Pa.trocínio

Pr1meiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelc!ncia O Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretârio da Câmara dos Depurados
jbll.
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PROJETO DE LEI
N~ 1.846, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N2 493199

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECÃovm
Do Processo Legislativo

SUBSECÃOllI
Das LeIS

Sábado 30 51805

Autoriza a coação do Conselho Federal e dos Conselhos RegIonais dos Técnicos
IndUlltriai•.

(/IS COMISSOES DE TRABAI.HO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO: E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24. li)

oCongresso Nacional decreta:

Art. I- É a Federação Nacional dos Técnicos Indusmais autotizada a criar o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Têcnicos Industriais de Nivel Médio. nos
tennos do att. 58 da Lei nO 9.649. de 27 de maio de 1998.

§ JI' Os Conselhos a que se refere este anigo terão competência de fiscalização do
exercício da profissão regulamentada referida.

§ 2° É autorizada a inclusão. nessa estrutura fiscalizadora. dos profissionais
técnicos de nível médio em nutrição e dietética.

§ 311 São excluídos da abrangência desta Lei os Técnicos Químicos. em suas
divelSas especialidades, enquadrados no ar!. 20 da Lei nO 2.800. de 18 de junho de 1956.

An. 2- Incluem·sc. dentre as rendas dos Conselhos a que se refere esta Lei:
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas:
II ~ taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos.
Parámíb único. Os Conselhos Federal e Rceionais são autorizados 3 fixar.

cobrar e execu~ as contribuições anuais devidas por pess~as tisicas e jurídicas. bem como
preços de serviços e multas. que constituirão receitas próprias. considerando-se tirulo
executivo extrajudicial a certidão relativa aos creditas decorrentes.

Art. 3° As AnoU1Çôes de Responsabilidade Técnica ~ 1RT a que se refere a Lei
nO 6.496. de 7 de dezembro de 1977, relativas a serviços de competência dos técnicos
industriais. serão efet=las jünto '!.D Conselho Regional com jurisdição sobre o local de
~izaçio do serviço.

§ (0 Compete ao Cooselho Federal a definição da taxa de registro da ART e dos
pariIIletros apartir dos quais cabetá acobrança.

§ 2" AplicaDt-se aos Conselhos a que se nofeno esta Lei as demais regtU sobre as
ART previstas na Lei nO 6.496, de 1977.

Art. 4- Os Conselhos criados em decorrência desta Lei sucederão em direitos e
obrigações no!ativos aos Téenicos Industriais e de Nutrição de Nível Médio aos Comelhos
Federal e Regionais de Nulri<;ão, pnovistos no ano l° da Lei n' 6.583. de 20 de outubto de
1978, e aos Comelhos Fedet3l e Regionais de Eogenhari•. ArquitetuIa e Agronomia a que
se nofere o att. 24 da Lei n' 5.194, de 24 de dezembro de 1966. ficando estes últiInos
obrigados. a partir da data da criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais de Nível
Médio. a:

I ~ suspender toda a cohrança de dívidas dos técnicos mdustriais e, no prazo de
rrês meses. transferír para oConselho Regional com jurisdição sobre a região:

a) o cadastro de profissionais técnicos industriais~

b) dados e documentos de cobrança de divida aU\'a e das contribuições
vincendas:

Il - transferir em juizo as ações de cobranças de dívidas ativas em beneficio dos
Conselhos RelZionais de Tétnicos Industriais:

111 : depOsltar em conta banc:iria do respectivo Conselho Regional de Técnicos
Industriais o montante da anuidade pro rala tempore recebida dos técnicos industriais.
correspondente ::lO período restante do ano d~ cnação do Conselho Federal dos Técrucos
Industriais de Nível Médio. com respectiva jurisdição.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6· É revogado o ano 84 da Lei n' 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Seoado Federal. em O' de outubro de 1999

"LEGISLACÃO crrADA ANEXADA PF.l \
COORDE:"A·CÁo DE ESTUDOS LEGISLAUVOS _~CeDlM

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVAo DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO 1
Do Póder Legislativo

An. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa sem revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação. e envlado á sanção ou promulgação. se 3. Casa
revisora o aprovar. ou arqUIvado. se o rejeItar.

Parágrafo imico. Sendo o projeto emendado. voltara à Casa Imciadora

OOLEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
~OORDENACÁO DE ESiUDOS LEGISLAuvas - CeDI"

LEI N° 2.800, DE 18 DE JUNHO DE 1956.

CRIA OS CONSELHOS FEDERAL E REGlO~AIS

DE QUIMICA. DISPÕE SOBRE O EXERCICIO DA
PROFISSÃO DE QUiMICO. E oA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULOU
Dos Profissionais e das EspecIalizações da Quimica

An. 20. Além dos profissionaIS relacIonados no Decreto-Lei n' 5.452. de I'
de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - são também profISsionais da
quínuca os bacharéis em química e os técnicos químicos.

§ I° Aos bacharéis em quimica diplomados pelas Faculdades de Filosofia
oficiais ou oficializadas após registro de seus diplomas nos Conselhos RegionaIs de
Química para que possam gozar dos direitos decorrentes do Decreto-Lei n° 1.\90. de 4
de abril de 1939, fica assegurada a competência para realizar análises e pesquisas
quúnicas em geral.

§ 2° Aos técnicos quimicos. diplomados pelos Cursos Técnicos de Química
Industrial. oficiais ou oficializados. após registro de seus diplomas nos Conselhos
RegionaIS de Química, fica assegurada a competência para:

a) análises quimicas aplicadas à indústria;
b) aplicação de processos de tecnologIa química na fabricação de produtos.

subprodutos e derivados. observada a especialização do respectivo diploma;
cl nosponsabilidade técnica em vinude de neceSSIdades locais e a critério do

Conselho RegIOnal de Químtca da jurisdição. de fábrica de pequena capacidade que se
enquadre dentro da respectiva competência e especialização.

§ 3° O Conselho Federal de Química podem ampliar o limite de competência
conferida tiOS paragrafos precedentes. conforme o curriculo escolar ou mediante prova
de conhecimento complementar de tecnologIa ou especialização. prestado em escola
oficial.

LEI N° 5.194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

REGULA O EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES DE
ENGENHEIRO. ARQL'ITETO E ENGE"''HEIRO
AGRÕ:--JOMO. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TIT1..1.0 II
Da Fiscalização do ExerCICtO das Protissães.

CAPITULO I
Dos Órgãos FIscalizadores

_ An. 24 A ~plicação do que dispõe esta leI e a fiscalizaçào do exerCICIO das
profissoes nela refendas serão. para a necessária harmonia e unidade de ação.
reguladas pelo Conselho Federal de Engenhana Arquiterura e Agronomia (CONFEA)

• Aruga com rt!dação daoo pelo Decrero-Lel n"620. de lO~O6. 1969. .

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

TÍTh1.0V
Das DispOSIções GeraIs.

...............................................................................................................h ..

An. 84. O graduado por estabelecimento de ensmo 8l!llcola ou industrial de
grau médio. oficial ou reconhecido. cujo diploma ou cettificadõ esteja nogistrado nas
repamções compelentes. so podem exercer SWlS funções ou atividades após registro
nos Conselhos RegionaIS.
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Panigrafo linico. As atribuições do graduado referido nesle artigo serAo
regulllll;1entadas pelo Cooselho Federal, tendo em vista seus cUlliculos e graus de
escolandade.

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

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

LEI N° 6.4%, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977.

INSTITUI A "ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA" NA PRESTAÇÃO
DE . SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DE
ARQUIIETURA E AGRONOMIA: AUTORIZA A
CRlAÇAO. PELO i CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA. ARQUIT::TURA E AGRONOMIA _
CONFEA. DE UMA MúTUA DE ASSISTà<CIA
PROFISSIONAL: E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

An. I' Todo contrato. escrilO ou verbal. para a execução de obllS ou
prestação de_qU3Jsq~er se/VIços profissionais referentes li Engenhana. li ArquítelUIll e li
Agronomia lIca sUjeito a "Anotação de Responsabilidade Técnica" IARn.

An. 2' A ART detine para os efeitos legaís os responsaveis [ecnicos pelo
empreendImento de engenhana. arquitetura e agronomia.

§ 1° A ART serà efetuada pelo profissíonal ou pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia. Arquiletura e Agronomia - CREA. áe acordo com Resolução
própria do Conselho Federal de Engenharia. Arquíletura e Agronomia - CONFEA.

§ 2' O CONFEA fixara os critOrios e os valores das taxas da ART "ad
referendum" do Ministro do Trabalho.

Art. 3° A fàlta de ART sujeítarâ o profissíonal ou a empresa' multa prevista
na alínea "a" do Art. 73 da Lei n' 5.194. de 24 de dezembro de 1966, e demais
cominações legais.

LEI N° 6.583. DE 20 DE OUTUBRO DE 1978.

CRIA OS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS
DE ~VfRICIONISTAS. REGULA O SEU
FUNCIONAME1'I.'TO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTL1..01
Dos Conselhos Federal e RegIonais de NuttícíonÍ$tas

An. 1° Ficam criados o Conselho Federal c os Conselhos Regionais de
Nuttícionisras com a finalidade de ollemar. disciplinar e fIScalizar o exercicio da
profissão de nutricionista. definida na Lei n' 5.276. de 24 de abril de 1967.

An. 2° O Consellio Federal c os Conselhos Regíonaís de Nutriciomstas
constiruem. no seu coojuOlO. orna Autarquia fedem!. com personalidade juridica de
Direilo Público e autonomia administrallva e financeira, vincu1ada ao Ministério do
Tllibalho.

An. 3' O Conselho Federal de Nuttícionisl8S lenl sede e foro no Distrilo
Federal ejurisdição em lodo o Pais e os Conselhos Regionaís lerilo sede na Capital do
Estado ou de um dos Estados ou [emtórios da jurisdição. a critério do Conselho
Federal.

LEI N° 9.649. DE 27 DE MAIO DE.1998.

DISPÕE SOBRE A ORGANlZAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS
MINISTERIOS. E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS.

CAPíTULo V
Das Disposições Gerais. FinaIS e Transitórias

An. 58. Os setViços de fiscalização de profissões regulamentadas seriIO
exercidos em caraler privado. por delegação do poder público. medianle aUlonzação
legislariva.

§ 1° A organização. a estrUlUlll e o funcionamento dos conselhos de
flSClÚízação de profissões regulamentadas serilo disciplinados medianle decisão do
plenário do conselho federal da respecliva profusão, garantindo-se que ria composlÇi\o
deste estejam representados lodos seus consellios regíonaís.

§ 2' Os conselhos de fIScalização de profissões regulamentadas. dotados de
personalidade juridica de direilo privado. não manlerão com os órgãDs da
A4minisllllÇão Pública qualquer vinculo ftmcional ou híerârquico.

§ 3' Os empregados dos consellios de fiscalização de profissões
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista. sendo vedada qualquer forma
de transposição, transfetblcia ou deslocamento para o quadro da AdministraçJo
Pública direta ou indireta. .'.

§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas s!ti "
autorizados a fixar, cobrar e executar as conttíbuiÇÕes anuaís devidas por pessoas
fuica. e juridilrilõ, bem como preços de setVÍços e multas, que constituirão receitas
próprias, considmmdo-se lítulo executivo extrajudicial a cenidl!o relativa aos créditos
decorrentes.

§ 5° O controle das ativídades fmanceiras e admínístralivas dos conselhos de
flSClÚização de profissões regulamentadas serâ realizado pelos seus órgãos internos,
devendo os conselhos regionaís prestar contas, anualmenle, ao conselho fedem! da
respectiva profissão. e estes aos conselhos regionais.

§ 6' Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. por
consriruirem serviço público. gozam de imunIdade tributâria lolal em relação aos seus
bens. rendas e serviços.

~. 7" Os conselhos de fiscalização de protissões reg!!lamenradas promo~
até 30 de junho de 1998. a adaptação de seUS estamlos e regímemos ao estabelecido
nesle anígo.

§ 8' Compele li Jusliça Fedem! a apreCIação das controvérsias que envolvam
os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. quando no exercicio dos
serviços a eles delegados. confonne disposlo Dl) "caput".

§ 9" O disposto neste artigo não se aplica li entidade de que trnIlI a Lei n'
8.906. de 4de julho de 1994.

SINOPSE

IDINl1FICAÇÃO
:ruMERO NA ORIGEM: PLS 004931999 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÁO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 18081999
SENADO: PLs 00493 1999

AUTOR SENADOR: ERNANDES AMOR/M PPB RO
EMENTA AUTORIZA ACRIAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL E DOS CONSELHOS

REGIONAIS DOS TECNICOS INDUSTRIAIS.
DESPACHO INICIAL

1SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAlS (CAS)
ULT!MAAÇÃO

RMCD RJ:METlI>O A CAMARA DOS Dtl'UTADOS
as lO 1999 (SF) SUIlSECRETAIIlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)
li!O RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 05 DE SETEMBRO DE 1999.

ENCAMINHADO A:
ISF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE ISF)ISSEXP) EM OS 10 1999

TRAMITACÃO
18111999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 31 f/1lINTA E OITO) FOLHAS l\"UMERADAS
E RUBRICADAS.

11111999 (SF) PLEIIARIO (PLEN)
UITtIRA.

11111999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACAS (DECISÃO TE/lMtNATIVA), ONDE PODERA RECEBER
EMl:NDAS, APOS Pll1lLICAÇÃO EDlSTRlBtlIÇÃO EM AVULSOS, PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF l' OI PAG _7 A 20659.

"011999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAM1NIIAIIO ACAS.

17011999 ISF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

17011999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS ICAS)
RELATOR SEN MOREIRA MENDES.

16091999 ISF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ACOMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR. SEN MOREIRA
MENDES, FAVORAVEL COMAS EMENDAS I E2- CAS. TENDO

ASSINADQ,O PARECER, SEM VOTO, O SEN ERNAl\lJES AMORfM.
(FLS.3' A 4i).

21 09 1999 (SF) coMISSÃo DE ASSUNTOS SOClA/S (CAS)
ANEXADO TElITO FINAL APROVADO EM 15 O, 99.

2109 Im (SF) cOMISSÃo DE ASSUNTOS SOClA/S (CAS)
ENCAMINIlA1lO AO SACP. (FLS. 47 A49).

22., 1999 (SF) SERVIço DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINIIADO ASSCLS.

23 091999 (SF) stmIlEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
ANEXEI LEGISLAÇÃO ClATADA NO PARECER, FLS. 50.

23091999 (SF)SUBSEC.COORD.LEGISLATlVA(SF) (SSCLS)
ENCAMINIlA1lO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER.

1709 1999 (SF) PLENARIO (I'LEN)
LEITURAPARECEIl674- CAS, FAVORAVEL. NOS TERMOS DAS

EMENDAS I E l- CAS.
»SF 11 09 PAG 25171 A 15181.
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1'" I'" (SF) PLEl'IAlUO (PLENl
LElTURA OF. oH. DE 1999, DO PRESIDENTE DA CASo
COMUNICANDO AAPROVAÇÃO DO PROJETO COM AS EMENDAS I E
1. CAS, SENDO AlIERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTElS
PARA iNTElIPOSIÇÃO DE RECURSO, POR UM DECIMO DA
COMPOSiÇÃO DA CASA, PARA Qt;E A MATERlASEJA SUBMETIDA
AO PLEl'IARlO.
Ill5F 21., PAG %5327.

11.,1'" (SI)SUBSEC.COORD.UGISLATtVA(SF)(SSCLS)
PIlAZO PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: 28 D9 AD410!l9.

M 111'" (SI) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (Sr) (SSCLS)
DlCAMINBADO AO PLENARlO PARA COMUNlCAÇAO TERJ\lINO PRAZO.

15 lO I'" (SI) PLENAlUO (PLENl _
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TEIlMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇAO DE
UCURSO. PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO.

'5 lO 1999 (Sr) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
Ill5FKIOPAG n .•,~

1151.lffiI ÀcÁMARA DOS DEPUTADOS COM O OFISF N'~~

Art. 4' O Poder Executivo fará constar da lei otÇ:nnenlária as dotações
necessárias à execução do Programa.

Art. 5° Esta Lei entra em \igor na data de sua publicação.

Senado Federal, em O( de outubro de 1999

Senador~$::)
/ Presidente

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

Oficio n' 911r( (SF) Brasilia. em 0' de outubro de 1999.

Senhor Primeiro-Secretário.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Encaminho a Vossa. ExceJêncía. a ftm de ser submetido à revisão
da Câmara dos Depurados. nos lermos do ano 65 da ConstilU1Cào Federal. o Projelo de

Lei do Senado nO 493. de 1999, constantê aoS~autógrafos e.m anexo, que "autoriza a
crW;io do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais".

A1ellCiosamente,~
(): L~

Senador arlos Patrocínio
pri.meirO-Secretário I em exercício

A Sua Excelência O Senhor
Depulado1Jbiman Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI
Ne 10854, DE 1999

(Do SeDado Federal)
PLS N~ 206199

institUi o Programa de Complementação Alimentar para Famllias Carentes - Proalimentar.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLIA: DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24.11)

oCODJftlIO NacloDal decreta:

Art. 1° É ÍD5tituído o Progmna de Complemcn~Alimentar para Fmnilias
Carentes (ProaIimentar).

Art. 2° M famíliu carentes, wim Cll1eIIdidas aquelas cuja renda mODJa1 seja
inferior a meio salírio mínimo, poderio se habilitar ao recebimento mensal de uma cesta
búica de aIimeIluçio.

Parigra.fo único. Criançu com idade entre seis meses e seis anos, gestantes e
nutrizes, desde que f,1ÇIIIl pane de familias carentes, receberão. subsidiariamente, do
Proswna. uma COla diiria de leite e pio, conforme esta!>elecer a regulamentaçio desta Lei.

Art. 3° É a Uniio autoriDda a celebrar convênios para o gerenciamento do
Programa e distribuição dos alimentos, com Estados. Municipios e entidades ponadoras de
atestado de reBistro e certificado de fiDs fiImInipicos de que trata o ar!. 18, inciso IV, da Lei
UO 8.742, de 7 de d=mbro de 1993.

TíTULO IV
DA ORGM1ZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SeçioVlll
Do Processo Legislativo

Subseçioffi
Das Leis

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

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgação. se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora.

LEI N° 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO IJI
DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO

An. I&. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:

I - aprovar a Politica Nacional de Assistência Social;
II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de

natureza pública e privada no campo da assistência social;
m • fixar normas para a concessão de registro e cenificado de fins

filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços e assessolBll1ento
de assistência social: .
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IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades de fms
filantrópicos, na founa do regulamento a ser fixado, observado o disposto no
art.9 desta Lei;

Lei do Senado n" 106. de 1999. constante dos autógrafos em anexo. que "insurui ú

Programa de Complementação Alimentar para Familias Carentes· Proa1lmemar··.

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

SINOPSE

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

IDENTIFICAÇÃO
!'IlJMERO NA ORIGEM: PLS 00106 Im PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL "04 1m
SENADO: PLSOO1Klm

AUTOR SENADOR: LUIZ ESTEVÃO PMDB DF
EMENTA INSTlTUJOPROGRAMADECOMPLEMENTAÇÃOALIMENTARAFAMILIAS
CARENTES • PROALlMENTAll.
DESPACHO INIClAL

(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAlS (CAS)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDOACAMARADOSDEPUTADOS
'510 I'" (SF) SUllSECRETARIADO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)
1650 RECEBIDO NESTE ORGÃO, L'\I 05 DE SETEMBRO DE 1999.

ENCAMINIIADO A
: (SF)SUBSECRETARIADOEXPEDIENTE(SF)(SSEXP) EM 051.1m

TRAMITAÇÃO
Oi 04 I", (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

Oi 04 I", (SF) PLENARlO (PLEN)
LEmJRA.

1614 I'" (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS <DECISÃO TERMINATIVA), ONDE roDERA
l1I:CElIER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS
APOS SUA PUllLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS.
DSF 07 04 PAG7451E 745:l.

07041999 (SF)SUBSECRETARIADECOMiSSOES
1tJ:CEB1DO NESTE ORGÃO, EM 07 DE AlIIUL DE I"'.

0704 1m (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINIIADO A CAS.

1514 I'" (SP) cOMISSÃo DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCEIlIIAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

Oi151'" (SP) COMISSÃO DI: ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ULATORSINMAGUITO VILELA-

38111", (SP) cOMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDAnLOULATOll,SlNMAGUITOVILELA, COM MINUTA DI:
PAUCDlm.AAPkOVAÇÃONAFORMADOau.r1TUTIVOQUE
AI'JlESI:NTA,ESTANDOAMATDlAJ:MCONDIÇÕES DI:SDINCLUIDA
NA PAUTA DIt UUNIÃO DA cOMISSÃO.

13 ., I'" (Sl) COMISSÃo DI: ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
UUNJDA ACOMISSÃO EM 15"", FOI APIlOVADO O PROJETO
EM DECISÃO TERMINATIVA, COM A DUNDA 1- CAS
(SUBSTlTUTlV0). (FLS. 05 A li).

13., I'" (SF) cOMISSÃo DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A MATElUA ESUllMETIDA EMTUlINO SUPLEMENTAll. NÃO TENDO
SIDO OFI:ItECIDAS EMENDAS AO SUB5TlTUTIVO, O PROJETO FOI
DADO COMO DEFJNJTIVAMEIlTIt AftlOVADO. (ART.:zt.e - RISp).

::J 09 1m (SF) COMISSÃO DE ASSL"NTOS SOCiAIS (CAS)
ANEXEI TEXTO FINAL NO PARECER. FLS. 11.

13 09 1m (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
ENCAMINIIADO AO SACP.

13 09 1m (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PER........."iENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

13 191m (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER, FLS. 11.

13 191m (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SP) (SSCLS)
ENCAMINIIADO AO PLENARlO PARA LElTllRA DO PARECER.

2709 1m (SF) PLENARlO (pLEN)
LElTllRA PARECER671-CAS, FAVORAVEL, NOS TERMOS DA
EMENDA 1 - CAS (SUBSTlTUTIVO).
DSF 11 ot PAG 25170 A 15171,

27 09 I'" (SF) PLENARlO (PLEI'I)
LElTllRA OF. 014. DE 1m. DO PRESIDL'\7E DA CAS.
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO SL"B5TlTUT1VO AO PROJETO
(EMENDA 1 • CAS), SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, roR UM DEClMO DA
COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE A MATERlA SEJA APRECIADA
PELO PLENARlO.
DSF 21 09 PAG 15327.

17 ot 1m (SF) SL'lISEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSOS: 11 09 A 04 1099.

04 101m (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA COMUNICAÇÃO TERMINO PRAZO.

OSlO 1999 (SF) PLENARlO (PLEN) •
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO SEM INTERl'OSIÇAO DE
REClJRSO, PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO TERCEIRO, DO
REGIMENTO 1NTEllN0.

15 101m (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.

0510 I:;'.rc~DOS DEPUTADOS COM O OFISF N' i'.:Irh7

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. t· Os livros didáticos nas escolas de ensino fundamental e mêdio seria
adolados pelo JIIUO lIlÍIlimo de três lI1IOS letivos, sendo permitida a sua atuali2açio a ponir
do segundo ano de sua adoçio.

§ 1· Os livros a que se refere o copur não lljmSOlltario~ em bnnco para
rapoctas a exercícios e desenvolvimento de atividades.

§ 2" A atualização dos livros, bem como os cadernos de exercícios elou
atividades e o manual do professor, quando for o caso, serão publicados separadamente,
como anexos.

§ 3· Caberá á comissio especializada, nos lermos desta Lei, aprovar a
substituição dos livros a que se refere o copur deste anigo quando a necessária atualizoçio
não puder ser feita medíllllte publicação separada.

Art. 2· Os livros didáticos, para serem adquiridos com recursos públicos, seria
avaliados e aprovados, por comissio especializada, quanto ao seu conteúdo e às lUIS

coodiçóes de lljmSOlltação e acabomemo, ressaJvadas a liberdade de ensino e a plntalidade
de concepções pedagógicas, COIIl viSta5, inclusive, a assegum a sua reutiJizaçio pelo
período estabelecído pelo an. 1°.

Art. 3· O. progroD18S de capacitaÇio de professores e gestA>res educlcionais
ClIIleados com recursos públicos incluirio. sempre que opommo. orientaÇão quanto ao uso
do livro didático e noções sobre a sua conservação pelo estabelecimento de ensino, pelos
docente$ e alunos.

Parágrafo único. As unidades escolares que utilizarem lívros didáticos parcíal ou
Illlalmeme custeados com recursos públicos manteria progroD18S especificos destinados á
conservação dos livros pelo estabelecimento de ensino, pelos professores e pelos alunos.

O COllp-taO Na<:iollu decreta:

Atenciosamente, /r
11, ".
'-,......-/~-

Senador Carlos patrocí.nio
Primeiro-Secretário, em exercí.cio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secrelário da Cánma dos Deputados

L~~Á",
Senado'AntonioCarlós~~ i

Presidelite
LEGISLACÃO errADA ANEXADA PELA

COOIlDENACÃO DE ESnIDOS LEGISLATIVOS· c.D1

Art. 4· O Poder Executivo, ouvidos os síste!lUlS de ensino, regulamentará esta Lei
110 JIIUO de noventa dias.

Art. 5" Esta Lei enna em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em O6 de outubro de 1999

PROJETO DE LEI
N~ 1.855, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N2225/99

DIIpóe sobre a reutilização de livros dlcláticos no ensino fundamental e médiO e dá outras
providtnCiU. '

(J-,s COMISSÓES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)

Brasilia. em a de outubro de 1999.

Senhor PrímeircrSecretário.

Oficio 0"1 3 G (SF)

Encaminho a Vossa Excelência. a fun de ser submetido á reVIsão
da Cánma dos Deputados. nos lenDOS do an. 65 da Constituiçào Federal. o Projeto de



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51809

Oficio nO '1:J J (SF)

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO!
DO PODER LEGISLATIVO

Seçio vrn
Do Processo Legislativo

Subseçio m
Das Leis

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

An. 65. O projete de lei aprovado por uma Casa serà revislo pela
outra, em um só turno de discussão e votaÇão, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar,.ou arquivado. se o rejeitar..

Paràgrafo (mico. Sendo o projeto emendado, voltara a Casa
iniciadora.
............................................................................................................................
.....................................................................•......................................................

SINOPSE

IDENTIFICl.ÇÃO
NllMERO NA ORIGEM: PLS 0022S 1999 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 1304 1999
SENADO: PLS oo22S 1999

AurOR SENADOR: EDTSON LOBÃO PFL MA
EMENTA DISPÕE SOBRE A REUTILIZAÇÃO DE LIVROS DIDATlCOS NO ENSINO

FUNDAMENTAL E MEDlO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
ULT1MAAÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPIITADOS
0410 1999 (SI') MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSFOS10PAG

ENCAMINHADO A:
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDJ:ENTE: (SF)(SSEXP) EM 04101999

TRAMITAÇÃO
13041999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 03 (TRES) FOLHAS NUMERADAS
E RUBRICADAS,

131)41999 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITlJRA.

1304 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CE (l)EC1SÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS
ArOS SUA PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS.
DSF 1404 PAG S013 E SOI4.

14 04 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CE.

1404 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 14 DE ABRIL DE 1999.

2204 1999 (SF) COMTSSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

27041999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
AVOCAÇÃO SEN FREITAS NETO.

09 06 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEI" FREITAS NETO, COM MINUTA DE
PARECER, ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES DE SER INCLUlDA
NA PAlITA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

01091999 (SF) COMTSSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
A COMISSÃO APROVA o PARECER DO RELATOR, SEN FREITAS NETO,
COM AS EMENDAS 1 A 4 - CE, TENDO RECEBIDO 14 (QUATORZE)
VOTOS FAVORAVEIS; ABSTENDQ..SE DE VOTAR O AurORDO
PROJETO, SEI" EDISON LOBÃO,

14091999 (SI') COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
E.I'/CAMlNHADO A SSCOM, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

14091999 (SI') SERVIÇO DE APOIO COMTSSÓES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

15 09 1999 (SI') SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER.

24 09 1999 (SI') PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 657 - Cf:, FAVORAVEL COM AS EMENDAS
1 A4-CF-

DSF 25 09 PAG 25156 A 25ISS.
24091999 (SF) PLENARIO (pLEN)

LEITURA OF, 053, DO PRESIDENTE DA Cf:, COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS UTEIS PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO, POR UM DEICMO
DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE A MATERlA SEJA APRECIADA
PELO PLENARIO.
DSF25 09 PAG 2S178 E 25179,

27091999 (SF) SUBSEC, COORO. LEGTSLATlVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSOS: 2709 A 0110 99.

04 10 1999 (SF) PLENARIO (pLENl
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO, PREVISTO NO ART, 91, PARAGRAFO TERCEmo, DO

REGIMENTO INTERNO. qp t..'j
04 10 1999 À cÂMARA DOS DEPurADOS COM O OF/SF N' _(.:1./ 17

Brasília, em O b de outubro de 1999,

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fIm de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projelo de
Lei do Senado n° 225 de !999 constante dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a
reutilização de livros didáticos n~ ensino fundamental e médio ~~ outras providências".

Atenciosamente, LL,-
Senador Carlos Patrocínio

Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratar! Aguiar
Prlmeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
jbs/,

PROJETO DE LEI
N~ 1.860, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N2273196

Instrtul o estudo dos direItos humanos na formação poliCiai

(ÀS COMISSÕES DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. DE
EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54)- ART. 24.111

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" O estudo dos dIreitOS humanos devera receber esoeclili realce nos cursos de
formação de policiais ciVIS. militares. federais. rodoviàrios e ferrovlàri~s federaIS.

§ I°A área ou disciplína a que se refere esta Lei poderâ ser ofereCIda diretamente pelas
academias de policia ou mediante convenío com instituições de educaçào superior.

§ 2° Na organização do conteúdo a ser ministrado poderá ser constnlído um conJunto
de temas que tratem dos direitos humanos por meio de uma disciplina especifica ou pelo
aprofimdarnento de disciplinas similares. íã existentes nos cursos das áreas das ciênCias humanas
e sociais.

§ 3° Na organização e no desenvolvimento do conteúdo a ser ministrado buscar-se~á a
panícipação de entidades que tratam especificamente da defesa dos direitos humanos.

Art. 2° Esta Lei ertra em ngor sessenta dias após sua publicação.

Senado Federal, em 13 de ourubro de 1999

LEGlSLAC .3..0 crrAO A -\.."I,;EX:-\D -\ PELA
COORDE~"CAO DE ESnllOS LEGISLU!\,OS - C,DI

CONSTITUIÇAo
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO IV
DA ORGA:-JIZAÇAo DOS PODERES

CAPITULO I
DO PODER LEGISLATIVO
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Encaminho a Vossa Excelência. a fm de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos termoS do ano~ da ConstItuição Federal. o Projeto de
Lei do Senado n° 173. de 1996. consmnte dos autógrafos em anexo. que «instirui o estudo
dos direitos humanos na fonnacào polida!"'

Atenciosamente.

~/'/'~
;;-~~~

,0>' ,..,.'"
// senado;:..-N'âbor ,;1nl.or

/ PrJ.IileJ.ro_5e"cretárl.o, em exercíCio

"

27091999 (SF) PLENARlO (PLE:\l
FICA PREJUDICM>O O RQ. .\42. DE 1999. DE INCLUSÃO DA
:IlATERIA EM ORDEM DO DIA. LIDO SA SESSÃO DE [80899.

28091999 (SF) SUBSEC. COORO. LEG[SLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA C'ITERPOStÇÃO DE RECURSO, 19 09 A os 1099.

05 lO 1999 (Sf) SUBSEC. CO....RD. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLSI
ENCAMINIIADO AO PLENARlO PARA COMUNICAÇÃO TERMINO PRAZO.

06 lO 1999 (Sf) I'LENARlO (PLEN)
COMtJNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOStçÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO TERCEmo. DO
REGIMENTO INTERNO.

06 lO 1999 (SF):IlESA DIRETORA
DESPACHO A CAMAI1A DOS DEPl'TADOS.
DSF 0710 PAG 26931.

06 lO 1999 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXPI
164S RECEBIDO NESTE ORGÃo.EM 06 DE OUTUBRO DE 1999.

07101999 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)
ENCAMlNIIADO A SSCLS, PARA REVISÃO DOS AUTOGRAfOS.

07101999 (SF)SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRCl.CEJ?IDA A REVISÃO DOS AUTOGRAfOS. FLS. 24•., J. .) tO" 'i .

07 lO 1999 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OFISf N" ..•~ -,'V (

26 04 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
RETORNA A CE, ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES DE SER
INCLUlDA NA PAUTA DE REIJNIÃO DA COMISSÃO.

2904 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
AGUARDANDO REDlSTRlBmçÃO. EM VIRTUDE DO RELATOR
DEStGNADO, SEN ROMERO JUCA, NÃO MAJS PERTENCER AOS
QUADROS DESTA COMISSÃO.

12 05 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
REDISTRlBIlIÇÃO AO SEN ROMEU TIJMA.

02061999 (Sf) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
DEVOLViDO PELO RELATOR, COM lIUNUTA DE PARECER
DEVIDAMENTE ASSINADA, ESTANDO EM CONDtÇÕES DE SER
INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

01091999 (Sf) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
A COMISSÃO APROVA O PARECEIl DO RELATOR, SEN ROMEU TOMA,
COM AS EMENDAS I A 4· CE, COM 16 (DEZESSEIS) VOTOS
FAVORAVEIS, TENDO ASSINADO. SEM VOTO. O SEN EDISON LOBÃO.

1409 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
ENCAMINHADO A SSCOM, PARAM DEViDAS PROVIDENCIAS.

14 "1999 (Sf) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕIS PERMANENTES
ENCAMINHADO ASSCLS.

14 091999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGlSLATIVA (Sf) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA LEITORA DO PARECER.

p091999 (Sf) PLEN'ARlO (PLEN)
LEITURA PARECERES 610· CCJ, FAVORAVEL E 611- CE.
fAVORAVEL. COM AS EMENDAS I A 4 - CE, DE REDAÇÃO.
DSF 28 09 PAG2S317 A 25320.

27 O, 1999 (Sf) PLENARlO (PLEN)
LEITURA OF. 059. DE 1999,DO PRESIDENTE DA CE.
COMUNICANDO APROVAÇÃO DO PRO.lETO. SENDO ABERTO O PRAZO

DE 05 (CISCO) DIAS L"TE/S PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERlA
SEJA APRECIADA PELO PLE.'lARlO.
DSf 28 09 PAG 25328.

Brasilia. em .13 de oumbro de 1999.

Senhor Primeiro-Secretário.

Oficioé/::;.t (SF)

AL70R sESADOR: BE:'iEDJTA D..\. SILV.-\. PT RJ
E~ElI\TA I~STITt:1 o r.sn"DO nos DIREITOS Hl~tA...'iOS ~A FOR'UÇÃO POLlCL\L.

DESPACHO I:'IrC/AL
,SF) CO.\!. COl'STITt:[ÇÃO E JT:STlCA (CC.I)
(SF) Co~USSÃO DE EDUCAÇÃO (CEI

L1.T1MA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CA.'!ARA DOS DEPL'TAnOS
0710 1999 (SF) SLllSEC. COoRD. LEGISL.UIYA ISF) (SSCLS,

E:'iCA.'1L'iHADO A SSEXP.
E:oICA.\1Il'HADO A'

(SF) SLllSEC.COORO. LEGISLATlYA ISF) (SSCLSI BI 06101999
TRA.'\lITAÇÃO

18121996 ISF) PROTOCOLO LEGISLATlYO (SF) (PLEGI
ESTE PROCESSO CONTEM 09 (NOVE) FOLHAS :'>"t.':IlERADAS E
RUBRICADAS.

1812 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
1830 LElTt1L\.

18121996 ISF) ~IESA DIRETORA
1830 OESPACHO AS ccJ E CE. PODE:'>"DO RECEBER E~IE:'>"DAS NA CCJ
APOS PLlILlCAOA E DISTRlBt:IDA E~1 A\"t."LSOS PELO PRAZO DE OS
,CINCO) DIAS l'TEIS. E CABENDO A CE A DECISÃO TER.\IIl'ATlYA.
DE\'E:\"DOSl'A TJIAMITAÇÃO TER 1l'ICIO nl 17 DE fEnREmo DE
1997.
DSf 19 12 PAG 20961.

lO OS 1997 ISF) COM. CONSTITUIÇÃO EJT:STIÇA (CCJ)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESE~TAÇÃODE EME~"DAS.

20081997 ISF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTtÇA lCCJ)
RELATOR SEN ROBERTO FREIRE.

02 12 1997 (SF) COM. CO:olSTlTmçÃo E JUSTiÇA (CCJ)
DEVOLYIDA PELO RELATOR. SEN ROBERTO FREIRE. ESTA.'ffiO A
'IATERIA EM CO~"DICÕES DE SER !SCLt:IDA:'iA PAL"TA DE REL":'iIÃO
DA CO:'-lISSÁO.

12 01/9'08 ISF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
:oIA AUSENCIA DO RELATOR. SEN ROBERTO FREIRE. O PRESIDENTE
DESIGl'A O SEN LUCtO ALCANTARA COMO RELATOR SL1l5TITL"TO. O
QUAL ACOLHE SA INTEGRA A MINUTA DO RELATOR.

[208 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA lCCJ)
ANEXADA AS fOLHAS 10 A 12. PARECER DA CO~IlSSÃO PELA
A1'RO\'AÇÃO DA MATERIA.

12 08 1998 ISF) SERVIÇO DE APOIO CO~I1SSÕESPER.\lANE:'iTES
ENCA.\IINBAOO A CE. PARA EXAME DA ~IATE1UA. E~I CO~rPETESCIA

TER.'\lINATIY~.
12 OI 1998 (SF! COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ICE)

RECEBIDO :"OESTE DRGÃO. E"'112 DE AGOSTO DE 11)q8.

26 lO 19'JR ISfl ("0:\1155';'0 DE EDCC.\C.\O ICE)
RELATDaSE:'" U:\,· DI.-\S

15121998 ISfl ("o~tlSSÁODE EDl'C.\CÁO KE)
nEH)l.HOO PELO ~E'õ [,E\l' orAS.

ti 02 tqqQ I~Fl <:O~IISS..\O DF. EDl'<:'\C\O ICE)
F.;'IiC,Utl="HADO AO SACP. ,\TESnESDO SOLlCITAc.:.-\O DA sSCLS.

Subseção lU
Das Leis

SINOPSE

Seçlio nn
Do Processo legislativo

IDENTIFtCAÇÃO
SUMERO l'A ORlGE~t, PLS 002731996 PROJETO DE LEt (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SESADO fEDERAL 1812 1996
SENADO: PLS 00273 1996

An. 65. O projeto de leI aprovado por uma Casa sem revisto pela
outra. em um só turno de discussão e votação. e enviado à sanção ou
promulgação. se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora
............................................................................................................................
............................................................................................................................

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

1902 /999 (Sf) SECRETARL\ GERAL DA MESA (SG~f)

ENCA.\IINHADO AO SACP. COM DESTISO A CE. PARA EXA.\IE. EM
RAZÃo DA !sAI'L1CABU IDADE DOS ARTS, 332 E 333 DO R1Sf.

22021999 (SF) SERVIÇO DE APOto COMtSSÕES PER.\IANE:'>"TES
ENCAMINHADO A CE.

22 02 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
REToRNA A CE.

1103/999 (Sf) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
REDISTRIBIlIÇÃO AO sEN ROMERO JUCA.

2503 1999 (SF) COMISSÃO DE EDL:CAÇÃO (CEI
DEVOLViDO PELO RELATOR. SEN RO~IERO JT:C,\. COM ~t1SL"TA DE
PARECER. DEVIDAMENTE ASSINADA. ESTA.'lDO EM CO:-iDIÇÕES DE
SER INCLL'lDA:-iA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

0104 1999 (SFl COMIssÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
DEVOLVIDO AO GABll\<'ETE DO SEN ROMERD JUCA. POR
SOLICITAÇÃO.

A Sua ExceléncJ3 o Senhor
DepuIado Ubiratan Aguiar
PrimelTO-Secretáno da Câmara dos DepuIados
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Presidência
dá conhecimento ao Plenário do seguinte:

ATO DA PRESID~NCIA

Nos termos do art. 202, § 22, c/c o art. 33,
§ 12, todos do Regimento Intemo, esta
Presidência decide criar Comissão Especial,
constituída de 31 (trinta e um) membros,
destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 38-A, de 1999, do
Sr. Deputado Osvaldo Reis e outros, que 'dá
nova redação ao § 72 do art. 14 da Constituição
Federal', e apensada. (Inelegibilidade dos
cônjuges, parentes consangüíneos ou afins.)

Brasília, 29 de outubro de 1999.
Michel Temer, Presidente"

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados,
associo-me a esta Casa em sua preocupação em de
bater a violência no PaIs.

O nosso povo e os nossos governantes
acostumaram-se com os elevados índices de
violência registrados no Brasil e no mundo. Parecem
acomodados com esta situação alarmante, que a
todos preocupa. ~ preciso retomar o debate sobre o
tema para podermos combater a violência.

Sr. Presidente, o índice de violência urbana tem
assumido proporções elevadíssimas no Brasil e
também expande seus braços para a zona rural.

Apesar do destaque que tem dado a imprensa
escrita, falada e televisiva, o Governo, a sociedade
civil e o povo em geral não têm dado a importância
que merece essa situação de verdadeira guerrilha
contra as famílias e a grande maioria do povo ordeiro,
que espera soluções que lhe garantam uma
segurança mínima de ir e vir, prevista no contrato
solidário que existe em toda democracia, que é
preservar os direitos de liberdade, solidariedade e
igualdade entre os povos.

Perguntamos nós: o que está acontecendo e
por que essa esta postura de conformismo e
indiferença diante desses índices tão elevados de
violência, evidenciados por crimes, assaltos,
homicídios, etc.? É comum ouvir da opinião pública,
justificado pela divulgação da imprensa nacional e
internacional, que a todo momento destaca grandes
manchetes em que descreve com detalhes atos de

terrorismo em todos os países do mundo, que a violência
em nossos dias é própria dos países civilizados.

Entretanto, estatísticas de organizações internacionais
apontam o Brasil corno o país mais violento do mundo
ocidentat.

Gostaria de me referir a um artigo de Ib Teixeira
publicado na revista Medicina Social. Especialista e
pesquisador do assunto, ele ressalta:

"Qual a região mais violenta do mundo
ocidental: Kosovo ou Rio e São Paulo?

Errou quem pensou em Kosovo. Onde
se mata mais? Na guerra da Argélia ou nas
cidades de Vitória e Recife? Acertou quem
jogou na alternativa brasileira. Também é
possível comparar o número de mortes pro
vocado pelos maciços bombardeios da
OTAN na Iugoslávia com o total das vítimas
de chacinas consumadas apenas no primei
ro quadrimestre do ano em São Paulo.

Quem vence quem? Dizem as estatísticas:
São Paulo ganha por larga margem de
chacinas.

Vamos adiante: excluindo-se a (I Guer
ra Mundial e as guerras da Coréia e do Viet
nã, qual o conflito armado no mundo ociden
tal que supera, anualmente, o número de
mortes provocado pela violência no Brasil?
O na Argélia? Turquia? Irlanda do Norte?
Bósnia-Herzegovina? Nenhum deles? Ou
seriam as guerras do Azerbaijão, do Congo,
do Sri Lanka ou de Ruanda? A resposta
também é negativa. O Brasil está na frente.

De fato, a hegemonia é completamen
te brasileira. Com cerca de 350 mil homicídi
os nos últimos 10 anos, média de 30 mil por
ano, o Brasil derrota amplamente os palses
que sofreram as mais sangrentas guerras
que afligem a humanidade. Como a da Che
chênia, onde, durante cinco anos, canhões,
tanques e aviões despejaram sua carga le
tal sobre a população e provocaram a morte
de 40 mil pessoas, com média de oito mil
por ano. A da Argélia, onde o terrorismo de
moliu ediflcios, implodiu mosteiros e fez de
saparecer quartéis, ocasionou 65 mil óbitos
ao longo de sete anos.

Finalmente, perguntamos se por aca
so a guerra que ameaça culminar com o
emprego de bombas atômicas, ou seja, a
de Kashmira, em que a (ndia e o Paquistão
se digladiam ferozmente, teria provocado
mais mortes do que os homicídios que dia
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a dia acontecem no Brasil? Voltou a bingar
quem jogou na alternativa tupiniquim".

Sr. Presidente, a situaçêo é alarmante. Apesar
de no mês -passado as Nações Unidas terem
divulgado seu relatório sobre a qualidade de vida
em todo o mundo e de o Brasil ter cafdo do 62!!. para
79!!. lugar no ranking, não acreditamos que seja
responsável por toda essa violência o retrocesso da
qualidade de vida do povo brasileiro, pois
estatrsticas apontam que alguns Estados do Brasil
que mostram a pior qualidade de vida, como, por
exemplo, o Piaur, apresentam estatfsticas de menor
número de homicfdios entre a população jovem.

Acreditamos, portanto, que há uma tolerância
inexplicável das autoridades para com a persistência
nos erros, vfcios e práticas anacrônicas nas nossas leis
penais e dos órgêos que controlam a segurança no
Pafs. A Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, que
tem seu papel importante como incentivador das
reformas básicas da legislaçêo, como, por exemplo, a
reduçêo da idade penal dos menores para 16 anos,
sofre a resistência politica de partidos e de ONGs.
Outro mito, o de que o desemprego causa a
criminalidade mais brutal, tem sido desmascarado com
pesquisas realizadas em nossas penitenciárias que
demonstram que uma quantidade mfnima de
criminosos estava desempregada na época da
consumaçêo de seus delitos. Na maior penitenciária
brasileira, a do Carandiru, pesquisa mostrou que
somente 27% dos criminosos sofriam do desemprego
quando cometeram seus crimes, o que nos faz concluir
que é em parte a morosidade processual e de execuçêo
das penas uma das grandes causas da persistência e
da recorrência de crimes hediondos.Temos certeza
absoluta de que a violência no Pafs deve-se
principalmente à má estruturaçêo do Judiciário e à
existência de leis anacrônicas, que protegem o
criminoso, fazendo com que o crime avance cada vez
mais no Pafs. Também entendemos como causa da
violência crescente a falta de estrutura das Poffcias Civil
e Militar, que devem ser estruturadas para que no Pafs
haja democracia, paz, equilfbrio social e liberdade.

Para concluir, Sr. Presidente, concordamos em
que o compromisso de diminuir a criminalidade em
nosso Pafs tem como princfpio fundamental a execuçêo
das polfticas públicas de saúde, educação, habitação,
segurança e geração de renda, de uma forma
coordenada e descentralizada (municipalização), com a
finalidade de evitar correntes migratórias, do interior
para as áreas urbanas, de pessoas desocupadas e sem
profissão, que muitas vezes são levadas a praticarem
atos criminosos induzidas pela marginalidade de

grupos e gangues especializadas no airne, que se
aproveitam das pessoas inexperientes que Vêm do interiordo
Pafs, usando-as como agentes multiplicadores de seus
instintos bestiais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, durante esses nove meses em que
exercemos nosso mandato temos procurado mostrar
as questões reais da nossa regiêo, do nosso Pafs e
do nosso Estado.

Na área que nos compete, a econômica, tratamos
da renda agrfcola, do protecionismo. Temos também lu
tado contra a introduçêo um tanto irresponsável de pro
dutos transgênicos no Pafs. Tratamos do endividamen
to agrrcofa, do potencial agrfcola do oeste baiano, da
sua produtividade e das suas carências. Tratamos, tam
bém, das dificuldades que estamos encontrando para
fazer com que a produçêo agrrcola do oeste baiano ve
nha ao encontro dos interesses daquela populaçêo, ge
rando renda e melhorando a qualidade de vida daquele
povo.

Afora isso, temos realizado um trabalho político.
Na maioria das vezes eu ocupei esta tribuna, nos seis
Grandes Expedientes, tratei de vários temas. Em um
deles referi-me às obras marqueteiras, inclusive aque
las do Senador Antonio Carlos Magalhães.

Tecemos comentários sobre a CPI dos Bancos,
a CPI do Judiciário, as investidas do Senador em fa
vor dos pobres, a ida do Senador à ONU, a tentativa
de aproximaçêo do Senador com o Partido dos
Trabalhadores, em que conversou com o Lula - esta
grande liderança do PT -, as investidas do Senador
contra o nosso tucano maior, o Governador Mário
Covas, e aquele balé que S. ExA faz sempre de bater
no Governo e, ao mesmo tempo, apoiá-lo, o que
chamo de sfndrome do morcego. Por quê? Porque o
morcego é um animal traiçoeiro: primeiro, ele suga e,
depois, assopra para que a sua vftima não sinta dor. É
este o tratamento que, a meu ver, o Senador tem
dispensado ao Governo Fernando Henrique
Cardoso. Essa sindrome do morcego caracteriza
bem o comportamento de S. Exll.

Tudo isso faz parte, como disse, da sua obra
marqueteira, para se projetar no cenário nacional e
ser o virtual candidato à Presidência da República
pelo PFL. Infelizmente, só a Bahia se engana com
Antonio Carlos Magalhêes. Ainda bem que o Brasil
está vacinado contra as investidas do Senador.

Digo isso em funçêo de um artigo do jornalista
Ariosto Teixeira, do Jornal de Brasília, intitulado "Cena Polf
tica", que diz:
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"O PFL reage com Jaime Lemer.
O crescimento da candidatura de Ciro

Gomes e a baixa aceitação da candidatura
de Antonio Carlos Magalhaes produziram
um clima de desânimo no PFL como há
muito não se via".

Quer dizer, apesar de todo esse movimento, o
Senador só conseguiu chegar aos 7% nas pesquisas
de opinião pública.

E continua o texto:

"E o Presidente do partido Jorge Bor
nhausen se encàrregou de transmitir essa
deliberação do comando nacional, em entre
vista coletiva, e deverá investir agora em Ja
ime Lerner ou no Vice-Presidente Marco
Maciel".

Essa reportagem vem provar exatamente todo o
trabalho político que fizemos durante esses nove
meses. Tudo que o Senador faz é obra marqueteira
para se projetar. Nós o conhecemos na Bahia,
sabemos do seu comportamento e como é que o
Senador Antonio Carlos Magalhaes controla a Bahia:
são seis repetidoras de televisão, 570 rádios, além do
domínio de quatrocentas Prefeituras dentre 415,
utilizando todo tipo de armação.

Portanto, Sr. Presidente, fiquei muito satisfeito
ao ler essa reportagem, com a avaliação do Ariosto
Teixeira, jornalista conceituado em Brasília que veio
provar que estávamos certos quando fizemos críticas
ao Senador Antonio Carlos Magalhães.

Eram estas as considerações que desejava
fazer nesta sexta-feira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é sabido que os investimentos
federais e públicos no Nordeste, por mais de três
décadas, não conseguem atingir o nível que.çleveria
corresponder ao que emana da Constituição e não
correspondem à nossa participação nem econômica,
nem social, nem de densidade populacional.

Os ciclos dos investimentos federais - BNDES,
Banco do Brasil, Orçamento público- naquela região,
só esporadicamente conseguem chegar a um pata
mar satisfatório e de justiça, quando existem impul
sos políticos determinados, como foi o caso do Pólo
Petroquímico e da Ford, na Bahia.

A região carece de uma ação continuado noque
tange a investimento. Mas enquanto essa ação conti
nuada não chega, queremos hoje solicitar a solidarie
dade das bancadas nordestinas e das demais regiões
do Brasil para a realização de um sonho que Pernam-

buco acalenta há muito tempo, desde os primórdios
do Governo Sarney, no início da abertura, e que na
vega até hoje nessa interminável transição polftica
brasileira: ter a Refinaria do Nordeste localizada no
Complexo Portuário de Suape.

Ontem, a nossa Comissão de Economia,lndús
tria e Comércio, sob a Liderança do seu Presidente,
Deputado Aloizio Mercadante, promoveu um grande
evento. Foram convocados o Presidente da
PETROBRAS e Parlamentares de Pernambuco. E,
dando continuidade às tratativas para que esse even
to viesse a ocorrer, foi convocado o Presidente da
PETROGAL - Petróleo de Portugal. Essa empresa
fatura de 5 a 6 bilhões de dólares por ano, aproxima
damente a quarta parte do que fatura a
PETROBRAS. Entretanto, essa empresa tem expe
riência em termos de parceiras, porque hoje opera em
todas as ex-colônias portuguesas, além de manter di
versas parcerias no continente europeu.

Aproveitando esta oportunidade, quero parabe
nizar o Sr. Henri Philippe pelo trabalho realizado à
frente da PETROBRAS. Quero também ressalvar
aqui que esse é o modelo de privatização que o Go
verno deveria estar adotando: manter a soberania na
cional, vender somente o excesso de ações, mas não
prejudicar o comando nacional e fazer parcerias des
regulamentando o mercado, para poder trazer mais
investimento. Quer dizer, não entregar o que já está
pronto.

Ontem, naquela audiência pública, o Sr. Hemi
Philippe disse que, a partir de 2002/2003, o Nordeste
terá condições de ter uma refinaria - e será uma só.
Haverá uma disputa entre os Estados do Ceará e Per
nambuco.

Disse também o Presidente da PETROBRAS
que o excedente será de 300 mil barris de petróleo
por dia. O processamento desses barris deverá ser
feito por meio de parcerias com a PETROBRAS - e
são esses investimentos que a PETROGAL quer fa
zer em Pernambuco - ou deverão ser refinados no
exterior.

O Presidente da PETROGAL confirmou que
tem interesse em investir no Nordeste. Está disposto
a liderar um consórcio com 40%. A Assembléia de
Portugal já autorizou investimentos de até 800 mi
lhões de dólares, sendo que, nesse caso específico,
serão necessários 2 bilhões de dólares.

A PETROBRAS também já afirmou que tem in
teresse em participar, minoritariamente, o que atende
aos anseios dessa empresa portuguesa.

Queremos acelerar esses estudos técnicos.
Ontem também estivemos participando de uma reu-
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nião juntamente com o Vice-Governador de Pernam
buco. O grupo português confirmou que vai disponibi
lizar, de imediato, 1 milMo de dólares, sem nenhum
compromisso, nem com o Governo de Pernambuco,
nem com a PETROBRAS, para atualizar os estudos
existentes.

Quero, então, pedir a esta Casa que manifeste o
seu o apoio, porque Pernambuco merece. Tenho a
certeza e a convicção de que, se a decisão for técni
ca, Suape deverá ser escolhido. Do ponto de vista es
tratégico, loglstico e vocacional, além de outras pecu
liaridades, como a profundidade do calado, a localiza
ção, a densidade populacional de Pernambuco pe
rante o Nordeste, enfim, tecnicamente, essa decisão
já faz parte dos estudos feitos à época de Sar:ney,

Mas se por um acaso houvér um empate técnico
e for necessário um voto polltico, quero cobrar desta
Casa, de todos os partidos, do PT ao PFL, a solidarie
dade a Pernambuco. E por vários motivos, Sr. Presi
dente. Primeiro, a Bahia já foi aquinhoada com a
Ford; o Ceará, com a siderurgia. E um outro motivo
mais importante: é uma questão de lealdade e de fi
delidade que temos de reconhecer.

Somos de oposição, mas, neste momento de
crise, de fragilidade da República brasileira, de fragili
dade do modelo que está ai, implantado por Fernan
do Henrique, se existe um polltico que tem colabora
do para não tornar ainda mais ácidas as relações ins
titucionais neste Pais, uma pessoa que tem contribuí
do para a governabilidade, esse polltico é Marco Ma
ciel, nosso Vice-Presidente. Se ele assumisse a pos
tura de outros oportunistas, pollticos que estão em
busca apenas de espaços virtuais ou de marketing,
estarlamos vivendo uma crise institucional maior. Te
mos de cobrar deste Governo moribundo que ele seja
leal a essa fidelidade retilínea de Marco Maciel para
com a pessoa do Presidente da República nas horas
de angústia e sofreguidão.

Pemambuco merece que toda a sua bancada, do
PT ao PFL, e também os representantes dos demais
Estados do Nordeste perfilem-se ao seu lado para que
possamos materializar o sonho de dar-lhe um novo
alento, a esperança de novos empregos, de adentrar na
nova era que toda a sociedade brasileira deseja, uma era
de desenvolvimento, de mais investimentos, de geração
de mais impostos. Pernambuco precisa respirar melhor,
para equacionar seus problemas sociais.

Hipoteco meu apoio sobretudo ao Deputado
Sérgio Guerra, que foi quem articulou a vinda ao País
do Presidente da PETROGAL. Essa empresa quer fa
zer investimentos na América do Sul, estou muito
convencido disso, convicto mesmo, depois da reu-

nião que tivemos ontem com o seu Presidente, no al
moço com o Vice-Governador e alguns Parlamenta
res - Pedro Eugênio, Ricardo Fiuza e Djalma Paes.

Queremos justamente cobrar o apoio da banca
da nordestina a esse projeto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna para
cumprimentar o Ministro Carlos Velloso, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, que vem mostrando
publicamente a independência do Poder Judiciário. O
Ministro disse ontem que o Congresso Nacional pode
aprovar a emenda que quiser - é um direito seu -,
contanto que respeite os direitos e garantias
individuais que constituem cláusula pétrea.

O Ministro Carlos Velloso tem tido uma postura
ímpar nos últimos tempos, homem público que é. Ainda
ontem, no Rio de Janeiro, quando lhe perguntaram se o
Supremo Tribunal Federal não estava tendo uma
atitude politica, ele respondeu que sim, que o Judiciário
é também um ente político da sociedade. Eu até diria,
humildemente, que, quando duas ou três pessoas se
reúnem, conversam e expressam a sua opinião, esta
não deixa de ser uma opinião política.

Rendo minhas homenagens ao Ministro Carlos
Velloso. Com sua posição clara, está dando um
recado ao Congresso Nacional. Só falta ele dizer:
"Por favor, legisladores, não insistam em aprovar algo
que o Supremo Tribunal Federal terá de considerar
inconstitucional, porque envolve direitos que não
poderiam ser alterados". Conseqüentemente, haverá
outra derrota.

Esse recado, passado a esta Casa, serve
também para o Executivo e para os partidos aliados
do Governo, a fim de que não repitam o erro. Essa
história de querer tributar os inativos já foi derrotada
inúmeras vezes nesta Casa. O Governo insistiu,
insistiu, até que conseguiu a aprovação. Mas perdeu
no Supremo Tribunal Federal, e agora ameaça
encaminhar outra vez o desconto para os inativos.

Somos contrários à contribuição previdenciária
dos servidores públicos inativos e apresentamos, in
clusive, alternativas que poderiam resolver a questão,
quais sejam: realização de cálculos atuariais com a
contribuição de dois por um, como é no Regime Geral
da Previdência Social; fixação do teto da União, dos
Estados e dos Municípios; que a arrecadação
destinada à Previdência Social permaneça no
Ministério da Previdência e Assistência Social e não
no caixa do Tesouro, como acontece nos dias de hoje;
que quem contribuiu para o RGPS e aposente-se no
serviço público esteja sujeito ao repasse desse sistema
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para a União, Estados ou Municfpios e a realização de
auditorias em âmbito federal, estadual e municipal, para
verificar onde foi parar o dinheiro arrecadado no sistema
da seguridade social.

Tenho dito que os Governadores estão também
equivocados, pois terão prejufzo social, polftico e
econômico. Aqueles que descontaram vão ter de
devolver agora.

Errar é humano, mas insistir no erro já é burrice.
Por isso, entendo que o Governo deveria rever sua
posição e soltar os idosos. Digo idosos porque os
aposentado.s, em tese, são idosos, e, por sinal, estão
há cinco anos sem um centavo de reajuste, como de
resto está o servidor público de maneira geral.

Ontem, Sr. Presidente, foi o Dia do Servidor
Público. Pedi uma homenagem ao servidor, que foi
realizada numa sessão há quinze dias. Por causa de
um entendimento feito com as entidades representantes
dos servidores públicos, não compareceu um servidor
à sessão solene, o que acho correto, porque não tinham
o que comemorar. Eles querem que esta Casa aprove
projetos que sejam de interesse dessa categoria tão
sacrificada.

A melhor forma de homenageá-los é deliberar,
de uma vez por todas, a proposta que está na
Constituição de que, uma vez por ano, os servidores
públicos tenham um reajuste salarial. Isso não
acontece. O Executivo não manda a proposta, a Casa
não delibera. Dizem que é vfcio de iniciativa. É preciso
construir, politicamente, uma proposta que atenda aos
interesses do servidor público, tão massacrado, como
também dos aposentados e pensionistas, tanto da
área pública, como da área privada.

Aproveitamos para registrar a campanha
veiculada pelo SINTRAJUFE/RS - Sindicatos dos
Trabalhadores na Justiça Federal no Rio Grande do
Sul nos jornais da cidade de Porto Alegre.

O SINTRAJUFE indicou o dia 28 de outubro
como o dia ndo bode e divulgou sua posição com
relação à contribuição previdenciária dos servidores
públicos, que há mais de cinco anos não recebem
reajuste salarial. Além de ver retirados seus direitos
históricos, os servidores deparam com o aumento da
contribuição previdenciária.

O desmonte do serviço público é exigência do FMI
e uma agressão à população. O servidor público não
aceita o papel de bode expiatório, Sr. Presidente.

Todos sabemos que o dinheiro da CPMF é
desviado e a saúde pública foi para o brejo. Os bancos
não pagam Imposto de Renda e o Governo quer
aumentar o desconto dos servidores, mas eles
seguirão prestando serviços à população e lutando

contra quem quer destruir o patrimônio público. O
servidor nada tem a comemorar e não ficará calado.
Dez de novembro será o dia do troco: esses
trabalhadores pararão para que o atendimento ao
público não pare.

Sr. Presidente, os servidores públicos estão
cansados de ser tirados para bode, pato ou burro 
querem ser leões e mostrar ao Governo que ninguém
aceita mais apolftica de arrocho salarial a eles imposta.

Não à contribuição previdenciária dos servidores
públicos inativos!

Não ao aumento da alfquota dos servidores da
ativa!

Sim ao Dia Nacional de Paralisação e Protesto!
Se eu tiver oportunidade, no Grande Expediente,

pretendo aprofundar o debate sobre a situação a que
está submetido hoje o assalariado, o brasileiro no seu
conjunto, oque ganha omfnimo, oque ganha mais que o
mfnimo, os aposentados e os pensionistas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a SUFRAMA tem sofrido, ao longo dos
últimos dez anos, um lento processo institucional de
vampirização dos seus espaços econômicos. No
entanto, mesmo com esse processo de
enfraquecimento, essa importante instituição tem
resistido, tem-se modernizado, e o parque industrial
da Zona Franca de Manaus vai lentamente se
tornando um dos mais modernos e competitivos
parques de eletro-eletrônicos do mundo.

Nos últimos anos, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem mudado, com muita sapiência, o
processo de gerenciamento daquela instituição. A
nomeação de seu mais novo Superintendente foi uma
brilhante escolha técnica de S.Exa. Os resultados, nós,
dos Estados da Amazônia, estamos colhendo agora.

Antigamente, os projetos da SUFRAMA eram
direcionados à infra-estrutura. Através de um
processo que se iniciou na gestão do Dr. Mauro
Costa, culminando na administração do atual
Superintendente, Dr. Antônio Sérgio, a SUFRAMA
destina agora seus recursos aos Estados e
Municfpios da Amazônia, para geração de trabalho e
principalmente para o agregamento de qualidade aos
profissionais, aos agricultores e pescadores da
região.

Essa ação administrativa holfstica adotada pelo
novo Superintendente, Dr. Antônio Sérgio, tem sido
notada em todos os Estados. Hoje, há uma equação
que divide corretamente os recursos da SUFRAMA.
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Em nome do povo do Amapá, em nome da bancada
do Estado e do Governo do Amapá, agradeço a todos os
técnicos e ao Superintendente da SUFRAMA a forma
correta, técnica, de brasilidade, com que estão
administrando esses recursos. Ontem, em audiência com o
Governador e o Superintendente Antonio Sérgio, o Amapá
pleiteou mais três projetos importantes para o Estado: a
instalação de um grande pólo moveleiro na cidade de
Macapá, a instalação de uma escola de pesca e
principalmente a preparação de pequenas indústrias, de
um laboratório para treinar pessoas que querem
desenvolver pequenas indústrias.

No passado, esses projetos não eram
aprovados pela SUFRAMA, mas são de extrema
relevãncia e preparam a calçada do futuro para que a
nova geração da Amazônia possa caminhar mais
tranqüila.

Sr. Presidente, com a devida vênia, pedimos a
V.Exa. que veicule no programa A Voz do Brasil esse
nosso preito de gratidão ao novo Superintendente da
SU!=RAMA, Dr. Antônio Sérgio, em nome do povo,
dos Parlamentares e do Governo do Amapá, pela sua
forma hoHstica de administrar aquele instituto e pela
visão de homem que vê a Amazônia pela linha do
desenvolvimento sustentável, pela linha de uma
economia que dê mais qualidade de vida.

Pedimos a V.Exa. que também divulgue o
resumo da nossa presente posição.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
que me traz à tribuna é uma preocupação da
população do Distrito Federal, da região do entorno,
de parcela da população do Estado de Goiás, das
cidades de Alexãnia, Abadiãnia, Anápolis e Goiãnia,
com a duplicação da BR-060.

Sabemos que aquela obra está em andamento,
mas o ritmo nos preocupa muito. Ela está se
realizando muito lentamente. Os trechos mais
críticos, onde acontece a maior quantidade de
acidentes, não tiveram sua duplicação até agora
implementada.

A população de Brasília está cansada de ir ao
cemitério para enterrar Vizinhos, parentes e amigos
vítimas dessa rodovia assassina. A média naquela
rodovia é de 21 mortes por mês, e esse número vem
subindo.

Sr. Presidente, existe um trecho que merece a
atenção especial do Ministério dos Transportes. ~ o
chamado Sete Curvas, trecho verdadeiramente
assassino porque ali acontece a maior quantidade de
acidentes. Estranhamente, a obra está sendo tocada
em outros locais.

~ verdade que o Ministério dos Transportes,
através do DNER, melhorou a sinalização e fez
algumas obras pequenas, mas isso não está
resolvendo absolutamente nada com relação à
duplicação da rodovia.

Existem recursos para a duplicação dessa
rodovia, há um esforço das bancadas do Distrito Fed
eral e do Estado de Goiás para tanto, mas agora já se
ouvem comentários de que a obra vai atrasar, de que
os recursos não serão disponibilizados, de que não
incluíram essa obra no Plano Plurianual, que o
Governo Fernando Henrique Cardoso batizou de
Avança Brasil.

Isso é muito estranho, Sr. Presidente, porque o
trecho que liga Brasília à cidade de Anápolis é
extremamente movimentado.

Não vamos mais continuar convivendo com a
quantidade de acidentes e mortes provocados pela
situação daquela rodovia, que já deveria ter sido
duplicada há muito tempo.

Apresentei requerimento de informações ao
Ministro dos Transportes pedindo esclarecimentos
sobre o cronograma da obra. Venceu o prazo legal e
até hoje S.Exa. não respondeu ao meu requerimento.
Queremos informações precisas e concretas, porque
a comunidade nos cobra e temos que dar o retorno
com uma posição concreta.

Como disse, Sr. Presidente, basta acompanhar
os noticiários dos jornais para verificar a quantidade
de acidentes com mortes provocados naquela
rodovia, especialmente no trecho conhecido como
Sete Curvas.

O que também preocupa e dá uma grande dose
de desconfiança nas populações de Brasília e_ do
Estado de Goiás é exatamente o outro trecho, já
concluído, de Anápolis a Goiãnia. Essa obra demorou
anos e anos, governos e mais governos passaram
para que o trecho fosse concluído. Finalmente, foi
concluído, Sr. Presidente. Mas a preocupação da
população de Brasília é que aconteça com o trecho
Brasília a Anápolis o mesmo que aconteceu com o
trecho Anápolis a Goiãnia, que demorou uma
enormidade de tempo para ser concluído.

Portanto, Sr. Presidente, queremos pedir ao
Ministro dos Transportes que responda ao nosso
requerimento de informações.

Há um esforço das bancadas de Goiás e do
Distrito Federal no sentido de garantir recursos para o
término daquela obra, e precisamos de informações
concretas para que possamos repassá-Ias às
populações de Brasília e do Estado de Goiás. Enfim,
queremos solicitar ao Sr. Ministro dos Transportes
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que envie a esta Casa resposta ao nosso
requerimento, apresentando o cronograma da obra,
os prazos estipulados e os recursos disponlveis, para
que nos possamos movimentar e responder à nossa
população.

Sr. Presidente, não suportamos mais tantas
mortes, tantas vidas tiradas por algo que já deveria ter
sido feito há muito tempo.

Algumas coisas foram feitas, mas ainda é muito
pouco. É preciso fazer uma obra de maior vulto para
resolver o problema, especialmente do trecho
chamado Sete Curvas, que tantas vidas tem tirado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para homenagear,
inicialmente, a data que comemoramos hoje, o Dia
Nacional do Livro, e lembrar que se realiza em Porto
Alegre uma das maiores feiras do livro do PaIs nesta
e na próxima semana.

Também quero homenagear o dia 31 de
outubro, data em que comemoramos o Dia da
Juventude. Juntando com o Dia Nacional do Livro,
lembro uma frase de um grande lider estudantil e cul
tural deste PaIs, Geraldo Vandré, que disse: "Quem
sabe faz a hora, não espera acontecer". E os jovens
querem fazer acontecer neste Pars, Sr. Presidente.

Faço ainda uma homenagem nesta data ao Sr.
João Paulo Borges, jovem lider estudantil de Goiás
preocupado em movimentar a juventude, para que
possa realmente transformar o Brasil num paIs de
melhor bem-estar social.

E quando vemos os jovens preocupados com os
destinos da Nação brasileira, temos a segurança de
que teremos dias melhores, a renovação de idéias;
de que poderemos entrar no novo milênio com novas
idéias e participar deste mundo globalizado não como
meros consumidores, mas como protagonistas,
levando a imagem do Brasil ao mundo com uma
mensagem de paz, de verdadeiro humanismo. Por
que verdadeiro humanismo? Porque neste Pais
todas as raças, todas as religiões convivem de forma
fraterna.

Diria que muitos povos do mundo vivem melhor
no Brasil do que em outros palses. Somos um modelo
de cultura exemplar. Que grande pais do mundo
possui essa cultura e dá esse exemplo?

E exatamente quando comemoramos o Dia da
Juventude, queremos lembrar que o Brasil pode ser
grande e levar esse exemplo ao mundo, mostrando o
homem verdadeiramente humano, deixando de lado
suas rivalidades de direita ou de esquerda. Enquanto

ficamos divididos, perdemos o comando econômico e
cultural do Pais. Temos de buscar a verdadeira
valorização da cultura brasileira. Valorizando o que é
nosso, teremos progresso cultural e econômico, para
podermos dizer ao mundo que temos a melhor
cultura, .na qual todos os povos, raças e religiões
convivem de forma fraterna. É muito importante
recuperarmos a auto-estima da cultura brasileira e
também a vontade de sermos um pais protagonista.

Devemos acreditar na nossa capacidade, na
nossa tecnologia, na nossa boa vontade de construir
um país melhor. Hoje os países desenvolvidos vêm
buscar os jovens brasileiros para trabalhar na área de
informática, assim como cientistas, enfim, vêm
buscar a capacidade brasileira. Nós, brasileiros,
temos de começar a dar valor a tudo isso, a essa
capacidade que temos.

Diz-se, por exemplo, que o Brasil não tem
tecnologia para produzir automóveis, mas pergunto: a
EMBRAER não fica no Brasil? Os aviões da
EMBRAER não são produzidos no Brasil?
Poderlamos citar as colheitadeiras do Rio Grande do
Sul, modelo SLC, da Schneider Logemann Company,
uma das melhores do mundo. Quem conhece uma
colheitadeira sabe que ela envolve mais tecnologia
do que um automóvel. Temos de acreditar nos nossos
jovens e dar-lhes oportunidade para que sua
capacidade venha em prol do desenvolvimento do
nosso Pais, trazendo mais bem-estar à população.

Quero ressaltar a importância dos movimentos
de jovens. Fico muito feliz quando os vejo novamente
organizarem-se nas faculdades, nas universidades e
nos colégios, querendo participar da política.
Somente com novas idéias e soluções podemos
prever coisas boas para o futuro. Só assim teremos
novos caminhos. Velhas idéias levam-nos para
velhas soluções, e as velhas soluções não resolvem
mais os problemas de hoje. Buscando a valorização
das novas idéias, das lideranças estudantis, das
lideranças dos jovens é que teremos um Brasil
melhor, um futuro melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assomo à tribuna hoje para fazer uma
homenagem aos servidores públicos do nosso PaIs
pelo Dia do Servidor Público, já que essa categoria,
tão importante para a organização da nossa
sociedade, tem sofrido ataques reiterados de nossos
governantes, desde Collor até Fernando Henrique
Cardoso.
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Presto minhas homenagens a todos os
servidores públicos por intermédio dos servidores
desta Casa, do Poder Legislativo, justamente porque
é um corpo de servidores competentes, qualificados,
que engradecem este Poder. Sem esses servidores,
este Parlamento não teria o desempenho que tem
hoje.

Da mesma forma, quero homenagear a
organização dos servidores, o SINDILEGIS,
sindicado fundado em 1988, fruto' da luta da
Constituinte, juntamente com o Sindicato dos
Servidores Públicos Federais - SINDISEP.

O Sindicato nasceu engajando-se em lutas
sindicais, combatendo arrocho e perdas salariais
sofridas por essa categoria e também lutando pelo
melhoria de vida dos trabalhadores do nosso País
como um todo.

Quero homenagear desde o primeiro
Presidente do SINDILEGIS, Francisco da Chagas
Monteiro, já falecido e que iniciou a jornada de lutas e
vitórias desse grande sindicato.

Esse sindicato nasceu com muita força. Desde
seu primeiro congresso, luta pela instauração de uma
prática política democrática, defende com garra os
servidores desta Casa e combate injustiças.
Participou de muitas lutas, como a greve geral de
servidores de 1992, que teve grande receptividade
nesta Casa. Foi uma greve memorável pela
reposição salarial, pelo pagamento da URP e pela
aprovação do Plano de Carreira e Regime Jurídico
dos servidores.

Enfim, grandes lutas foram desenvolvidas por
esse sindicato, que também participou ativamente de
todo o processo de lutas políticas do nosso PaIs,
sempre informando aos demais sindicatos e à
sociedade brasileira. Teve presença marcante nas
grandes atividades políticas do nosso povo,
particularmente nas lutas do "Fora, Colfor', pelo im
peachment desse Presidente corrupto, e na CPI do
Orçamento, na qual desempenhou papel importante,
participando de vários atos públicos.

O SINDILEGIS atua fora do âmbito do Poder
Legislativo, com a sociedade, com outros sindicatos e
com as centrais sindicais da cidade. Papel importante
desempenha esse sindicato, como recentemente, em
grande luta política do nosso País. Sua atuação não
se limita a apenas essas atividades. Integra também
servidores de vários parlamentos latino-americanos,
como visto no Primeiro Congresso Latino-Americano
de Servidores. O SINDILEGIS teve importante papel
nas lutas políticas gerais da nossa cidade. Contribuiu
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campanha pela paz no trânsito, uma iniciativa do
Governo democrático popular que envolveu a
sociedade de Brasília e que tinha como objetivo a
diminuição dos acidentes. Esse sindicato tem
realizado um trabalho extraordinário na luta pela
defesa da categoria, tem participado das lutas gerais
do nosso povo.

O Sindicato tem participado de todas as
batalhas, alcançando grandes e várias conquistas,
como a defesa dos aposentados, através do MOSAP,
liberação do Fundo de Garantia, aumento de 80%, na
greve de 1992, extinção do ponto eletrônico,
equiparação do nível médio da Câmara com o do
Senado e do TCU, além de outras conquistas. Mas há
muita luta pela frente.

O Sindicato continuará lutando por outros
direitos, como o pagamento dos atrasados da RM, o
pagamento da diferença da FC-4, o plano de carreira,
o plano dos servidores da segurança, que têm de ser
valorizados, a ampliação do auxllio-creche, a
reposição do vale-alimentação, a aprovação do plano
de carreira dos servidores do Tribunal de Contas da
União, lutas que o sindicato tem desenvolvido e que
sempre acompanhamos lado a lado. Cada vez mais
temos que valorizar e prestigiar os servidores desta
Casa, merecidamente, porque seu funcionamento
depende de um corpo de funcionários competentes e
qualificados como os que temos.

Parabéns a todos os servidores da Câmara dos
Deputados e ao SINDILEGIS.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, junto-me a todos os que hoje, de modo
justo e legítimo, se solidarizaram com os servidores
públicos, nas comemorações do Dia do Servidor
Público.

Sou servidor público federal. Acho mesmo que
faz parte da cultura do povo brasileiro admirar e
aspirar a ser servidor público. Durante muitos anos o
desempenho dessa função deu status e foi objeto de
desejo de milhares de pessoas.

Não podemos deixar de marcar da tribuna desta
Casa que, nos últimos anos, particularmente a partir
do Governo Coifar, mas de modo muito mais claro e
veemente a partir do Governo do funcionário público
Fernando Henrique Cardoso, esse segmento tem
sido humilhado, massacrado e desmoralizado
publicamente.

O Governo Fernando Henrique Cardoso passa
para a sociedade brasileira a idéia de que os
servidores públicos municipais, estaduais e federais
são os principais responsáveis por todas as mazelas
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do Pais: o rombo da Previdência foi causado por eles;
o grande impasse a ser resolvido é o funcionalismo
público; o Estado está inchado, o Brasil tem
funcionário público demais, além de tudo, preguiçoso
e incompetente. Esse argumento é falacioso e parcial
e precisa ser discutido.

Em primeiro lugar, não é verdade que o Brasil
tem muitos servidores públicos. A França tem muito
mais, os Estados Unidos, nação que inspira nossos
governantes, também, assim como a Alemanha e
tantos outros países que servem de espelho. A
população brasileira não tem sequer o número de
servidores públicos compatível e comparável aos
seus 170 milhões de cidadãos.

Em segundo lugar, se é verdade que os
Municipios, os Estados e a União estão inchados, foi
porque as pessoas foram colocadas nos serviço
público como afilhadas. E hoje, aqueles que incharam
o Estado falam ao povo brasileiro como se
tivéssemos sido n6s, a Esquerda, os responsáveis.
Eles deveriam, no mínimo, para serem honestos',
bater no peito e fazer o miserere, assumindo a culpa.

Por último, Sr. Presidente, dizem que os
servidores públicos são preguiçosos e
incompetentes. Até reconhecemos - os que buscam
a verdade não têm que ter medo - que existem
aqueles que são mesmo, que não querem trabalhar,
que têm dificuldade no exercício de sua função e que
levam o serviço público na brincadeira. Esse é um
fato que ocorre nos três níveis do serviço público.
Mas não representa a totalidade do pensamento dos
servidores públicos, cuja grande maioria se dedica ao
trabalho. Se de fato não têm maiores possibilidades,
é porque nunca lhes foram dadas oportunidades de
se aperfeiçoarem.

Como servidor público federal, registro que
Fernando Henrique Cardoso já está no seu segundo
mandato e não deu um reajuste sequer ~os

servidores públicos federais. Por isso, solidarizo-me
com esse segmento na nobre missão de servir o povo
brasileiro. Que tenhamos coragem de levantar a
cabeça, sem nos impressionarmos com essa
campanha de desmoralização e difamação dos
servidores públicos que tomou conta do Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.'
Deputados, quero saudar os servidores públicos
homenageando os servidores da Fundação Nacional
de Saúde no Piaui, que vivem a tormentosa luta pela
liquidação de precat6rio, e os servidores da CEPISA

(Centrais Elétricas do Piauí), pela angústia da política
de transferências no meu Estado.

Todos n6s sabemos que, na reforma do
Judiciário, a maioria dos trabalhadores defende a
extinção do Tribunal Superior do Trabalho. Quero
aqui, com mais um exemplo, explicar as razões pelas
quais a classe trabalhadora brasileira defende a
manutenção da Primeira Instancia e dos Tribunais
Regionais do Trabalho e reivindica a extinção do TST.

As conseqüências desastrosas da política de
privatizações, atabalhoada e inconseqüente, levada
a efeito pelo Governo Fernando Henrique
começaram a despontar bem mais cedo do que se
esperava. As empresas transferidas para o capital
privado praticamente deixaram de pagar impostos e
se lançaram num processo selvagem de demissões,
agravando o desemprego. Além de não cumprirem os
compromissos firmados com o Governo no tocante a
novos investimentos, fizeram piorar em muito a
qualidade dos serviços públicos prestados.

A despeito do extenso rol de fracassos, os
cultores do neoliberalismo insistem em manter sua
diretriz equivocada. E precisam, para isso,
desestruturar as empresas que restaram no setor
público, fazer com que seus serviços desçam ao nível
das que já foram alienadas, podendo, assim, manter
o discurso enganoso que até aqui tem sustentado
ideologicamente o entreguismo. São vítimas desta
política no Piauí o BEP (Banco do Estado do Piauí) e
a CEPISA e está na mira a AGESPISA (Companhia
de Águas e Esgotos do Piauí).

É o escopo de decisões administrativas
incompetentes, autoritárias e insensíveis, como a que
colocou em disponibilidade centenas de empregados
da CEPISA, que, federalizada sob o controle da
ELETROBRÁS, não é única nos danos causados à
sociedade.

A direção da empresa já vinha revelando total
desrespeito pelo povo piauiense há algum tempo, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, descumprindo
decisões judiciais, recusando-se a prestar
esclarecimentos aos Parlamentares estaduais,
confrontando o Executivo local e ignorando as leis e a
Constituição do País, como no caso em que
suspendeu o pagamento dos salários dos dirigentes
do Sindicato dos Urbanitários, numa clara afronta à
garantia constitucional de autonomia dos órgãos
representantes dos trabalhadores, conforme
denunciamos nesta tribuna a cobramos providências
ao Governo Federal e à ELETROBRÁS.

A diretoria da CEPISA vem adotando uma
política de demissões e transferências de
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funcionários da Capital para o interior sem nenhum
critério, de forma ilegal, arbitrária, desumana,
desagregando as famflias e criando clima de terror na
empresa. Até o presente momento sete
trabalhadores foram demitidos sumariamente, sem
direito de defesa, e cerca de 150 trabalhadores foram
transferidos irregularmente para o interiordo Estado.

As aberrações da CEPISA chegam ao ponto de
transferir motoristas para cidades que não têm
sequer um veiculo da empresa; mecênicos para
cidades sem nenhum veiculo a ser consertado;
técnico em contabilidade para cidades que não têm
escritórios da companhia; advogados para
Municipios como, por exemplo, São João do Piaui,
onde, segundo o cartório, desde 1990 não existe
processo da CEPISA. Enquanto isso, a empresa
terceiriza serviços de advogados com salários
milionários, sem licitação.

Não bastasse tudo isso, a empresa continua
ameaçando transferir outros 150 empregados. O que
certamente criará um clima psicológico insuportável
que poderá prejudicar o desempenho da companhia
na prestação de um serviço tão relevante para a
sociedade como é o fornecimento de energia elétrica.

Buscando impedir as transferências impostas
pela CEPISA, o SINTEPI (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do
Piaul) ingressou com processo na Justiça do
Trabalho, tendo o Juiz-Presidente da 211. Junta de
Conciliação e Julgamento de Teresina, do Tribunal
Regional do Trabalho no Piaui, concedido liminar
suspendendo todas as transferências para o interior
do Estado e determinado o retorno dos trabalhadores
para a Capital. Justifica esta decisão o
não-cumprimento do art. 469 da CLT, de acordo
coletivo e de outras normas legais.

A CEPISA não acatou a decisão da liminar e
apresentou recursos na própria Junta e no Tribunal
Regional do Trabalho no Piaul. Ademais, de forma
abusiva, embora incabivel, ingressou com solicitação
na Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho,
em Brasflia, contra o ato do Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho no Piaui, com isso cometendo
um verdadeiro absurdo no que se refere aos trâmites
dos processos na Justiça. E o pior de tudo é que o
Juiz-Corregedor do Tribunal Superior do Trabalho, Sr.
Ministro Ursulino Santos, atendeu à solicitação da
CEPISA, sem antes ouvir o Tribunal Regional do
Trabalho no Piaui, num verdadeiro desrespeito à
autonomia e independência dos Tribunais Regionais
do Trabalho.

Essa decisão arbitrária do Tribunal Superior do
Trabalho está causando transtornos e prejuizos
irreparáveis para os trabalhadores e para a própria
companhia, tendo em vista a insatisfação total dos
empregados, conseqüentemente reduzindo suas
produções.

A liminar do Tribunal Superior do Trabalho
concedida na reclamação correcional apresentava
condição resolutiva, ou seja, tinha efeito até que o Tri
bunal Regional do Trabalho no Piauí apreciasse o
pedido de liminar no mandado de segurança
impetrado pela CEPISA. Ressalte-se que a liminar foi
apreciada e negada pelo Tribunal no Piauí,
conseqüentemente suspensas as transferências
impostas ilegalmente peJa empresa.

Diante de todos esses fatos, a CEPISA vem
passando por cima da decisão judicial e gerando um
clima tenso na empresa. A situação ficou tão
insustentável que o Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho no Piauí, através de sua assessoria de
imprensa, enviou comunicado aos jornais, televisões
e rádios informando que a liminar que está valendo é
a do Juiz da 211. Junta de Conciliação e Julgamento de
Teresina. Mesmo assim, a empresa continuou
desrespeitando a decisão.

Em função dessa polêmica, o SINTEPI entrou
com pedido na 211. Junta de Conciliação e Julgamento
de Teresina para comunicar o entendimento desta à
CEPISA, e, mais uma vez, a juíza daquela Junta
determinou à CEPISA a suspensão das
transferências e o retorno dos trabalhadores do inte
rior para a Capital, retornando ao seu locar de
trabalho de origem, no prazo de 48 horas. No dia 27
de outubro de 1999, novamente a CEPISA entra com
recurso junto à Corregedoria do Tribunal Superior do
Trabalho, e o mesmo Sr. Ministro, Ursulino Santos,
imediatamente concede outro despacho e, de forma
truculenta, usa termos de baixo nível para
desmoralizar a Justiça do Trabalho do Piauí,
passando por cima da lei e ferindo a autonomia dos
Tribunais Regionais.

Diante dessa polêmica sobre qual decisão tinha
validade, se a do Tribunal Regional do Trabalho no
Piaui ou a do Tribunal Superior do Trabalho, uma
dezena de trabalhadores retornaram à Capital para
trabalhar no seu setor de origem, considerando que a
liminar de suspensão das transferência estava
mantida. E já trabalhavam há alguns dias quando a
empresa suspendeu os cartões de ponto, permitindo
a entrada dos mesmos na condição de visitantes. Já
esta semana os mesmos foram proibidos
terminantemente de entrarem na empresa, até
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mesmo como visitantes, ferindo frontalmente a
Constituiçilio e o direito que tem qualquer cidadilio de
ter acesso a órgãos públicos. O que vem causando
um constrangimento imperdoável para um
trabalhador que há mais de vinte anos presta serviços
naquela companhia.

São medidas como estas que fazem crescer
dentro da Camara e do Senado Federal a posição
pela extinção do TST. Se o Tribunal Superior do
Trabalho, neste caso, através do Ministro Ursulino
Santos (Ministro-Corregedor Geral da Justiça do
Trabalho), não respeita a lei - e esta é a Casa da lei
-, o Regimento e desmoraliza as demais insíancias
da Justiça do Trabalho; se o TST em decisões como
esta do Ministro Ursulino Santos - e não é a primeira
que ele toma, prejudicando categoria de trabalhador
e contrariando a lei -, causa tumulto e aumenta o
conflito como este da direção da CEPISA e a
categoria dos urbanitários no Piauí, qual é o sentido
da existência desta instancia? Estarei por isso
encaminhando à CPI do Judiciário, à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
desta Casa para as providências cabíveis.

Se não bastasse todo esse problema criado, a
CEPISA chegou ao absurdo de o Diretor de
Engenharia, Luiz Pires Ferreira Filho, enviar
memorando às chefias do interior determinando a
proibição de os empregados que foram transferidos
para o interior se deslocarem para a Capital nos finais
de semana, apesar de continuarem com as esposas
e os filhos em Teresina, Capital do Estado do Piauí,
ou seja, uma atitude desumana, arbitrária, ilegal, só
vista nos tempos da ditadura.

A CEPISA é uma das maiores empresas do
Estado, Sras. e Srs. Deputados, e sua direção não
pode ignorar o que representa para a economia e o
desenvolvimento local. Como estatal que ainda é,
ademais, pertence aos cidadãos brasileiros e, em
particular, aos cidadãos piauienses, uma vez que o
Estado do Piauí é um de seus maiores acionistas.
Não é propriedade de seus dirigentes - maus
dirigentes, aliás-, cujo objetivo, ao que parece, é an
tes desmontá-Ia do que administrá-Ia.

Um Estado pobre como o Piauí, marcado pela
desigualdade na distribuição de renda, não pode
prescindir do controle público da distribuição de
energia para a democratização do acesso. Trata-se
mesmo de condição fundamental para o seu
desenvolvimento.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho exortar a administração da

CEPISA para que reveja a sua posição desastrada,
buscando alternativas viáveis e respeitando o direito
do trabalhadores. Pedimos também ao Tribunal Re
gional do Trabalho no Piauí que proceda o mais
urgente possível ao julgamento do citado mandado
de segurança e, por último, ao Tribunal Superior do
Trabalho que reconheça e respeite a autonomia e
independência dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Diante disso, Sr. Presidente, quero, desta tri
buna, prestar minha solidariedade ao SINTEPI, cuja
luta desmedida e incansável merece conseqüência. A
entidade está profundamente envolvida na defesa
dos interesses dos trabalhadores e, juntamente com
as demais forças da sociedade, há de impedir com
veemência que o autoritarismo, a incompetência e a
insensibilidade que vêm sendo demonstrados no
trato dos problemas até o momento avancem. O que
o povo do Piauí quer é respeito aos seus direitos, aos
servidores e usuários da CEPISA e aos poderes
constituídos daquele Estado.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. seja este
pronunciamento divulgado nos meios de
comunicação desta Casa.

O SR. ANíBAL GOMES (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesta nova Legislatura, com
a mesma perseverança com que me pautei no
mandato anterior, continuo firme na certeza de que
como membro desta Casa devo cerrar fileiras com
aqueles que se empenham como guardiões da
democracia, que é o pórtico do Estado de Direito.

Além das minhas convicções, abracei várias
causas defendidas por meus pares, em especial
aqueles Parlamentares diligentes na manutenção da
ordem jurídica e que quando se serviram desta tri
buna invariavelmente apontaram dispositivos de lei
ou atos que, ainda que fosse no mais leve toque,
arranharam direitos e garantias fundamentais
assegurados pela Constituiçi1rlo Federal às pessoas,
sem qualquer distinção.

Inicialmente, em 10 de novembro de 1998, a
Presidência desta Casa solicitou ao Sr. Ministro de
Estado da Fazenda informações sobre a exigência do
depósito prévio em dinheiro de, no mínimo, 30% do
valor do crédito tributário mantida pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento, para dar
seguimento ao recurso voluntário interposto pelos
administrados junto ao Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, a segunda instãncia
administrativa de julgamento dos processos fiscais
oriundos da Secretaria da Receita Federal.
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Mostramo-nos extremamente preocupados
com os efeitos do art. 32 da Medida Provisória nll

1.621/30, de 12 de dezembro de 1997, e sucessivas
reedições - veio alterar o disposto no art. 33 do
Decreto nll 70.235/72 -, na sobrevivência das
empresas nacionais, em especial as pequenas e
médias, e dos contribuintes em geral. Era importante
esta Casa ter conhecimento de quantas ações em
mandado de segurança haviam sido impetradas
pelos contribuintes, uma vez que, sem a menor
dúvida, a medida é de cupidez arrecadadora e anula
as garantias fundamentais asseguradas nos incisos
XXXIV (o direito de petição sem pagamento de taxa),
L1V (existência do devido processo legal) e LV (no
processo judicial e administrativo são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes), todos do art. 511 da
Constituição.

Foram também solicitadas informações sobre o
número de contribuintes que efetuaram o depósito
extrajudicial em dinheiro e em quanto importava o to
tal depositado na Caixa Econômica Federal, após
quase um ano de vigência da malsinada medida
provisória. E, ainda, importava saber qual seria o
impacto para o Erário no caso de o recurso ser
provido pelo Conselho de Contribuintes, uma vez que
os depósitos são remunerados pela taxa SELlC do
Banco Central.

No apagar das luzes da Legislatura anterior, o
ilustre Deputado Álvaro Neto subiu a esta mesma tri
buna e pronunciou um discurso que primou pela
objetividade, apontando logo no inIcio que o Poder
Executivo, sôfrego na arrecadação de tributos, havia
ouvido o "canto das sereias" que arrasta os
navegantes incautos para os rochedos, por acreditar
que a medida coercitiva inibiria os contribuintes de
recorrem ao Conselho de Contribuintes e, via de
conseqüência, os forçaria ao pagamento da
pretensão fiscal ou a um· posslvel pedido de
parcelamento ou, na pior das hipóteses, agilizaria o
processo de execução fiscal. Se este era seu
objetivo, não poderia ter saldo mais errado. A
arrecadação não foi empurrada para cima pela
exigência do depósitQ.~porque ninguém paga pelo
que não deve OU'" hão recebeu. Embora a
Administração tente obstar, vai resistir até sua última
gota de sangue, uma vez que não se curvará à
injustiça ou cerceamento de seu inalienável direito de
defesa. Acima de tudo, é a dignidade de cada um que
está sob discussão.

Nesta linha, o que se viu e ainda se vê é uma av
alanche de mandados de segurança impetrados

pelos contribuintes em todo o território nacional, com
concessão de medidas liminares, cassação de
outras, agravos e todos os tipos de expedi~ntes

processuais que a legislação coloca à disposição das
partes no caminho do Supremo Tribunal Federal.
Nesta ordem, o que predomina é o grande
congestionamento de ações em todos os níveis da
Justiça Federal. Como também asseverou o ilustre
Deputado, já naquela época empilhavam - se nas
prateleiras das Delegacias da Receita Federal grande
quantidade de processos que aguardavam decisão fi
nal do Poder Judiciário, uma vez que a cobrança está
suspensa, como impõe o Código Tributário Nacional.

Foi apontado também o fato de que a pré 
falada medida provisória feria de morte o princípio
fundamental da isonomia, insculpido no art. 511 da
Constituição, isto é: "Todos são iguais perante a lei".

Como iguais? Se só pode ver apreciado seu
apelo quem tiver dinheiro para efetuar o depósito
prévio? Será que a elitização da justiça chegou ao
processo administrativo, que pela sua informalidade e
gratuidade sequer exige a presença de advogado
para defender ou pleitear direito?

O Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda é justamente o órgão paritário que vem dar o
necessário equiUbrio e a imparcialidade no
julgamento da pretensão fiscal da Fazenda Nacional.
A isenção de animo do Conselho é que vai aferir se no
curso do procedimento administrativo foi aplicada
corretamente a legialaçAo tributária e, principalmente,
se foi respeitado o equllfbrio de forças que deve
prevalecer entre o Fisco e os administrados, em
observância aos cênones da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da publicidade.

Nesta tribuna já consignei minha irresignação
com o fato de o principio da ampla defesa previsto na
ConstltulçAo não ter apllcaçêo irrestrita, uma vez que,
atualmente, só tem acesso à Justiça aquele que tiver
meios para efetuar o depósito prévio. A prevalecer o
normativo questionado, não poderemos bradar que
perante nOSS8 Carta Polftica todos são iguais perante
a lei, uma vez que, como na fábula, restará
demonstrado que uns sêo mais iguais do que outros.
O que em nada nos envaidece.

O Aviso Ministerial nA 910, de 18 de dezembro
de 1998, do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, não
trouxe informações dignas de análise, sendo certo
que a maioria delas ficaram de ser apresentadas
posteriormente, por não estarem disponlveis ou não
atualizadas até aquele momento.

Pode-se apenas dizer que chegou às nossas
mãos um quadro demonstrativo, por região fiscal e



Nesta ordem, São Paulo é o quarto colocado
em número de ações ajuizadas, com menos da
metade de Minas Gerais, que consta como o
primeiro, ficando ainda atrás dos Estados do Rio
Grande do Sul e do Paraná E mais, pelas noticias
correntes, este total de ações está sensivelmente
subestimado.

Por tudo que se conhece e não se discute sobre
a participação dos Estados em nossa Federação, o
demonstrativo oferecido pela Procuradoria da
Fazenda Nacional não autoriza maior confiabilidade,
porquanto inadmissfveis os números que colocam
São Paulo nesta posição. Estes não autorizam um
juizo seguro sobre a proporcionalidade ou coeficiente
mlnimo de razoabilidade dos dados, uma vez que há
de resultar rigorosa ponderação entre o tamanho
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até julho de 1998, que informava a existência de 309 acrescentar, contudo, maiores detalhes, uma vez que
mandados de segurança impetrados contra o estava providenciando a respectiva listagem junto à
depósito prévio. Caixa Econômica Federal.

No que respeita ao fato de a Administração reter Poste~iormente, em 4 de junho, por meio do
·0 dinheiro do contribuinte, isto é, o depósito prévio Aviso Ministerial nll. 250/MF, de 4 de junho, o Sr.
para recorrer, foi perguntado qual seria o custo para o Ministro de Estado da Fazenda remeteu a esta Casa
Erário no caso de ser provido o recurso voluntário expediente do Sr. Secretário da Receita Federal
pelo Conselho de Contribuintes. O Sr. Coordenador - (Memorando SRF/GAB nll. 1.441, de 28 de maio) e a
Geral do Sistema de Arrecadaçã,o e Cobrança da Nota PGFN/CRJ n1l 283/99, da Coordenação - Geral
Secretaria da Receita Federal respondeu neste da Representação Judicial, da Procuradoria - Geral
sentido, abro aspas (Nota SRF/Cosar n1l 265, de 4 de da Fazenda Nacional, com uma série de
dezembro de 1998): considerações sobre as informações solicitadas.

"Com a disponibilidade imediata Objetivamente, o que nos interessa neste
desses recursos, o Tesouro Nacional não momento são os dados quantitativos solicitados.
necessita buscar no mercado valores Primeiramente, no que respeita aos elementos
equivalentes, que também seriam prestados pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
remunerados por juros equivalentes à taxa dá-se destaque ao demonstrativo das ações judiciais
SELlC. Assim, na hipótese de decisão em tramitação, ajuizadas pelos contribuintes até 27
favorável ao contribuinte, não haverá prejulzo de maio, quando se contavam 1.014 processos.
para o Tesouro Nacional, pois, caso não Atendo-se aos números mais expressivos do
houvesse o depósito, o valor correspondente quadro demonstrativo da Procuradora da Fazenda
que será pago ao contribuinte teria sido Nacional, por Estado da Federação, pode-se
desembolsado para remunerar, à mesma elaborar outro mais sintético, pela ordem daqueles
taxa, terceiros que tivessem fornecido os com mais ações. Temos a seguinte situação:
recursos para a União". __o.o ,-....---.-----0-- ..._-.-

ESTADO ; ACÕESA autoridade fazendária afirmou, portanto, que ----0----0--.--- _.~ o_=..::~..::::..=:= _
a Administração vai buscar no "caixa" das empresase.Mi[las Gªrais ... ..1. 273
no "bolso" dos contribuintes em geral, num travestido Rio Grande_go Sl!.L J

1

,,'__ _ 159
"empréstimo compulsório", recursos remunerados --,.-:..:=-=----------j

pela taxa SELlC para financiar a divida pública e, se Paraná I 133
não prevalecer o lançamento, inexistirá prejulzo para 1-_0 São P13.o~__ oJ 122
o Erário. Aliás, Sras. e Srs. Deputados, vou repetir, Rio de Janeiro I 48
para não pairar qualquer dúvida acerca de minha .. .,.......,, ,. r' .. ,...".....'., ..
conclusão sobre o que foi afirmado. 0--- ... Outros .__+-0__--..n9__. _

Abro aspas: "... pois, caso não houvesse o TOTAL I 1.014
depósito, o valor correspondente que será pago ao
contribuinte teria sido desembolsado para remunerar,
à mesma taxa, terceiros que tivessem fornecido os
recursos à União".

A falta de informações, as inconsistências e o
tipo de asseveração acima transcrita me obrigaram a
insistir no requerimento inicialmente formulado pelo
ilustre Deputado Alvaro Gaudêncio Neto.

Em 6 de maio próximo passado, o Sr. Ministro
de Estado da Fazenda, nos termos do Aviso Ministe
rial nll. 192/MF, encaminhou a esta Casa, tão 
somente, o expediente do Sr. Secretário da Receita
Federal (Memorando SRF/GAB nll 1.054, de 22 de
abril), informando que desde 15 de dezembro de
1997 - data da vigência da Medida Provisória 1.621
- 30 - aquele órgão identificou no Sistema
PROFISC 4.902 depósitos recursais, sem
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econômico da Unidade da Federação e as ações
ajuizadas contra a União, pela exigência do depósito
prévio. Pela flagrante inconsistência dos dados, de
plano, as informa'çOes, de plano, não devem ser
consideradas.

Corno l)e verá mais na frente, outros dados
fomecidos ~a própria Administraçllo deitam por terra o
questionado \demonstrativo da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

As informações que o Sr. Secretário da Receita
Federal passou às nossas mãos pode oferecer elementos
importantes sobre o malsinado depósito prévio.

As informações prestadas pela autoridade
poderrt ser facilmente consolidadas num demonstrativo
sintético que nos dará uma visão bem nítida do esforço
da Fazenda Nacional em arrecadar. Aliás, não é bem
arrecadar, uma vez que, se provido o recurso voluntário
pelo Conselho de Contribuintes, no todo ou em parte, o
valor do depósito terá que ser restituído ao contribuinte
com juros Selic. De notar-se, por oportuno, que o
Conselho de Contribuintes, conforme estatísticas
disponíveis, reforma algo em tomo de 50% das
decisões proferidas pelas delegacias da Receita Fed
eral de Julgamento.'.--:1:------ -". _.- -,
i ~~R I
! U.F. I Nll DEPÓSITOS DEPOSITADO I
, fML I

1..··..···..·$p..·=·r-·.:·:~~:.41"Q ....~-··...._·::... ··.·~,,·§i:·ª14.,4I!?,oo:-l
i RS I 970 42.405.726 42,.._._.._ _----_._-_.. --_ _--.=
I PR 727 11.267.96255

'RJ 649 21.258.73627

GÇL1=-=4ªjL_,--=L4iL~M1--
LSubtotal __6:..~..L.......__....""". "" ..J,,ª4.i.~.e..~.~.~.4.t 30
!Outras UF 1.302 21.geO.071 90
I

I TOTAL I 7.553 156.228.e1320.... .•.. . . .. " ".".t... .

Diante de tais números, está claro que o
demonstrativo de mandados de segurança
ajuizados contra a União, como informado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não
apresenta o coeficiente mínimo de razoabilidade
que se exige. O que comprova esta asserti'tla é o
resultado de seus dados quando comparados com o
demonstrativo elaborado pela Caixa EconOmica
Federal acerca dos valores depositados.

Ora, do total de 156 milhões de reais em 7.553
depósitos efetuados, 43 deles, isto é 0,6% do total

dos depositantes, correspondem a 49% do volume to
tal depositado, isto em torno de 77 milhões de reais.

Como era esperado, os 43 depósitos em sua
grande maioria são de empresas de economia mista,
bancos estatais, multinacionais e nacionais de
primeiríssima grandeza. Queremos afirmar que, no fi
nal das contas, somos nós mesmos contribuintes que
depositamos em nome de empresas do próprio
governo, ao lado de empresas multinacionais, para
quem tais valores não fazem a menor falta no giro de
seus negócios. Aliás, estas últimas são quem
contratam os melhores advogados para conseguirem
medidas liminares em mandado de segurança contra
a Fazenda Nacional, ao passo que as pequenas, por
não terem recursos para depositar ou contratar
advogados, ficam na conhecida posição da tartaruga
virada de pernas para cima, que vai espernear até
morrer à mingua.

Quanto às ações ajuizadas contra o depósito
prévio, as informações que obtivemos informalmente,
já em maio deste ano, davam conta de que só as
Delegacias da Receita Federal em São Paulo
mantinham aproximadamente 30 mil processos nas
prateleiras, uma vez que tiveram seu curso
interrompido por existência de mandado de
segurança com liminar ou aguardando julgamento de
mérito pelo Poder Judiciário, os quais, por tratar de
matéria constitucional, deverão chegar no Supremo
Tribunal Federal. Se aplicarmos a mesma
proporcionalidade apresentada nos casos dos
depósitos na Caixa Econômica Federal, o que é
válido, podemos afirmar que hoje, no mínimo,
existem mais de 100 mil processos administrativos
com curso obstado por ação judicial.

Sem embargo, se os recursos voluntários
interpostos pelos contribuintes que ainda estão nas
Delegacias da Receita Federal por qualquer óbice de
ordem judicial tivessem sido encaminhados para o
Conselho de Contribuintes com procedimentos
normais, já teriam sido julgados e, aí sim, caso
mantido no todo ou em parte o crédito tributário, a
Fazenda Nacional poderia dar celeridade à cobrança
do que lhe é devido e, por outro lado, também levaria
o contribuinte a espontaneamente efetuar o
pagamento ou o parcelamento nos termos da
legislação de regência. Uma vez que sua dívida
passaria a ser líquida, certa e exigível.

Dentro de tal contexto, afirmo e sustento que a
exigência do depósito prévio extrajudicial milita contra
os interesses do Erário e, pior ainda, milita contra os
interesses maiores do Estado, uma vez que esta
condenando de morte a pequena e média empresa
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nacional e na sua esteira vem o aumento de
desemprego, que já atinge proporções nunca vistas.

O procedimento administrativo-fiscal, com
todas as suas instâncias e recursos cabiveis, é a
existência do devido processo legal, ou melhor, ele é
o processo de conhecimento necessário e
imprescindfvel para a execução fiscal, como impõe a
art. 399, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Sr. Presidente da República anunciou, no dia
5 próximo passado, um megapacote visando
renegociar dfvidas dos contribuintes, com valor
estimado em 156 bilhões de reais, como medida de
alforria para as pequenas' e médias empresas. O
jornal Folha de S.Paulo do dia seguinte publicou e
deu destaque à parte do discurso relativa à
divulgação de tais medidas, abro aspas:

liAs vezes, imagina-se o Estado como
o Estado que o tempo todo coleta impostos,
cobra mais. Há momentos em que o Estado
precisa, ao contrário disso, fazer gestos que
são de justiça e que signifiquem uma
antiderrama".

Ora, se o esforço propalado pelo Governo é no
sentido de não sangrar os contribuintes, e por isso
propõe amplo refinanciamento de suas dfvidas com
prazos e juros mais humanos, esta medida é
visivelmente antagOnica com a exigência do depósito
prévio daqueles que sequer têm confirmada sua
divida. O conceito de antiderrama não alcançou o
depósito prévio extrajudicial, o que é inadmissivel,
porquanto o crédito tributário constituido por
lançamento de offcio ainda é mera pretensão da
Fazenda impositiva. Pretensão nunca foi direito!!!

sras e Srs. Deputados, na medida em que o
Conselho de Contribuintes reforma em torno de 50%
das decisões das Delegacias de Julgamento, como já
apontado anteriormente, revela-se que aqueles que
nada devem ao Fisco passam a ser financiadores do
déficit público. É sintomático que aqueles que1á tem
sua dfvida confirmada - Ifquida, certa e exigfvel 
podem recorrer ao parcelamento com juros atrativos,
ao passo que outros que ainda não devem ou nunca
deverão emprestam dinheiro ao Governo na taxa
Selic e recorrem aos bancos pagando taxas
extorsivas, quatro ou cinco vezes maiores, para
pagar seus empregados, fornecedores, contribuições
previdenciárias, financiar capital de giro, etc.

Aliás, por falar em juros altos, o Sr. Presidente
da República, ao divulgar o pacote que reduz o
imposto sobre o crédito, divulgado no dia 14 deste
mês, quando se referiu a todas as pessoas, fez
questão de consignar em seu discurso, abro aspas:

"...revalorizardia a dia cada familia, cada empresário,
cada trabalhador..."

Não é exigindo depósito de quem não deve que
o Governo revaloriza as empresas, as familias e os
trabalhadores. Empresas já descapitalizadas pela
atual situação econOmica que sequer possuem
recursos para contratar advogados especializados
para defendê-Ias em ações de mandado de
segurança terão seus nomes lançados no Cadin e,
via de conseqOência, verão fechadas as portas do
mercado financeiro, concorrências públicas e crédito
junto a fornecedores. O desfecho disto tudo é
aumento do desemprego, e disto nenhum de nós tem
a menor dúvida.

Em relação ao contribuinte, o Estado está
construindo uma relação de adversidade, ao invés de
cooperação e ajuda mútua, porquanto só pelo
trabalho, pela produção, pelo emprego aumenta-se a
arrecadação, e não via legislação, como vem sendo
feito sistematicamente.

Se há falta de recursos para o Estado cumprir
seus compromissos, imagina-se agora a situação de
penúria das famflias, das empresas e dos
trabalhadores, o que até parece ser a preocupação
do Chefe do Executivo.

Nos termos do 'art. 48, inciso I, da nossa
Constituição, cabe ao Congresso Nacional dispor
sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas, mas o que estamos vendo calados é o
Poder Executivo, por meio de medidas provisórias,
legislar sobre estas matérias, sob a justificativa de
relevância e urgência. Depois vem o Poder Judiciário
julgar ações diretas de inconstitucionalidade, e nós,
que temos a competência constitucional de legislar,
ficamos na posição de "fiscal de obra feita", vendo
tudo acontecer e referendando os resultados.

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, a
prevalecer a atual ordem das coisas, com a
manutenção da exigência de garantia de instância 
via depósito prévio em dinheiro e calculado
percentualmente sobre o valor do saldo do crédito
tributário mantido pelas delegacias da Receita
Federal de Julgamento - para os administrados
recorrerem junto ao Conselho de Contribuintes,
estar-se-ia dando ao Poder Executivo a faculdade de
legislar sobre matéria que só poderia ser tratada por
lei ordinária, ou melhor, por Lei Complementar. Com
esta faculdade estarfamos conferindo ao Poder
Executivo uma norma penal em branco, na medida
em que nada impediria, depois disso, legislando via
medida provisória, elevar os 30% de hoje para 40%,
50%, até 100%, que ao final seria uma execução fis-
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cal antecipada, sem que os administrados pudessem
exercer seu sagrado direito de ampla defesa, como a
nossa Carta Polltica assegura a todos, com ou sem
pagamento de qualquer quantia para ver apreciado
seu apelo, tanto na esfera administrativa como judi
cial. Que fique muito claro: o depósito prévio
calculado em 30% sobre o crédito tributário mantido
não é valor de custas.

Pelo fio do exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o assunto merece detida reflexão desta
Casa. Hoje, temos uma questão que se apresenta, à
primeira vista, tão-somente como uma providência do
Executivo para aumentar a arrecadação, mas o que
de fato esconde o normativo atacado é o alto risco de
vermos o contribuinte na posição de acusado,
simplesmente por não dispor de meios, passar à
posição de culpado, isto é, devedor, sem que lhe
tenha sido dado o direito de recurso para um órgão
paritário - o Conselho de Contribuintes. A prevalecer
assim o lançamento, como verdade absoluta,
efetuado por um auditor fiscal e mantido por outro au
ditor fiscal da Fazenda Nacional de carreira, isto
afronta o direito e a justiça.

A extinção do dispositivo que criou a exigência
'~'do depósito prévb Ins~!Mdo pela Medida Provisória

nll. 1.621/30 e seguint'?5 é legftima e se impõe.
Sr. Presidente, ~'3ÇO a V. Exa. que mande

-.djyulga~ este prOllI;l1ciamento no meios de
COmUI1:c8:çào da G.3Sa.

O <lR. ,J:lRESIDEt,1TF. (Themístocles Sampaio)
Passa-se ac:

,-

~RAÍ'4DE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
volto à tribuna no dia de hoje para explicitar nosso
compromisso com os aposentados e pensionistas
tanto da área pública corno da área,privada, pois todo
o movimento do Governo no sentido de taxar os
inativos do serviço público tem como segundo alvo os
aposentados e pensionistas também da área privada,
corno já tentou anteriormente e teve de recuar. Por
seis vezes esta Casa derrotou essa proposta. O
Governo insistiu até aprová-Ia, e vimos o resultado no
Supremo Tribunal Federal.

. Sr. Presidente, quero fazer um rápido histórico
para esclarecer nossa posição. Tenho a felicidade de
coordenar nesta Casa a Frente Parlamentar em
Defesa da Previdência Pública. Após diversas
reuniões com participação da Cobap, do Mosap, do
DIAP, além de mais de 120 parlamentares, centrais

sindicais e confederações, discutimos junto ao Sup
remo Tribunal Federal a ação direta de
inconstitucionalidade da intenção do Governo de
aprovar nesta Casa, pela sétima vez, a cobrança dos
inativos.

Estivemos, inclusive, com o Presidente do
Conselho Federal da OAB, Sr. Reginaldo Oscar de
Castro. Naquela oportunidade, entendíamos, de
forma correta e numa ação articulada com outras
entidades, que a OAB era a entidade que deveria
entrar com a ação principal para termos a vitória no
Supremo Tribunal Federal, como tivemos.

Tenho reafirmado meu total apoio ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal, que tem informado a
esta Casa e ao Executivo ser um equívoco querer
taxar aposentados e pensionistas. Até porque, Sr.
Presidente, entendo que o sistema é solidário. Uma
geração contribui para que a outra possa continuar
recebendo. Tenho dito também que o sistema na área
privada é dois por um. O empregador paga duas par
tes, o empregado paga uma. E o empregador paga
sobre o total da folha. Na verdade, o Estado - e
quando digo o Estado, refiro-me à União - nunca
pagou a sua parte, e não foi diferente com a
contribuição nos Estados e nos Municípios.

Segundo o princípio adotado na área privada, o
empregador paga duas vezes e o empregado paga
uma. Eles não pagam. Ao contrário, inúmeras
empresas privadas não pagam sua parte. Recolhem
do empregado e não recolhem para os cofres da
Previdência. O Estado, a mesma coisa: além de não
pagar sua parte, aplica de forma indevida o dinheiro
arrecadado. .

Deixo neste momento, Sr. Presidente, meus
cumprimentos aos jornalistas Sérgio Gobetti, do
jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, e Rosane de
Oliveira, que publicaram dados que me deixaram, no
mfnimo, estupefato.

Eu dizia que a dívida da União com a Previdência
era de 150 bilhões de reais. Entretanto, os jomalistas,
que fizeram uma pesquisa no BNDES e no IPEA,
constataram alguns dados mostrados numa matéria cujo
título é "Desvios somam R$ 400 bilhões em 33 anos".

Quando eu falava em 150 bilhões de reais,
diziam que eu estava louco, que tinha inventado que
o Estado deve mais para a Previdência do que o
montte necessário para pagar a nossa dívida externa.
Os dados divulgados sobre o uso dos recursos do
INSS em gastos correntes do Governo são oficiais e
tiveram como fonte o Sr. Luiz Carlos Mendonça de
Barros, ex-Ministro das Comunicações. S. Exa. disse:
"Foi uma apropriação indébita".
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Vou ler parte da matéria escrita pela editora
polltica do Zero Hora, Sra. Rosane de Oliveira. Diz o
artigo:

"Desde o fim de setembro os
aposentados do serviço público tentam se
livrar do rótulo de responsáveis pela crise
do sistema previdenciário. Quando o Sup
remo Tribunal Federal derrubou a
contribuição previdenciária dos inativos, os
aposentados passaram a carregar a culpa
pelo desajuste fiscal.

A cobrança de contribuição é
inevitável, considerando-se que a emenda
foi para o Congresso na sexta-feira batizada
por 22 governadores. Esse sacrifício mate
rial é mais do que suficiente para os
aposentados que ganham acima de R$ 600.
Não há por que impingir-lhes danos morais.

Dinheiro que deveria ter sido poupado
para custear a aposentadoria dos
trabalhadores brasileiros se transformou em
cimento, tijolo e ferro de obras faraônicas.
Contribuições recolhidas de assalariados
caíram num saco sem fundo e foram usadas
para fazer caixa. Torrou-se uma babilônia
da Previdência em aplicações de toda
espécie e agora a sociedade é chamada a
pagar a conta".

Repito: são palavras da jornalista Rosane de
Oliveira, do jornal Zero Hora:

"O valor de R$ 400 milhões não é uma
fantasia da CUT ou de uma associação de
aposentados; Resulta de um estudo dos
insuspeitos Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

O estudo não foi divulgado por um
deputado de oposição nem por uma
confederação de funcionários públicos, mas
por um tucano que acompanhou o trabalho
sentado na cadeira de presidente do
BNDES. Seu nome é Luiz Carlos Mendonça
de Barros, um dos ministros mais próximos
do presidente FernaÁdo Henrique Cardoso
até ser derrubado por um grampo telefônico.
Longe do poder, ele aconselha:

- O mais sério seria o governo
reconhecer que meteu a mão no dinheiro da
Previdência".

Então, não é o Deputado Paulo Paim que está
divulgando o fato desta tribuna. Seguem essas
palavras gráficos que demonstram como foi feita a
pesquisa. Enfim, o próprio Governo, via instituições,
reconhece que os aposentados foram assaltados.
Meteram a mão no bolso daqueles que mais
contribuíram. Quatrocentos bilhões. Sempre me
perguntam se não são 400 milhões. São 400
bilhões, simplesmente afanados dos cofres da
Previdência. Dizem, então, que a culpa é do
aposentado, porque não contribui, e que devem
descontar contribuição previdenciária de novo. Feito
isso, no futuro vão dizer: "Gastamos tudo na
construção da rodovia Transamazônica, da Ponte
Rio-Niterói, de Itaipu, de Volta Redonda, de
Brasflia etc." E o aposentado volta a pagar. É caso
de policia.

Insisto, Sr. Presidente, na necessidade de audi
toria profunda nas contas da Previdência, no âmbito
de municípios, de estados e até da União. Ora, se eu
não pago a conta, meu nome vai para o SPC, para o
cartório e, se bobear, vou para a cadeia e ainda
tomam todos os meus bens. E com o Governo, que
desviou o dinheiro do servidor e do aposentado, ou
seja, 400 bilhões, o que se faz? Não tem de pagar?
Não é correto devolver? O Governo pode fazer isso?

E aqueles empresários que não transferiram
para os cofres da Previdência nem a sua parte, nem a
parte do empregado? Deputado Roberto Argenta,
deixo claro que não são todos os empresários.
Refiro-me àqueles que não fizeram a sua parte, bem
como ao Estado.

Sr. Presidente, reafirmo que o Estado deve
devolver, sim, 400 bilhões aos cofres da Previdência,
uma vez que outras dívidas busca pagar de qualquer
forma. Recursos para o Proer havia: a previsão era de
50 bilhões de reais, mas gastaram em torno de 30
bilhões de reais. Para aposentados e pensionistas
não há recursos, é preciso cobrar contribuição
previdenciária novamente. Nas próximas gerações
vão dizer que gastaram tudo e não podem pagar.

Estou convicto, Sr. Presidente, de que há
alternativas. Entre elas, fazer os cálculos atuariais
para a contribuição no sistema dois por um, a
exemplo do setor privado, e estabelecer de vez por
todas o teto salarial para União, estados e
municípios. Já fiz autocrítica sobre essa questão há
quatro ou cinco meses e repito: foi errado não
aprovarmos o subteto na reforma administrativa. Se
não aprovamos, o momento é este. Deve haver teto
salarial no município, no estado e aqui. Todos sabem
e fazem ouvidos de mercador: cerca de 150
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parlamentares ganham mais de 20 mil reais. Todos
sabem. E, claro, ficamos numa situação difícil. A
ímprensa comenta que os deputados acumulam
aposentadorias dos cargos que exerceram
anteriormente, ou seja, governador, profissional da
área pública ou mesmo privada, mais o salário atual.
Definido o teto, terão de recuar para 8 mil reais. Estou
contando alguma novidade? O País sabe.

Vamos fixar o teto, sim. Não importa se são 8 mil
ou 8 mil e 500 reais. Há casos de prefeitos de
municípios do Rio Grande do Sul que ganham 23 mil
reais por mês. Por quê? Porque o teto não foi fixado.
No estado, o teto é o salário do Governador. Se é de 6
mil reais, por exemplo, ninguém pode ganhar mais do
que isso. Por que não se decide essa questão? Às
vezes, tenho impressão de que as tais forças ocultas
sobre as quais falo desta tribuna impedem a fixação
de teto e subtetos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fernando
Marroni, que tem tratado com muita competência
desse assunto.

O Sr. Fernando Marroni - Muito obrigado,
nobre Deputado Paulo Paim, e bom dia a todos. Já
me pronunciei cerca de quatro vezes a respeito de
tetos e subtetos. V. Exa. aborda questão de fundo,
discussão que deve ser feita nesta Casa e no Poder
Executivo. Sabemos que o Presidente da República é
um dos que acumulam aposentadoria e o salário da
atual função. Talvez por isso resista em tratar do teto.
Talvez por isso, com o advento do Regime Jurídico
Único, quando municípios, estados e União deixaram
de recolher a contrapartida patronal para a
Previdência Sacia', tentem jogar essa conta mais
uma vez nas costas de inativos e pensionistas. E o
pior: V. Exa. é sabedor de que no Estado do Rio
Grande do Sul um contínuo recebe salário de 17 mil
reais devido a incorporações. Em 1994, quando
discutíamos a isonomia salarial, investigamos as
contas do Estado, no que diz respeito ao pessoal, e
chegamos à triste constatação de que 72% da folha
de pagamento - isso em 1994 - eram consumidos
por 28% dos "servidores públicos" - entre aspas -,
nos Três Poderes, incluindo militares. Essa pirâmide
perversa, com certeza, não se inverteu de 1994 para
cá. Aparece nas estatísticas: o servidor público civil
do Executivo tem aposentadoria, em média, de 1.700
reais; o servidor público do Legislativo recebe, em
média, aposentadoria de 5 mil reais. Tenho história
muito engraçada a contar sobre a obtenção da média:
se um vizinho tem duas galinhas e o outro, nenhuma,
na média cada um abateu uma galinha. A verdade é
que a média não sustenta a vida. Precisamos atacaro

problema de frente. Esta Casa deve ser responsável
e não silenciar na discussão dos tetos e subtetos.
Portanto, ao tratar da Previdência, V. Exa. aborda
com muita clareza também a concentração de renda,
que não é particularidade da sociedade brasileira. Ela
permeia o Estado e verifica-se entre os servidores
públicos, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
E precisa acabar. Parabéns pelo pronunciamento,
Deputado Paulo Paim, e muito obrigado pelo aparte.

O SR. PAULO PAIM - Sou eu que agradeço,
Deputado Fernando Marroni, seu aparte e com muita
satisfação incorporo-o na íntegra ao meu pronuncia
mento.

Ouço, com prazer, o Deputado Roberto
Argenta.

O Sr. Roberto Argenta - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Deputado Paulo Paim,
verdadeiramente, a questão da Previdência é um
problema que deve ser enfrentado no País, pois vem
se estendendo ao longo dos anos e cada vez mais a
situação é mais critica. A preocupação de V. Exa. é
extremamente pertinente. Na minha visão, temos de
ter uma nova Previdência Social. Entendo que
Previdência Social deve ser entendida no estrito
sentido das palavras "previdência social". Já houve
proposta nesta Casa para que tivéssemos um teto
máximo, custeado pela Previdência Social. Penso
exatamente isso. Na minha visão, temos de ter uma
nova Previdência Social. O que veio até aqui está
feito e partiríamos para uma nova Previdência. Quero
também aproveitar este momento para dizer que, no
Brasil, temos um grave problema. Mesmo com o
relatório da Comissão da Reforma Tributária, feito
pelo Deputado Mussa Demes, ele não foi resolvido.
Refiro-me aos encargos sobre os salários para
sustentar a Previdência. Diz~se que a reforma é para
desonerar as exportações. Quero fazer uma reflexão
extremamente importante. Os setores que mais
geram mão-de-obra neste País, os que mais podem
agregar valor aos produtos brasileiros, aumentando
nossas divisas de exportação, são os que mais
pagam previdência. Um exemplo são as companhias
têxteis ou as empresas de calçados. Cada
empregado, em média, fatura em torno de 20 a 30 mil
dólares ao ano. Nas empresas de telecomunicação,
um empregado chega a faturar 600 milhões de
dólares ao ano; nas indústrias petroquímicas e
químicas, em torno de 500 milhões de dólares ao ano.
Se fizermos esse comparativo com o faturamento das
empresas, veremos que as que mais geram
mão-de-obra pagam vinte vezes mais previdência do
que as empresas que geram menos mão-de-obra. Se
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quisermos verdadeiramente incentivar o emprego,
melhorar a renda média do trabalhador, o
financiamento da Previdência não pode continuar
sufocando salários. Caso contrário, os salários cada
vez serão menores, teremos cada vez mais o trabalho
informal e cada vez menos sustentação da
Previdência. Essa é uma nova forma, uma nova
previdência. Tenho certeza de que podemos
encontrar uma saída muito importante para o Brasil.
Deputado Paulo Paim, louvo sua preocupação com
05 aposentados. Se foram eles que construíram este
País, temos de respeitá-los, e, para isso, temos de ter
uma nova visão, um caminho novo, e esse caminho
podemos construir. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM - Agradeço ao Deputado
Roberto Argenta o aparte, que também será
incorporado ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, para não dizer que só fazemos
críticas, quero concluir minhas propostas.

Tem de haver um encontro de contas. O que se
entende por isso? Por exemplo, meu caso. O
Deputado Paulo Paim era metalúrgico, contribuiu du
rante trinta anos para o INSS. Muito bem. Se faço
concurso para o serviço público, vou me aposentar
como servidor público, quer seja no Município, quer
seja no Estado, quer seja na União. E aquelas
contribuições que fiz? Têm de ser repassadas para o
instituto correspondente, seja o Município, seja o
Estado, seja a União. Sempre contribuí para o
sistema geral da Previdência e vou me aposentar
agora pelo serviço público, que vai manter a minha
aposentadoria no princípio do integralismo. Só que,
de fato, não contribuí para aquela Pasta. Portanto,
esse encontro de contas tem de ser feito.

Além disso, Sr. 'presidente, tenho dito também
que toda arrecadação da Previdência tem de ficar
junto ao Ministério da Previdência e Assistência So
cial, e não no caixa do Tesouro Nacional. É por isso
que acontecem os desvios. É comum chegar a esta
Casa medidas provisórias desviando recursos da
seguridade social para outros fins. No final, elas
acabam sendo aprovadas por esta Casa.

Por que todo o dinheiro da Cofins, que é para a
Previdência; o dinheiro da CPMF, o correspondente à
Previdência; da tributação sobre lucros, que é a parte
que for paga à Previdência; o dinheiro dos jogos de
azar, como lotéricos, a parte correspondente à
Previdência; o dinheiro que é pago pelo empregador,
que é pago pelo empregado; a parte que deve ser
paga pelo Estado, não vai tudo para a área
correspondente, aquela que tem de administrar as
contas da Previdência? Por que vai para o caixa do

Tesouro que, por sua vez, destina para onde bem
entende o que é arrecadado?

Se isso acontecesse, não estaríamos
denunciando que há um desvio de 400 bilhões dos
cofres da Previdência Social. E digo de novo: a fonte
é o IPEA e o BNDES.

Como diz a reportagem do companheiro Sérgio
Gobetti e da jornalista Rosane de Oliveira, não é CUT
nem o PT que estão falando isso. Não é a oposição
que está falando. As fontes são essas. Uma das
fontes na época foi o Sr. Luiz Carlos Mendonça de
Barros, ex-Ministro do atual Governo.

Considero-me um Deputado coerente. No Rio
Grande do Sul, por causa do governo anterior - e hoje
o governo de lá é do PT, Olívio Dutra -, há uma
contribuição, se não me engano, de 1,8% do
aposentado. Como sou contra os aposentados e
pensionistas do serviço público federal contribuírem
para a Previdência, sou contra os dos estados
contribuírem.

Então, dependendo da posição da bancada fed
eral do Partido dos Trabalhadores, não haverá
contribuição nem do servidor público estadual. Se
depender de nós, o governador do estado, que é do
nosso partido - faremos uma discussão com S. Exa.
-, naturalmente, deveria revogar esse desconto de
1,8% do aposentado no estado.

Deixo bem clara a minha posição para alguém
não dizer que temos uma posição para com a União e
outra para com o estado. Não, a posição da bancada
federal do PT é uma só. Entendemos que nem na
previdência privada, Sr. Presidente. Alguém que
contribui para a previdência privada - o que está na
moda hoje, não vou citar nomes para não fazer propa
ganda - durante dez, quinze, vinte ou trinta anos,
depois que se aposentar, volta a contribuir? Claro que
não. 1550 é um absurdo. Via cálculos atuariais, faz-se
a contribuição. Esses bancos que administram a
arrecadação fizeram as devidas aplicações, tiveram o
seu lucro para fazer com que no futuro a pessoa
tenha direito a receber o que foi acordado no contrato
firmado entre as partes. Nem na previdência privada,
depois de aposentado, volta-se a contribuir. Por que
na previdência pública tem de ser feito? Que se faça,
então, a aposentadoria pública complementar. Quem
quiser ganhar, digamos, acima do teto fixado nesta
Casa, deve ir para a aposentadoria pública
complementar, sem problema algum.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a oportunidade.
Mais uma vez digo que continuaremos lutando na
Casa para que em hipótese alguma seja aprovada a
contribuição do inativo e do pensionista, quer seja do
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servidor público, quer seja da área privada. E, se for
aprovado, sem sombra de dúvida, iremos novamente
ao Supremo.

Sr. Presidente, para dar o exemplo da
coerência, a Prefeitura de Porto Alegre, que é do PT,
que também cobrava, depois da decisão do Supremo
já mandou um projeto de lei para a Câmara de
Vereadores que prevê a não-cobrança' mais da
contribuição previdenciária do seu servidor inativo.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge
Pinheiro. S. Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. JORGE PINHEIRO (PMDB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o dia de ontem marcou a
passagem do Dia do Servidor Público. Creio ser de
bom alvitre trazer para reflexão nesta Casa, como um
desagravo, o repúdio pelo verdadeiro massacre que
se tem praticado contra essa categoria nos últimos
anos.

Os servidores têm sido apontados como "os
vilões das contas públicas", tratados como nababos
parasitas, que vivem à custa do Estado, sugando-lhe
os cofres com avidez, vampiros sem patriotismo, que
se alheiam às dificuldades do PaIs e cuidam somente
dos próprios interesses. Insidiosa mentira que,
difundida com a cumplicidade subserviente e
interesseira de alguns setores da imprensa e a
omissão inaceitável de grande parte dos
representantes do povo - entre os quais nos
devemos incluir, a bem da verdade -, acaba por se
assemelhar à verdade, porque aceita sem maiores
discussões e crIticas.

Deturpando o verdadeiro sentido dessa idéia,
parte dos mentores do neoliberalismo à brasileira
passou a identificar sindicatos e associações de
trabalhadores com esses tais grupos de interesses. A
atuação dos servidores públicos em defesa de seus
interesses, assim, do exerclcio de um direito legItimo,
outorgado pela Constituição a todos os cidadãos,
converteu-se, pela maquinação dessa propaganda
incansável, em "pressão do corporativismo".

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é exatamente o oposto o que mais se
aproxima da verdade.

ObserJando os acontecimentos históricos das
últimas décadas, percebe-se com facilidade que são
justamente os servidores públicos os que mais atuam
em defesa do interesse público, compondo, talvez, a
primeira das instâncias de defesa do bem comum, de

proteção do Estado contra as repetidas tentativas de
assalto de parte das elites dominantes.

Observem-se, por exemplo, as campanhas hoje
rotineiras contra os chamados "marajás do serviço
público". Quem são os verdadeiros marajás, Srs.
Deputados? Quem são aqueles que, vez por outra.
por descuido, se deixam flagrar assaltando os cofres
públicos? Certamente, não os médicos, professores
ou soldados, embora sejam esses profissionais os
que mais sofrem as conseqClências da difamação.

As principais vItimas são eles, os que
conquistaram seus cargos por esforço meritório,
prestando concurso, os que trabalham e cumprem
rigorosamente os seus deveres. Aos verdadeiros
marajás a propaganda em nada afeta. porque eles
têm "as costas largas" e não têm consciência.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
apesar de não terem reajuste de vencimentos desde
1994, os verdadeiros servidores públicos ainda são
apontados à Nação como os grandes responSáveis'
pelo déficit das contas do Govemo.

É verdade, sim, que a inflação acumulada no
Plano Real é bem menor do que o descalabro que se
verificava alguns anos atrás. Mas nem por isso se
pode considerá-Ia desprezlvel, para quem vive de
salário, uma vez que já beira aos 50%. calculados
pelo Indice da FIPE - o mais modesto.

O que pesa de verdade nas contas do Governo,
Srs. Deputados, não são os salários dos servidores

.. hem os proventos dos aposentados, mas outros
gastos: os juros elevadlssimos. por exemplo, ou o
socorro a certas castas empresariais, como a dos
banqueiros, ou a administração desastrada da
polftica cambial.

Ao contrário do que se propaga. os gastos da
União com ativos e inativos encontram-se atualmente
muito abaixo dos limites estabelecidos na lei. Desde
1993, na verdade, têm variado entre 10% e 11 % do
total de despesas. E isso, mesmo depois dos
sucessivos artiflcios com que se procurou reduzir o
limite estabelecido no dispositivo legal que ficou
conhecido como Lei Camata. seja manipulando o
conceito de "receitas correntes liquidas", para
diminuI-lo, seja aumentando a rubrica "despesas de
pessoal" com itens que não lhe dizem respeito.

É por isso, inclusive, que já existem propostas
de se reduzir ainda mais esse limite legal - de 60%
para 50%. Caso contrário, não se teriam argumentos
com que justificar a continuidade da polltica de
compressão salarial.

A baixa qualidade dos serviços públicos, o mau
atendimento nos hospitais. as deficiências na
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entrevistas realizadas em quase 4 mil escolas, em
quinze estados da Federação.

O resultado, como seria de se esperar, revela
uma insatisfação generalizada. E o problema mais
grave, o principal, que mereceu menção de mais de
dois terços dos entrevistados, foi exatamente o baixo
salário dos professores. É de se ressaltar, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o fator
salarial incita o descontentamento nao apenas dos
interessados diretos - o que seria óbvio -, mas de
todos os que têm consciência de que a baixa
remuneração dos docentes repercute negativamente
na formaçao dos alunos.

E devemos mesmo reconhecer que um salário
médio, em âmbito nacional, de menos de 530 reais,
nao corresponde às necessidades de um paIs do
porte econômico e da importância polftica do Brasil.
Como esperar que, em tais condiçOes, os professores
tenham meios de estudar e se aperfeiçoar? Como
impedir a revoada dos mais capazes e talentosos,
buscando outras profissões em que os seus esforços
mereçam reconhecimento? Será posslvel, ou justo,
culpar os servidores também por este problema?
Nao, os servidores sao também vItimas do sistema, e
nao um seu agente.

E a categoria nao tem encontrado apoio sequer
no Judiciário, instância, ao menos em tese, destinada
a resguardar os direitos fundamentais de todos os
cidadaos, mas que lhes negou o direito de greve e a
data-base, por exemplo. Indefesos, nao têm armas
para reagir contra a corrosao de salários, a cassação
de prerrogativas e a ceifa de garantias, de tal forma
que se conseguiu isolá-los do conjunto da sociedade.

No que respeita às aposentadorias, então, o
massacre intensificou-se fortemente após a decisão
do STF a respeito da contribuiçao dos inativos. É
certo que atualmente existe um descompasso entre
os recolhimentos e os gastos, mas para sermos
justos devemos retornar às origens do problema,
buscar suas causas primeiras e nao nos restringirmos
a análises superficiais e imediatistas. E a situação
que hoje enfrentamos se deve, em grande medida, à
atuaçao desastrosa dos vários governos desde a
criação do sistema de previdência nos moldes atuais.

Ora, os servidores aposentados recolheram
suas contribuições durante toda a vida profissional
para o custeio desses benefIcios que agora recebem.
Não lhes estamos doando patrimônio público. Eles
não sao esmoleiros, mendigos que nos pedem um
pouco do que nos sobra, mas pessoas que firmaram
um contrato com o Estado e cumpriram-no à risca du
rante muitos anos, e agora fazem jus à contrapartida.

Essa doutrina já defendia o insigne Rui Barbosa,
ainda no principio do século, ao dizer que os ..
servidores celebraram um contrato regulado pelas
leis vigentes por ocasião de sua aposentadoria, e se
encontram protegidos por uma das cláusulas
fundamentais da Constituição, em que se abrigam o
direito adquirido e o ato juridico perfeito.

Quando o sistema foi criado, ademais, há cerca
de três décadas, era altamente superavitário, tanto
que se fizeram seguidas retiradas para custear obras
públicas - nem todas de interesse da sociedade - ou
mesmo para cobrir rombos abertos em outras
rubricas do balanço nacional.

Onde estao esses recursos agora? Deveriam
estar aplicados, rendendo o bastante para pelo
menos amenizar parcela do déficit atual, formando
um fundo ao qual, ademais, seria justo se somasse
também a parcela relativa à contribuição do
empregador- União, Estados e Municlpios, conforme
o caso -, como acontece na iniciativa privada. Nada
disso, contudo, tem sido discutido com isenção e
esplrito de justiça.

E por que não discutir também outras
alternativas para o combate ao déficit das contas
públicas, além do corte nos proventos dos
servidores? O montante reservado ao pagamento
dos juros da divida interna para o ano de 1999, por
exemplo, atinge 340 bilhões de reais. É de se
imaginar a economia que se poderia conseguir
mesmo com uma pequena redução da taxa de juros
de 0,5% ou de 1%.

É certo que se devem observar as
necessidades da polltica macroeconômiéa no
presente, que traz indiscutlveis dificuldades para a
administração do equillbrio monetário, mas também
nao é justo que se deposite todo o ônus do combate à
instabilidade financeira que hoje atinge o PaIs nos
ombros dos servidores públicos.

Responsabilizá-los por qualquer parcela desse
ônus, aliás, é tão injusto como seria culpar qualquer
outro universo de cidadãos ou categoria de
trabalhadores. Não é razoável, contudo, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, acreditar que essa
campanha difamatória, que tamanha perseguição
aos servidores esteja sendo patrocinada sem um
objetivo concreto e muito bem definido. Com certeza,
nao se fundamenta apenas na suposta maldade de
seus autores, mas deve responder a alguma outra
motivaçao.

Segundo creio, esse motivo não revelado e não
revelável é exatamente o fato já mencionado de que
essa categoria tem sido historicamente um dos mais
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obstinados entraves à dominação do Estado por
certos setores da elite.

Sim, Sr. Presidente, porque, funcionando como
uma espécie de sentinela avançada,
tradicionalmente têm sido eles, os servidores do
Estado, os que defendem os interesses da sociedade
e denunciam toda e qualquer tentativa de se apropriar
do seu patrimônio e de manipulá-lo em proveito de
uma minoria.

Uma burocracia estável e bem remunerada,
organizada em carreiras e imune a injunções da baixa
politica figura entre as principais garantias de que o
Estado trabalhe para realmente construir, acima de
tudo, o bem comum.

São fiscais que realmente fiscalizam, orientam e
punem, quando necessário; são policiais com
formação adequada, menos estressados, menos
sujeitos às tentações da corrupção e da violência; são
médicos que se realizam profissionalmente apenas
com o trabalho no serviço público e não precisam
procurar outras fontes de renda para manter um nível
de vida decente; são professores que têm tempo e
recursos para estudar e aperfeiçoar-se
continuamente; são agentes de polfticas públicas
capazes de traçar estratégias coerentes, para
solucionar os problemas do País, e de levá-Ias
adiante, a despeito das idas e vindas do jogo polftico.
Ou seja, é a realização do ideal proposto por Friedrich
Hayek, de um Estado submetido ao direito e imune à
manipulação.

Um serviço público forte e bem estruturado, em
lugar de dominar e controlar o Estado, em seu pr6prio
interesse, vai antes evitar que grupos minoritários o
façam em detrimento da maioria. E talvez seja isso o
que não perdoam os ~etratores do servidor público,
talvez seja esse d m6vel da campanha de
desmoralizaçao de que tem sido vítima.

O liberalismo que se está implantando no País,
portanto, parece ser um liberalismo capenga, que
somente se dirige ao desmonte daquele tipo de
estado que antigamente se chamava de "provedor",
que s6 se preocupa com a retirada do setor público da
economia, abrindo caminho para o capital privado.

O liberalismo clássico pressupul)ha, com efeito,
a distribuiçao justa e equênime dos'custos do bem
comum; vale dizer, que todos contribuíssem com sua
parte para o custeio dos investimentos e gastos
públicos. É assim que funciona, inclusive, nos países
em que o modelo vem surtindo bons efeitos 
coincidentemente ou nao, os do Primeiro Mundo.

Isso implica principalmente uma rígida
fiscalização tributária, ou seja, quem deve impostos,

lá, é obrigado mesmo a pagá-los. Aqui já nao sucede
bem assim, como, aliás, se pode comprovar com as
denúncias do pr6prio Secretário da Receita à CPI dos
bancos, no Senado, amplamente difundidas na
imprensa, recentemente.

Estamos implementando, entao, um tipo de
neoliberalismo perneta, muito rígido e restritivo contra
os fracos, no corte dos "gastos sociais", no aumento
de impostos e contribuições incidentes sobre salários
- e descontadas "na fonte" -, enquanto na outra
ponta se mostra extremamente tolerante com os ricos
e com os "espertos", estabelecendo subsídios,
isenções, repactuações, renegociações, perdões e
descontos de toda ordem, periodicamente.

Culpar as despesas de pessoal pelos
desequilíbrios das contas públicas, em face de tal
realidade, é, sem sombra de dúvida, desfaçatez a
que s6 se atreve quem confia incondicionalmente na
força de sua mistificaçao.

Por ocasião da passagem do Dia do
Funcionário Público, portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, creio ser de justiça se lhes faça, antes de
tudo, esse desagravo. Poucas categorias têm sido
vítimas de injustiças tão flagrantes, de um massacre
tão impiedoso. E elas mesmo assim continuam o seu
esforço e o seu trabalho com a dedicação e a
competência de sempre.

Como Parlamentares, como agentes polfticos
do Estado, mais do que um dever moral, mais do que
o resgate de um compromisso ético, é de nossa
responsabilidade zelar pela reputação daqueles que
nos auxiliam no desempenho de nossa missão, em
todas as esferas de poder, em todos os 6rgãos do
Estado, porque não se pode pretender edificar uma
sociedade justa, digna e soberana sobre os alicerces
da mentira, da mistificação e da manipulação.

Aos servidores públicos, portanto, àqueles que
trabalham, apesar de todas as vicissitudes, para
tornar possivel a realização dos sonhos de nosso
povo, a minha homenagem neste momento, o meu
reconhecimento, em nome daqueles que nesta Casa
represento, de seu heroísmo, de sua abnegação, da
coragem com que se tem posicionado a categoria,
historicamente, colocando-se sempre em defesa do
bem comum e dos interesses da sociedade.

Sabemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que os servidores não têm lá muitos
motivos para comemorar o seu dia, mas acreditamos
que com fé em Deus, com pensamento positivo,
buscando em Deus a direção para todas as coisas,
cremos que os nossos governantes mudarão a sua
postura e olharao com mais carinho os nossos
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servidores públicos, que estão passando por
situações terríveis, muitos até endividados, em
situação dificflima, sem estímulo algum para
trabalhar.

Que Deus abençoe os nossos servidores. Que
Deus abençoe a nossa Nação.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jorge
Pinheiro, assumem, sucessivamente, a
Presidência os Srs. Paulo Paim e Jorge
Costa, § ~ do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Clementino Coelho,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Como Llder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a bancada do
PPS nesta Casa, com bastante moderação e
equilfbrio, vem explicitar solidariedade e apoio ao
gesto do Relator do PPA, Deputado Renato Vianna, e
aos demais Relatores-Adjuntos, para que a indicação
do Senador Luiz Estevão para Sub-Relatoria não seja
efetivada.

Não queremos fazer nenhum juízo de valor nem
prejulgar, mas entendemos que essa indicação, se
efetivada, prejudica os trabalhos da Comissão desta
Casa. Ela respinga nesta Casa como um todo.

Torcemos até para que, no processo aberto con
tra esse Senador, se possa provar sua inocência.
Mas enquanto pairar dúvida, enquanto o processo
estiver em andamento, em apuração, penso que a
prudência, o bom senso e a sensatez recomendam
que não façamos a exposição nem dos nossos pares,
nem da Casa, nem de uma Comissão de tamanha
relevância, que foi lançada com o rufar dos tambores
pelo Executivo como justamente o resgate do
planejamento, a médio e longo prazo, do PMDB.

Por isso, venho solicitar ao PMDB, esse grande
partido, que reflita mais sobre essa indicação, que
está comprometendo a imagem de todos nós.
Acredito que é o momento de refletir. Como disse,
não devemos prejulgar nem açodar a inocência de
alguém que é parte acusada em um processo.

Toda a bancada do PPS solidariza-se com o Re
lator, Deputado Renato Vianna, e com os demais
Relatores-Adjuntos, que ontem se reuniram. O Rela
tor disse claramente que, se o Senador for
ccnfirmado, vai renunciar à Relatoria. Para o bem dos
trabalhos, para que não se atrase mais ainda,
esperamos que isso não aconteça.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Concedo
a palavra ao Deputado Marcos Cintra, que disporá de
25 minutos na tribuna.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
para fazer alguns comentários acerca do andamento
de um dos itens mais importantes na agenda positiva
definida pelo Presidente Michel Temer para esta
Legislatura. Trata-se da reforma tributária. Na última
quarta-feira, deu-se um grande passo com a
divulgação do parecer final do Deputado Mussa
Demes.

Acredito que uma reforma tributária precisa,
sobretudo, atender aos reclamos da sociedade. Uma
reforma tributária só atenderá àquilo que a sociedade
espera que façamos no Congresso Nacional se
obedecer a três quesitos fundamentais. O primeiro é
a simplicidade. O contribuinte busca, precisa, clama
por se libertar das garras muitas vezes malfazejas do
Estado. Ele precisa de liberdade para produzir e
tomar decisões econômicas, em um ambiente que
propicie o aumento da eficiência, a geração de novos
empregos e, conseqUentemente, o crescimento
econômico auto-sustentável.

Hoje, temos no País um dos sistemas tributários
mais complexos e gongóricos do mundo, composto
por um grande número de taxas, contribuições,
adicionais, empréstimos compulsórios, impostos
mesmos, incidentes uns sobre os outros, gerando um
dos sistemas mais caóticos de que se tem
conhecimento em todo mundo. Tudo isso leva, inclu
sive, a questionamentos do ponto de vista judicial,
que a todo momento obstaculizam a obtenção das
receitas que o Estado tão urgentemente necessita
para o seu equacionamento financeiro e fiscal.

Portanto, a simplicidade parece-nos um quesito
fundamental. Deve ser teste básico, ao qual todos
nós, .nesta Casa, deveremos submeter o modelo
apresentado pela Comissão de Reforma Tributária.
Diria que se trata até de um vestibular eliminatório.
Uma proposta de reforma tributária que não alcança
simplicidade não merece ser aprovada por esta Casa.

O segundo quesito fundamental, Sr. Presidente,
é a economicidade e a eficiência. Há estimativas que
mostram que para cada real arrecadado, hoje, a
sociedade brasileira despende aproximadamente 30
centavos. Trinta por cento do que é arrecadado são
gastos no ato meramente transferidor de recursos do
setor privado para o setor público. Somando-se não
só o custo da máquina federal com seus vários
tentáculos, não só da Receita como também do
sistema previdenciário, máquinas enormes, a isso
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somam-se também as 27 máquinas de arrecadação,
controle, fiscalização e cobrança de impostos nos 27
estados brasileiros, além das máquinas existentes
nos quase 6 mil municípios. E a tudo isso ainda há
que se somar o custo privado, aquele que as
empresas internamente são obrigadas a suportar
para dar atendimento a todas as exigências
tributárias que o Fisco impõe ao contribuinte
brasileiro.

Portanto, trata-se de uma massa enorme de
recursos, não só de gastos públicos, mas também de
gastos privados dentro das empresas e que acabam
sendo suportados pelo contribuinte na medida em
que são embutidos nos preços como custo
administrativo dessas empresas.

Somando-se tudo isso, temos um sistema em
que, para cada real arrecadado, 30 centavos são
gastos nessa mera transferência. Então, a eficiência
e a economicidade complementam-se com o primeiro
critério da simplicidade para que tenhamos um bom
sistema tributário. ~ isso o que a sociedade brasileira
deseja.

E o terceiro critério, Sr. Presidente, é a
universalidade. Sabemos muito bem que no Brasil,
hoje, persistem a sonegação e a elisão fiscal. A
evasão sobre as mais variadas formas
transformou-se num fenômeno preocupante,
apontado e denunciado por todos aqueles que se
dedicam a questões tributárias no Brasil, inclusive o
próprio Secretário da Receita Federal, que inúmeras
e reiteradas vezes vem denunciando o que se passa
no ambiente tributário brasileiro do ponto de vista da
evasão, da sonegação e, sobretudo, da fuga para a
economia informal.

O exemplo que mais caracteriza esse
desmando e caracteriza o estreitamento da base
tributária brasileira é o fato de que o próprio IBGE in
dica que 57% da força de trabalho brasileira hoje
trabalha sem carteira assinada, ou seja, encontra-se
fora do sistema previdenciário, fora das relações
trabalhistas formais.

Há de se buscar no sistema tributário a
universalidade, um sistema capaz de alcançar todos
os contribuintes, para que possamos realmente fazer
com que se realize aquela máxima tão desejada por
todos: quando todos pagam, todos pagam pouco.

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma
breve análise do projeto do Relator, o Deputado
Mussa Demes, no parecer apresentado
recentemente, sobre esses três aspectos, para saber
se devemos ou não acatar tal projeto e que mudanças
precisariam, urgentemente, ser apresentadas.

A primeira observação que faço é sobre a
enorme decepção que, como membro da Comissão
de Reforma Tributária, tive ao receber, na última
quarta-feira, o texto do substitutivo do Relator,
acompanhado por apenas uma página, com alguns
números, sem a menor justificativa para os mesmos.

Manifestei-me na ocasião. Pedi ao Relator,
Deputado Mussa Demes, que nos apresentasse as
planilhas de cálculo. ~ necessário conhecer a base
estatrstica que dá sustentação a esse modelo.
Foi-nos prometido que ontem elas estariam à
disposição de todos os deputados. Infelizmente, tal
promessa não foi cumprida.

Aproveito para deixar aqui a minha reclamação
veemente: não é possível fazer uma análise
responsável de um projeto tão importante para o
Brasil sem que tenhamos os cálculos, os dados, os
números que poderao eventualmente
consubstanciar, ou não, o projeto apresentado.

Questões tributárias são muito semelhantes à
farmacologia. O Sr. Presidente, que é médico, sabe
disso. Não basta analisarmos as características
genéricas dos tributos, há de se analisar também a
dosagem. Um bom tributo com aliquota
exageradamente alta transforma-se num mau tributo.
Mutatis mutandis, muitas vezes um tributo que nao
tem todas as características desejáveis, se universal
e com aliquotas baixas, ganha atratividade e pode
perfeitamente transformar-se num imposto viável.

O exemplo mais patente é o da CPMF, um
imposto que incide sobre todas as transações
financeiras. Embora tenha efetivamente algumas
características indesejáveis, até de cumulatividade,
por ser insonegável gera arrecadação alta,
constante, segura, sólida, robusta, com alíquotas
extremamente baixas. No ano passado, por exemplo,
com uma aliquota de 0,20%, Deputado Roberto
Argenta, arrecadamos 8,5 bilhões reais, mais do que
praticamente todo o IPI arrecadado no Pais,
deixando-se de lado apenas o IPI incidente sobre
importações, bebidas e fumo. Todo o IPI incidente
sobre a produçao industrial brasileira nao alcançou o
valor gerado pela CPMF, um imposto que não
traumatiza, com uma alíquota tao baixa que duvido
qualquer um de nós sequer tenha se dado ao trabalho
de conferir nos extratos bancários a correção
daqueles números.

Portanto, temos de analisar nao apenas as
características formais dos tributos, mas a sua
dosagem, as suas aliquotas. ~ ai que o projeto do Re
lator Mussa Demes começa a pecar, e a pecar grave
mente.
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Deputado Roberto Argenta, por favor.

O Sr. Roberto Argenta - Nobre Deputado
Marcos Cintra, eu o parabenizo pela sua luta
constante por um novo modelo tributário, simples,
que abranja mais contribuintes e seja menor para
todos aqueles que pagam; enfim, algo moderno,
preparado para o terceiro milênio. Ressaltarei dois
aspectos que considero de extrema importância.
Uma das premissas apresentadas na reforma
tributária foi a desoneração da folha de pagamento, e
não temos na proposta nenhum sinal de que isso
possa acontecer. Essa questão é extremamente
importante no momento em que o Brasil busca
exportar. Mas exportar o quê? Matérias-primas ou
produtos com valor agregado? Temos de exportar
produtos com valor agregado. Consequentemente,
temos de agregar mao-de-obra, gerar empregos e
renda. Como poderiamos fazer isso? Hoje, sobre a
folha de pagamento incidem mais de 100% de
contribuições. Se tomarmos o caso da Previdência,
verificaremos que essa porcentagem fica em torno de
23% a 30%, além das contribuiçOes dos cinco S. Se,
por exemplo, tivéssemos uma CPMF de 0,5%,
cobririamos toda essa arrecadaçao e ainda teriamos
aumento de salários, pois, com encargos menores,
os empresários estariam aptos a dar um aumento de
salário. Não seriam prejudicadas as empresas que
geram muita mao-de-obra nao só com exportaçao,
mas também com produtos nacionais. Para dar-lhes
um exemplo, as indústrias de calçados e têxtil faturam
por empregado, em média, 20 mil dólares ao ano;
existem companhias da área de comunicaçao em que
cada empregado fatura 600 mil dólares ao ano;
outros, da indústria quimica, faturam 500 mil dólares
ao ano. Se tomarmos iguais salários, as indústrias
que mais empregam, de calçados e têxtil, pagam
vinte vezes mais contribuiçao social do que as
indústrias que geram menos mao-de-obra. Se
queremos gerar empregos e melhorar os salários,
devemos achar uma salda para desonerar a folha de
pagamento. Nao é por acaso que 57% dos
trabalhadores estão na economia informal. Esse
aspecto é extremamente importante. Outro aspecto é
a capitalizaçao das empresas nacionais. Se
houvesse um estrmulo à capitalizaçao das empresas,
especialmente das pequenas e médias, e o lucro que
fosse capitalizado tivesse uma alfquota menor, no
ano seguinte geraríamos mais impostos e empregos.
Terlamos um incentivo à capitalizaçao das empresas
e uma menor dependência de empréstimos bancários
naqi9nais e do exterior. Deputado Marcos Cintra,
novamente p~rabenizo V. Exa. pela sua força e

determinaçao. Tenho certeza de que vamos
conseguir avançar na reforma tributária, a fim de
gerar mais emprego e renda. Muito obrigado.

O SR. MARCOS CINTRA - Agradeço ao
Deputado Roberto Argenta o aparte, que mostra a
nossa enorme semelhança de idéias e ideais.

Quero dizer ao Deputado que realmente nao
concebo uma reforma tributária nem acredito que a
populaçao brasileira aceite um projeto de reforma
tributária que nao trate de duas questões
fundamentais. A primeira, muito bem lembrada por V.
Exa., é a desoneraçao da folha de pagamento. Hoje,
o assalariado brasileiro paga mais Imposto de Renda
do que o trabalhador nortejamericano com renda
equivalente, o que é, evidentemente, um absurdo, se
compararmos nao só nlvel de renda daquela
sociedade, como também a qualidade dos serviços a
ela prestados.

Por que isso acontece? Por causa da
sonegaçao e da evasao. A cada momento que passa,
a base tributária brasileira estreita-se, restando ao
Governo o único recurso de exaurir, do ponto de vista
tributário, aquele fator de produçao que apresenta as
caracteristicas menos propicias à fuga, ou seja, o
assalariado com carteira assinada.

Portanto, Sr. Presidente, nao é à toa que a carga
tributária hoje incidente sobre salários no Brasil é uma
das mais altas do mundo. Nao é à toa, por exemplo,
que a tributaçao que o Governo pretende aplicar
sobre o funcionalismo público, até mesmo do inativo,
para efeito de suas contribuições previdenciárias,
fará com que algumas categorias tenham descontos
na fonte superiores a 40% dos seus rendimentos. Em
qualquer pais civilizado há aliquotas altas, que às
vezes até superam 40%, mas, para se chegar a um
desconto na fonte dessa ordem, o salário tem de ser
muito alto. Aqui isso acontece na faixa de 3 ou 4 mil
reais mensais. Temos uma alfquota tributária
exorbitante sobre a mao-de-obra. Dal a necessidade
urgente de fazermos a desoneração da folha de
pagamento.

Tenho absoluta e total concordância com V. Exa.
nesse ponto.

O segundo ponto, também lembrado por V. Exa.,
refere~se à questao do Imposto de Renda da pessoa
juridica.

As empresas brasileiras são hoje pesadamente
tributadas naquilo que têm de mais nobre, que é gerar
lucro e poder reinvestir, gerando emprego e riqueza.
Elas sao tributadas, quando nao deveriam. O lucro
das empresas deveria ser tributado apenas quando
distriburdo, e entao seria alcançado pelo Imposto de
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Renda da pessoa flsica. O lucro não distribuldo, o
lucro que permanece no circuito produtivo e que é
reinvestido, este deve ter toda isenção e todo
estImulo para que possa gerar mais riqueza e
proporcionar mais bem-estar à população brasileira.

Portanto, uma reforma tributária que também
desonere o lucro da empresa quando reinvestido é
outro item sem o qual não o concebo a apresentação
de um bom projeto.

Infelizmente, Deputado Roberto Argenta, esses
dois itens estão total{nente ausentes da proposta
apresentada pelo Relator Mussa Demes. Não se toca
numa vlrgula sequer na questão do Imposto de
Renda da pessoa jurldica; não se menciona, em
momento algum, a desoneração da folha de
pagamento, as contribuições patronais ao INSS,
quando há alternativas.

O Presidente da Comissão de Reforma
Tributária, Deputado Germano Rigotto, inclusive
apresentou brilhante projeto a respeito - uma das
emendas da nossa Comissão -, que substitui a
contribuição patronal ao INSS por uma allquota da
própria CPMF. Provavelmente, algo próximo a 1,2%
seria suficiente para desonerarmos toda a folha de
pagamento, distribuindo os encargos previdenciários
para toda a sociedade, como, aliás, já admite a
própria Constituição Federal, que prevê não só
empregados e empregadores, mas que a sociedade
como um todo possa ser chamada para o custeio da
Previdência.

Portanto, há espaço legal para isso. Trata-se de
uma das coisas mais importantes e fundamentais,
que, infelizmente, o Relator Mussa Demes não acata.

Nos minutos que me restam, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo fazer também alguns
comentários acerca do novo imposto que estaremos
criando no Brasil: o IVA, ou ICMS compartilhado...

Parece-nos que a única preocupação do projeto
do Relator Mussa Demes, embora haja outras - não
quero, em absoluto, desmerecê-lo no que apresenta
em termos de defesa do contribuinte, pois alguns
outros pontos acessórios são extremamente
importantes -, é a criação de um grande ICMS
compartilhado entre estados e União.

Todos na Comissão concordam com o Relator
quando preconiza a unificação dos três impostos de
circulação - o ICMS, o IPI e o ISS - em apenas um
tributo. Nada justifica a existência de três impostos de
uma mesma espécie, um em cada nlvel de governo.

Portanto, a criação de apenas um, cuja receita
possa ser compartilhada, é um quesito fundamental

no alcance da simplicidade. Todos elogiam e
concordam com isso.

Todos concordam também com a despoluição
do sistema tributário brasileiro de hoje, com a
extinção dos penduricalhos criados de forma
casulstica pelos governos para o atendimento de
necessidades especificas, tais como PIS, Cofins,
Contribuição Social sobre o Lucro LIquido e a própria
CPMF, criada fora de um contexto mais amplo, capaz
de lhe dar um espaço digno dentro do sistema
tributário brasileiro.

Esses tributos, que, efetivamente, são
penduricalhos e poluem hoje o sistema tributário
brasileiro, são eliminados no projeto do Deputado
Mussa Demes. E todos concordam com isso.
Entretanto, se eliminarmos o ICMS, o IPI, a Cofins, o
PIS, o Pasep, a CSLL, a CPMF, que tributo será
colocado no lugar deles?

E ai surgem grandes discordências. O Relator
propõe a criação de um grande ICMS, de um imposto
declaratório, que será responsável pela arrecadação
de aproximadamente 60% de toda a carga tributária
brasileira. Será o tributo básico da economia
nacional.

A carga tributária brasileira hoje, Sr. Presidente,
chega a 250 bilhões de reais. Desse montante, 130
bilhões virão apenas de um tributo, que é esse grande
ICMS compartilhado, de acordo com o relatório do
Deputado Mussa Demes.

Mas aI surge a pergunta: qual será a allquota
desse novo tributo? Ele não é muito diferente do atual
ICMS, que hoje arrecada 60 bilhões de reais? Como
fazer com que um imposto com as mesmas
caracterlsticas do anterior subitamente passe de uma
arrecadação de 60 para 130 bilhões de reais? Esse é
o grande dilema que se apresenta hoje na discussão
desse imposto básico, o grande ICMS.

E vem, naturalmente, a primeira sugestão:
aumentem-se as allquotas. Mas é razoável se
esperar que um imposto declaratório e altamente
burocratizado, com enormes dificuldades de
fiscalização, de recolhimento, e que tem custos
elevados do ponto de vista dos seus mecanismos de
exação, possa ter allquotas de 25%, 30%, 35% para
gerar a arrecadação necessária?

Isso, evidentemente, Sr. Presidente, será um
convite à sonegação e não atende ao critério da
universalização da incidência tributária, que é uma
das coisas que a sociedade mais espera: fazer com
que todos paguem. Com esse tributo, estaremos indo
exatamente na contramão desse desejo; estaremos
reduzindo a base de incidência tributária; estaremos
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um alerta: trata-se de um projeto que vai merecer de
todos, não só da Comissão de Reforma Tributária,
mas sobretudo do Plenário, uma análise muito
cuidadosa, que provavelmente vai apontar, como
suspeito, um projeto tecnicamente carente, com
algumas dificuldades importantes. Isso, aliás, vem
sendo demonstrado reiteradamente pelo próprio
Governo, através do Secretário da Receita Federal,
Sr. Everardo Maciel.

Portanto, deixo aqui a minha expectativa de que
esses números sejam apresentados; que a Comissão
possa, através de destaques, de emendas e de
ampla discussão, melhorar o projeto, para que a
sociedade brasileira tenha a reforma tributária que
todos desejamos para o nosso PaIs. (Palmas.)

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Parabéns,

Deputado Marcos Cintra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, para
uma Comunicação de Liderança pelo Bico
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Como Llder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, em nome do Bloco
PSB/PCdoB, quero expressar uma preocupação que
não é só do nosso partido, mas de toda a sociedade,
particularmente dos pais. Trata-se da possibilidade
de aumento das mensalidades escolares.

Dados do próprio Sindicato das Escolas
Particulares estimam aumentos de mensalidades em
torno de 8% a 10% no ensino fundamental. No caso
das escolas de ensino superior, apenas o Centro de
Ensino Unificado de Brasllia - CEUB já liberou os
novos aumentos para quem está entrando na
universidade, que variam de 12 a 45%. No curso de
Direito, quem fazia 25 créditos pagava 421 reais, e
agora passará a pagar 610 reais. O curso de
Comunicação Social está passando de 469 para 610
reais. Os estudantes estão discutindo com a
universidade o preço das mensalidades. Houve até
uma manifestação dos estudantes do CEUB,
promovida pelo DCE, contra esse aumento de
mensalidades.

Senhor Presidente, 20% dos estudantes já são
inadimplentes. Esse aumento significará o
cancelamento de matrIculas, porque não houve
aumento salarial - um arrocho violento! Isso é muito
grave e nos preocupa. É evidente que não há como
permitir aumento em uma situação dessas.

Portanto, quero parabenizar o DCE do CEUB,
na pessoa de seu Presidente, André Noblat, pela

grande mobilização que tem feito e pelo debate sobre
a questão das mensalidades.

Chamo a atenção de V. Ex·s também para as
outras universidades do Distrito Federal, em que há
essa possibilidade de aumentos abusivos, o que
implicará o cancelamento e a expulsão de muitos
alunos das universidades, mesmo os que têm bolsa.
O Governo de Fernando Henrique Cardoso ajuda a
acabar com a bolsas no momento em que retira a
isenção da cota patronal na reforma da Previdência.
Com isso, faz com que esses alunos saiam da escola.
O Governo oferece como opção o crédito educativo,
mas as exigências são tantas, como fiadores etc., que
inviabilizam a substituição das bolsas. A situação é
grave. O ensino tem de ser cuidado de outra forma,
não apenas com reajustes automáticos e abusivos,
que comprometem o ensino da nossa juventude.

Chamo a atenção de V. Ex·spara esse fato, ao
mesmo tempo em que me solidarizo com os
estudantes e com o DCE do CEUB, por meio do seu
Presidente, André Noblat. Quero estender minha
solidariedade a todos os alunos das escolas do
Distrito Federal, devido à possibilidade de aumento
de mensalidades escolares, o que pode tornar
proibitivas as escolas para nossos alunos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Concedo

a palavra, para uma Comunicação de Liderança, ao
nobre Deputado Paes Landim, pelo PFL.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Llder.) 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Ministro da
Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra,
esteve ontem na Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior desta Casa, oportunidade em que
traçou, com muita competência e objetividade, as
ações que nortearão suas atividades à frente daquele
Ministério.

Como bem afirmei naquela ocasião, o Sr.
Ministro reúne todas as qualificações necessárias
para dirigir com competência a Pasta da Integração
Nacional, colocando a serviço da causa pública os
mesmos predicados que levaram S. Extl, filho do Rio
Grande do Norte, a se impor à frente da liderança do
empresariado do setor industrial do PaIs, na
qualidade de Presidente da Confederação Nacional
das Indústrias. Portanto, tem o eminente Ministro o
perfil de homem ligado à elite empresarial do PaIs.

A escolha do Ministro Fernando Bezerra para
dirigir o recém-criado Ministério da Integração
Nacional foi oportuna. O fato de ser nordestino, não
posso esconder, é extremamente significativo. No
entanto, cumpre-me sublinhar que S. Extl possui o
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perfil de homem público que conhece em
profundidade os problemas nacionais, e não apenas
a realidade do seu Nordeste.

Nesse sentido, anima-me muito a gestão do
Senador Fernando Bezerra frente ao Ministério da
Integração Nacional, porque reconhecidamente S.
ExA é homem determinado, de esprrito firme e
combativo, e que gosta de enfrentar desafios.

Senhor Presidente, um dos assuntos polêmicos
abordados foi exatamente aquele relacionado ao
Projeto de Transposição das Aguas do Rio São Fran
cisco. E, para satisfação minha e, por certo, de todos
os Parlamentares presentes, foi possfvel comprovar
que S. Ex· decidiu imprimir à questão caráter bem
mais racional do que todos os seus antecessores.

Bom relembrar que o debate em torno desse
tema - transposição das águas do Rio São Francisco
- ganhou força a partir das açOes desenvolvidas por
um ilustre conterrâneo de S. ExA, que à época, apesar
de ser seu velho amigo, irritou-se comigo porque
protestei da tribuna da Câmara, por carta e
pessoalmente, contra a exclusão do Piauf.

Mais recentemente, na companhia de outro
Parlamentar piauiense, o Deputado Estadual Paulo
Henrique, ouvi do titular da extinta Sepre que "o
projeto da transposição já estava fechado e que o
PiauC havia ficado de fora". Sem perder o elevado
respeito que sempre revelei em relação à pessoa do
ex-Ministro, não me pus conformado ante os
argumentos que a mim foram apresentados.

Assim, logo após a posse do Ministro Femando
Bezerra, procurei-o em seu gabinete e disse-lhe do
absurdo que era a exclusão de um Estado como o
Piauf do projeto de transposição. Confesso, então,
qual não foi minha surpresa ao conhecer a
abrangente visão que S. ExA possuCa em relação ao
tema abordado, convencendo-me, de imediato, do
seu firme propósito de reexaminar as metas centrais
do mencionado projeto, tendo por objeto a futura
inclusão do Piauf.

Nessa conversa, S. ExA demonstrou saber
muito bem que entre os estados nordestinos que não
são banhadó~·';pelo rio, o PiauC é o que possui a
melhor vizinhança com as águas do São Francisco.

Senhor Presidente, meus familiares maternos
são de Petrolina. Tive a felicidade de conhecer e
admirar o Velho Chico antes de qualquer outro rio, an
tes mesmo de conhecer o mar. Na minha
adolescência, viajei muito a vapor por suas águas 
de Remanso, na Bahia, até Petrolina. E Remanso
dista menos de cinqúenta quilômetros do território
piauiense.

Demais, é por lá que corre o Rio PiauC, um dos
principais afluentes do Parnafba, que nasce em
Caracol- PiauC, na fronteira com a Bahia.

A área técnica do Governo Federal dispõe de
estudos, em escala de detalhe, mostrando a
completa viabilidade de transpor-se as águas do São
Francisco para perenizar os rios PiauC e Canindé, que
juntos atravessam 80% do semi-árido piauiense.

Fiz ver a S. ExA o quão era absurdo e inaceitável
que os técnicos envolvidos na nova versão desse
projeto de transposição ignorassem tais estudos.

E volto a repetir: qual não foi minha surpresa ao
ouvir o Sr. Ministro concordar como os argumentos
que eu lhe apresentava naquele momento eram
convincentes e que, por via de conseqúência, S. Ex·
iria determinar à sua assessoria técnica que
reexaminasse a questão.

E S. ExA foi mais além, ao pedir-me que
relatasse, por meio de correspondência, as razões
que eu acabara de expor em favor da inclusão do
Piauf, até porque S. Ex· conhecia a região de São
Raimundo Nonato e sabia bem de sua vizinhança
com o Estado da Bahia.

Ora, Sr. Presidente, ao se fazer uma decolagem
em São Raimundo Nonato na direção da Bahia, com
três ou cinco minutos de vôo, já se vê o grande Rio
São Francisco, o Velho Chico, na sua imponência
silenciosa. Seria, portanto, uma verdadeira
ignorância técnica deixar-se o Piauf à margem do
contexto desses estudos, enquanto que o vizinho
Ceará, muito mais distante, neles encontra-se
amplamente contemplado.

Assim posto, escrevi ao Sr. Ministro da
Integração Nacional ressaltando que um terço do
território piauiense é formado por terrenos cristalinos,
de forma que, em extensão, suas áreas semi-áridas
são equivalentes às do Pernambuco e maiores do
que áreas similares dos Estados da Parafba e do Rio
Grande do Norte.

Acrescentei ainda, Sr. Presidente, que, em
termos comparativos com outros estados inclufdos no
projeto em apreço, os custos para transpor-se águas
do São Francisco para o Piauf serão bem menores,
configurando-se vantajosa relação custos/benefCcios,
uma vez que a materialização do ramal previsto
importará na construção de dois canais de extensões
relativamente pequenos.

O primeiro inicia-se no reservatório de
Sobradinho, antigo leito do Riacho Algodão, e termina
ao atingir a bacia do rio PiauC, no leito do Riacho da
Cabana, com extensão de 38 quilômetros. Esse ca
nal, ao atravessar a Serra dos Dois Irmãos, divisa en-
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tre os Estados da Bahia e do Piauí, permitirá que as
águas do Velho Chico caiam entre Remanso e São
Raimundo Nonato, perenizando o rio Piauí e
descortinando, assim, a iménsurável possibilidade de
aproveitamento do seu vale, fantástico por sua
fertilidade e pelo esplêndido potencial para instalação
de vigoroso pólo de fruticultura irrigada.

O segundo trecho desenvolve-se no Estado do
Piauí, desde a bacia do rio homônimo, até alcançar,
no final, a bacia do rio Canindé, com extensão
aproximada de 300 quilômetros.

Demais - dizia ao Ministro, na minha
correspondência -, não é exagero prever que a oferta
de água para atender à demanda do ramal piauiense
do projeto será pequena, inclusive porque nas bacias
dos rios Piauí e Canindé quatro grandes reservatórios
prestarão contribuição essencial para que se alcance
a vazão necessária para perenizá-los.

Tais reservatóriós seriam, no rio Piauí, os
açudes Petrônio Portela - concluído graças ao
decisivo apoio da Comissão de Orçamento desta
Casa - e Jenipapo, em fase final de construção em
minha cidade natal, São João do Piauí e, no rio
Canindé, os açudes de Ingazeiras e Pedra Redonda.

Pois bem, Sr. Presidente, há poucos dias o Sr.
Ministro concedeu-me a honra de pessoalmente re
sponder minha correspondência, comunicando-me
que havia autorizado os estudos necessários à
inclusão do Estado do Piauí no projeto de
transposição.

Escreveu-me S. ExA:

Tendo em vista a política de recursos
hídricos implementada por este Ministério,
venho informar a V. Ex!!, bem como aos
ilustres Parlamentares do Estado do Piauí,
que eu estou autorizando recursos para
iniciar 05 estudos de viabilidade de impacto
ambiental do denominado Ramal Oeste do
Sistema de Integração do rio São Francisco
ao Semi-Arido, que atende ao Estado do
PiauL

Ontem, no decorrer de sua brilhante exposição
perante a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, S. Exll, ao discorrer sobre o projeto de
transposição, apresentou um mapa contendo os
ramais do projeto com a omissão do Piauí.

Inquirido por este Parlamentar ao final de sua
feliz exposição, o Ministro Fernando Bezerra
respondeu que a ausência do meu estado devia-se
ao fato de que aquele mapa havia sido desenhado
antes de S. Exil ter-se fixado nos termos da resposta
que dias atrás me endereçara, mas no futuro mapa,

que já estava sendo elaborado no seu Ministério,
estaria incluído nosso Piauí.

Assim sendo, Sr. Presidente, não é demais
sonhar com o rio Piauí, que há décadas vem
definhándo, esse rio que dá nome ao Estado - e dura
é a constatação de que a própria elite do estado
desconhece não só onde ele nasceu como também
ignora sua importãncia histórica na formação do
próprio estado, berço da colonização do grande
sertão piauiense sempre abandonado por Teresina -,
não é demais sonhar que esse rio Piauí irá, se Deus
quiser, renascer com sua anunciada perenização.

Inicialmente, foi feito o anúncio da
implementação de medidas preliminares. O Ministro
Sarney Filho esteve na última sexta-feira, dia 22 de
outubro, em São Raimundo Nonato, ocasião em que
anunciou o início dos estudos visando à adoção de
medidas voltadas para deter o processo contínuo de
assoreamento do leito do rio Piauí, ajudando assim
sua preservação.

Depois, são as águas do Velho Chico, que
sempre benzeu as atividades do velho Piauí, desde o
Sul e Sudeste, que irão proporcionar, se Deus quiser,
às futuras gerações do meu estado tempos de
prosperidade e bem-estar social e econômico.

Assim, Sr. Presidente, quero congratular-me
com o Ministro Fernando Bezerra por essa grande
decisão. Por outro lado, faço questão, Sr. Presidente,
de registrar nos Anais desta Casa correspondência
que dirigi ao eminente Ministro e, ao mesmo tempo, a
honrosa resposta de S. Exil.

Estou certo de que, independentemente de
coloração partidária, o Ministro Fernando Bezerra irá
desempenhar, com sua competência habitual, um
cometimento importante na árdua tarefa de
implantação de políticas públicas que reduzam os
graves desequilíbrios regionais no País. E nenhum
desequilíbrio é mais forte do que aquele produzido
pela falta d'água no Nordeste, problema secular, que
certamente alcançará, com a materialização do
Projeto de Transposição das Aguas do Rio São Fran
cisco, sua solução permanente e duradoura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
a passagem do Dia do Servidor Público, ontem, 28 de
outubro, não poderia deixar de manifestar minha
preocupação com o servidor público do Estado de
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Rondônia, que está com seus salários em atraso e Sr. Presidente, gostaria que V. ExA autorizasse a
vem recebendo tratamento muito trmido por parte do publicação deste meu discurso na rntegra no Jornal
Governo do estado. da Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Sr. Pre~idente, Sras. e Srs. Deputados, o Muito obrigado.
não-pagamento dos salários atrasados a milhares de O SR. PRESIDENTE (Jorge Costa) - Concedo
funcionários do Governo do Estado de Rondônia, a palavra ao nobre Deputado Renildo Leal, do PTB do
preocupa-nos muito, repito, principalmente nesta Pará, por 25 minutos.
época de sérios problemas financeiros para todos. O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
Nas empresas estatais, o Governo de Rondônia está do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
devendo salários desde 1998. Em sua campanha e antes de tudo, faço um agradecimento à bancada do
ao assumir o cargo de Governador, o Sr. José Bianco Partido Trabalhista Brasileiro pela honrosa missão a
garantiu que cumpriria uma promessa prioritária, ou mim concedida de presidir a Fundação Instituto
seja, pagaria os salários atrasados ao funcionalismo Getúlio Vargas, cuja principal missão é zelar para
e ao mesmo tempo pagaria em dia os salários de seu que, em cada conjuntura e em todos os nrveis da
Governo. Embora a segunda promessa esteja sendo administração pública, nossas posições partidárias e
cumprida, ao menos para os que ganham menos, a ações de militância se orientem pelos fundamentos
grande maioria do funcionalismo tem recebido os da doutrina trabalhista, que norteou toda a vida
atrasados, principalmente aqueles que ganham polftica do maior estadista brasileiro e sua maior obra, "J
pouco e já se encontram em situação desesperadora, o Estado Moderno Brasileiro, na sua primeira feição
em parcelas pequenas e a longo prazo. verdadeiramente nacional e republicana. É, portanto,

Sr. Presidente, Srs. Deputados, realmente, a nessa condição que ocupo esta nobre tribuna e lhes
situação econômica e financeira do Pars, dirijo respeitosamente a palavra.
especialmente a do Estado de Rondônia, está difrcil. Também quero agradecer à pessoa ilustre, a
Mas utilizaremos aqui um dos principais argumentos quem parabenizo e presto homenagem de público, do
usados pelo atual Governador, em sua campanha: o ex-Deputado Federal Gastone Righi, que nos
de que ele conhecia a situação, sabia dos atrasos e, antecedeu na presidência da Fundação Instituto
se eleito, iria colocar, em curtrssimo prazo, Getúlio Vargas, um dos seus fundadores e hoje seu
rigorosamente em dia os salários do funcionalismo. Presidente de Honra.

Empossado dia 1.0. de janeiro, o Sr. Governador Essa homenagem é muito fácil fazer aqui, pois
ainda não conseguiu cumprir sua promessa, foi nesta Casa que Gastone Righi viveu toda a sua
alegando falta de recursos. Aliás, a mesma alegação carreira política, inclusive o calvário de sua injusta
que os funcionários ouvem do Governo desde que os cassação, e onde melhor manifestou com exemplar
pagamentos começaram a atrasar. coerência e determinação toda a sua fé trabalhista.

Foi liderando durante vários anos nossa bancada que
Nesta situação de crise e em um estado em que demonstrou ser possrvel e indispensável jogar o jogo

o dinheiro do funcionalismo é fundamental para fazer democrático com respeito e lealdade. Essa sucessão
girar a economia, Sr. Presidente, queremos fazer um é, portanto, mais um desafio para mim e tudo farei
apelo, desta tribuna, ao Governador José de Abreu para ser digno dela.
Bianco, para que providencie, com a maior urgência, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
o pagamento dos salários atrasados aos funcionários momento, como Presidente da Fundação Instituto
do estado. Getúlio Vargas, quero falar do Estado de Direito. Para

Sabedor que é da situação de milhares de isso, farei algumas considerações.
pessoas que dependem desesperadamente dos seus Seria muito fácil falar dos problemas especrficos
salários - a grande maioria com vencimentos baixos da gente do Pará, mas a crise em que estamos
- para poderem sobreviver, certamente terá mergulhados foi anunciada em 1966, quando os
sensibilidade e atenderá ao nosso apelo. Ainda mais, inimigos de Getúlio Vargas, encastelados na ditadura
Sr. Presidente, em um momento em que a economia militar, deram fim à estabilidade no emprego e
do nosso estado carece de uma injeção de recursos e implantaram o Fundo de Garantia do TempQde
o desemprego cresce assustadoramente. Serviço, o FGTS. Depois de quinze anos, veio o efeito

Pedimos, pois, em nome principalmente sobre os trabalhadores: a recessão desempregou
daqueles funcionários mais humildes, que o Governo milhões de pessoas e milhares dos chamados
do estado priorize os pagamentos atrasados, já! operários-padrão - com mais de vinte anos de casa -



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51843

foram dispensados. Começou nesse momento o
grande divórcio entre o Estado e a sociedade civil, en
tre as instituições estatais e os trabalhadores. E esse
fosso foi se alargando à medida que os seguidos
governos foram desmontando, desordenada e
impiedosamente, as polfticas getulistas. As
importações foram liberadas abruptamente, o
mercado de capitais foi arreganhado para a entrada
de capitais especulativos e as nossas estatais foram
vendidas sem a democratização de seu capital. Não
sou contra privatizar, mas sou a favor que seja
democratizado o capital dessas estatais.

Essa polftica do fato consumado é muito eficaz,
mas também demasiado dolorida. Pior ainda, pois a
nossa rápida integração à economia mundial trouxe
com ela essa nova onda de desemprego, que está
anulando beneficios da estabilização monetária.
Assim sendo, a crise cambial de janeiro acabou por
desnudar o abismo que hoje separa o Estado dos
brasileiros. O mau funcionamento das instituições,
que, desde o julgamento dos anões do Orçamento e
do impeachment de Collor, já despertara a visão
crítica da cidadania, ficou mais evidente ainda com a
CPI do Narcotráfico. A correção não pode mais
tardar. E, por entender assim, pretendo dar a minha
contribuição para a reforma do Estado,
especialmente no que respeita à forma de seu
encaminhamento.

Srs. Deputados, gostaria de abordar três
aspectos da crise brasileira, do Estado de Direito, que
podem ser analisados separadamente, embora
sejam parte do mesmo problema.

A crise mais profunda é a da hipertrofia e
envilecimento das relações estatais e transparece
nas crescentes e cada vez mais diversificadas
denúncias de desmandos, privilégios e corrupção no
setor público. Outra manifestação importante dessa
crise é o desequilfbrio das contas públieas,
particularmente a da previdência, em todos os níveis
da administração. Também a desordem tributária,
outro ponto dessa crise, caracterizada pela
importância assumida por um imposto sobre
operações irregulares como a CPMF, é reflexo dessa
crise nas relações estatais.

Quando o Governo começa a criar mecanismo
anticonstitucional, isso reflete uma crise e um
envelhecimento dessa relação, pelo desrespeito à,
Constituição.

A crise mais dolorosa, a meu ver, é a crise so
cial, porque ela é identificada hoje pelo assustador
nível de desemprego atual, principalmente o
chamado desemprego de inserção ou de primeiro

I
I

emprego. Esse é grave, porque a falta dele nos
nossos jovens traz efeitos dramáticos, como a
criminalidade, a expansão do narcotráfico e a
desordem causada por movimentos erráticos, como
os.dos camelôs, dos sem-terra, dos perueiros l:l
outros: isso é reflexo da crise social. .

A terceira crise é de confiança. Ela se expressa
nas pesquisas; pela baixa popularidade do
Presidente Fernando Henrique, nas variações do seu
comportamento .e na desarticulação de sua base
parlamentar. Crise recente se instalou após a
reeleição, com a maxidesv~lorização do real e a
aparente incapacidade de o Governo cumprir suas
promessas em um pleito pró-reeleição, que foi
precedido de muita polêmica.

Quero aprofundar-me na questão da crise em
que estamos vivendo, a crise que avilta o trabalho e
revolta o trabalhador, que ficou patente com o avanço
do informalismo nas relações de trabalho, o que
reduziu o alcance das já precárias proteções sociais.
Ou seja, o desamparo social aument04 justamente no
momento em que é mais necessário haver o amparo,
quando nova onda de desemprego se abateu sobre
os trabalhadores. I

Por isso, crescem a criminalidade: e a violência
na periferia fragilizada do mundo do trabalho,
aumentando nas pessoas simples a sensação de
abandono. As escolas públicas dos grandes centros
estão sendo aprisionadas por traficantes de drogas, e
é deplorável o estado da rede de saúde pública. As
grandes empresas nada recolhem de imposto sobre a
renda, enquanto a receita penaliza os salários. O
processo judicial se complicou e se corrompeu tanto,
que a Justiça hoje em dia impede a imputação do
criminoso rico e escapou do alcance dos pobres, não
tem isenção para combater o privilégio e favorece a
impunidade. Nossas Forças Armadas não
reconhecem os contrabandistas de drogas e armas
como os atuais e verdadeiros inimigos da Nação,
sacrificando sua auto-estima e facilitando, com isso, a
desintegração dos nossos organismos de segurança
pública, bem como a penetração criminosa nos mais
elevados escalões do P9der.

Quero dizera V. Exlls, ressaltando que ontem foi
o Dia do Servidor Público, que temos funcionários
públicos sérios, honestos, dignos, honrados, mas
temos também verdadeiras quadrilhas de
funcionários públicos e fornecedores, de todos os
níveis e latitudes, que assaltam os restos estatais. Os
contratos previdenciários do setor público não
poderão ser honrados dessa forma. E a polftica
nunca esteve tão desprestigiada. O Estado se
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transformou no algoz do povo, quando deveria ser um
facilitador da participação do cidadão.

Essa decadência.já foi detectada na percepção
popular durante a campanha eleitoral de 1989,
quando elegeu o combate aos marajás como centro
da ação governamental. O povo elegeu um
Presidente só para combater essa situação.

O controle do Estado e de seus privilégios são
desde então as questões centrais da reforma. Isto
significa que cabe a nós dar ao velho Estado
republicano a qualidade de Estado de Direito.

Diante disso, Srs. Deputados, creio que
devemos nos fazer agora a seguinte pergunta: como
construiremos esse Estado de Direito, qual é a mais
importante das reformas? Qual dentre as reformas
que estão em pauta aquela que induz no povo o ideal
de justiça, de igualdade de oportunidade e tratamento
respeitoso, senão a reforma do Judiciário?

A reforma do Judiciário poderá, mais do que
qualquer outra, minimizar a sensação de abandono
nos brasileiros e relançar a esperança nas
instituições de que tanto carecemos. E a esperança
recapturada é o efeito mais urgente que
realisticamente podemos esperar em um processo
lento de reformas.

Senhores Deputados, a reforma do Judiciário
está em nossas mãos. Não podemos permitir que
seus adversários precipitem o final dos trabalhos da
CPI e da Comissão nesta Casa. E muito menos
podemos aceitar uma reforma cosmética que tentam
nos impingir os grandes escritórios de advocacia que
se locupletam na defesa dos grandes criminosos de
colarinho branco, beneficiando-se da complexidade e
do formalismo do nosso processo judicial.

Esses grandes advogados e seus cúmplices na
parcela corrompida da magistratura dominam
posições destacadas de Governo e são os principais
inimigos da reforma, da agilizadora súmula
vinculante, do juizado itinerante e de pequenas
causas, da ação revisional dos precatórios, da
simplificação das práticas judiciais e dos códigos,
principalmente do Código de Processos. Eles
precisam ser vigiados. A magistratura precisa
recuperar sua majestade - vital para a instauração do
Estado de Direito -, abolindo o nepotismo. A
propósito, desejo fazer uma consideração sobre essa
questão. Precisamos rever o conceito de nepotismo.
Não podemos condenar a competência, a
responsabilidade, o caráter e a moral de um cidadão
pelo simples fato de ter laços sangüíneos com quem
vai trabalhar. A meu ver, nepotismo é pagar salário a
uma pessoa não competente, pagar alguém que não

trabalha. Não há nepotismo no meu gabinete. Se
tenho um parente no meu gabinete que trabalha,
competente tanto quanto outro que não tem laços de
sangue comigo, não vejo por que não tê-lo como
funcionário. Isso não significa nepotismo. A pessoa
não pode deixar de exercer uma função pelo fato de
ser parente de alguém. Ela tem de deixar de exercer
quando for incompetente para isso. Faço justiça não
a mim, mas aos colegas que estão sendo injustiçados
por um conceito ultrapassado e errôneo.

Na instauração do Estado de Direito, vamos ter
de abolir o nepotismo, a jornada de trabalho
licenciosa e o "repicão" de pensões, legitimando os
direitos profissionais da magistratura. Com isso
vamos fazer um Estado novo.

O Sr. Jorge Costa - Permite-me V. ExA um
aparte?

O SR. RENILDO LEAL - Com muito prazer,
concedo um aparte ao nobre Deputado Jorge Costa.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado Renildo
Leal, não poderia, de maneira alguma, deixar de
parabenizá-lo, como Deputado do nosso Estado que
conhece a realidade deste País, especialmente da
Amazônia, pelo conteúdo do seu pronunciamento e
pelo elevado alcance na esfera da administração do
nosso País. V. Exa. conhece muito bem essa
passagem bíblica e eclesiástica que diz: ''Tudo tem
seu tempo". Esperamos que este Governo neoliberal
faça as reformas necessárias o mais urgente
possível: a reforma do Judiciário, a reforma tributária
e a reforma administrativa, sem as quais nada neste
País poderá ir adiante. Todas as políticas públicas
requerem um trabalho da sociedade. Acredito ser
este o momento para que o País coloque a máquina
para funcionar e execute realmente as reformas
necessária. O neoliberalismo exagerado tem sido
prejudicial ao País. Tudo a seu tempo. A
desestatização deve começar pelas empresas
menos lucrativas, que constituem realmente um peso
para o Estado, até alcançar aquelas mais lucrativas.
Estou com V. Exa. e não vejo razão de o Governo
desestatizar a Hidrelétrica de Tucuruí, uma
necessidade para o povo do Pará, a única hidrelétrica
do País que dá lucro. Vamos deixar isso para depois.
Parabenizo, mais uma vez, V. Exa. pelo brilhante
discurso. Estamos todos aqui para lutar pelo
engrandecimento do Brasil. Muito obrigado.

O SR. RENILDO LEAL - Obrigado, Deputado
Jorge Costa.

A Hidrelétrica de Tucuruí é e deve ser sempre
dos brasileiros. Diz o Ministro que ela não dá lucro,
ela faz caixa. S. Exa. entende que não dá lucro,
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porque o lucro que ela está dando é para pagar a
conta que contraiu. Eu não entendo de economia,
mas acredito que tudo o que se recebe mais do que
se gasta é lucro. Essa questão debateremos
posteriormente. Estamos dando essa ajuda
trabalhista.

Senhor Presidente, a crise social deve ser
combatida com educação. Hoje em dia, a reforma de
capital que mais rapidamente se reproduz é com
relação ao capital intelectual, à tecnologia, ao
conhecimento. O empresário que prospera é aquele
que sabe e não o que tem. BiII Gates é um desses
exemplos.

Quando jovem, eu achava que poderia
acontecer uma terceira guerra mundial, que tudo iria
acabar, porque os Estados Unidos jogariam uma
bomba na União Soviética e a União Soviética jogaria
uma bomba nos Estados Unidos. Isso não aconteceu,
e a União Soviética se acabou. Quem foi que destruiu
a União Soviética? Não foram as bombas dos
Estados Unidos, e sim a ciência e tecnologia. Nessa
crise social, é preciso investir em educação, para que
avancemos na ciência e na tecnologia. Enfim, a força
de uma nação hoje se mede muito mais pela cultura
do seu povo do que pelo poder do seu exército, pela
grandeza do seu território.

Senhores Deputados, o conhecimento é o novo
nome da estabilidade. Este País precisa continuar
investindo no conhecimento.

A questão da crise da confiança é muito grave.
Por que isso? Porque nós estamos sendo muito
questionados. O nosso Poder está sendo muito
questionado pelo surgimento do terceiro setor, onde
proliferam as organizações não-governamentais.
Pequenas e ágeis, as ONG reúnem interesses
pontuais e especificos e agem com grande
determinação, utilizando com grande eficiência uma
mídia livre, poderosa e receptiva, bem como a
dinâmica e sequiosa Procuradoria Geral da
República, surgida na Carta de 1988. Temos certeza
de que as ONG aumentaram a sua visibilidade social
e contribuem para a subestimação dos
representantes Parlamentares.

Isso está acontecendo pela descredibilidade
que existe hoje no Pais. Na campanha do Presidente
Fernando Henrique, S. Exa. usava o slogan "Quem
acabou com a inflação vai acabar com o
desemprego". Atualmente estamos vendo deputados
envolvidos em narcotráfico. Essa cena cada vez mais
me deixa muito triste. E isso vai fortalecendo outros
segmentos que às vezes não são tão legítimos
quanto é o nosso Parlamento.

A época dos homens providenciais como
Getúlio Vargas terminou. O moderno Estado
Republicando de Direito não exige homens especiais
e, sim, instituições democráticas prestigiadas, uma
sociedade civil ativa e um povo instruído. O
Presidente da República de agora deve ser mais um,
embora o mais digno, operário da democracia, um
costureiro sagaz e incansável dos entendimentos, o
mais franco interlocutor dos brasileiros, fixando-se
nas reformas prioritárias e alavancadoras das
demais.

Professor Fernando Henrique Cardoso, digno
Presidente da República, tudo que eu procurei
mostrar até agora aponta para uma convergência
dos homens bons do País, tendo V. Exa. à frente.
Se a moeda está em boas mãos, a única aspiração
cabível para todos nós e que deve ser buscada com
primazia nas primeiras próximas ações
reformistas, é o retorno da esperança para os
brasileiros. ~ a esperança rediviva e
constantemente reciclada que nos dá o tempo
indispensável para completarmos a construção
do Estado de Direito. Fazê-Ia renascer é missão
precfpua do senhor, com a liderança institucional
que detém e as qualidades morais que possui.
Mas é também dever de cada um de nós
colaborar com esse empreendimento patriótico. E
só por isso estou aqui, a dizer o que melhor me
ocorre e da maneira mais franca, orgulhoso da
minha colaboração. Porque estou certo de que a
construção de um Estado de Direito democrático,
como o próprio adjetivo sugere, não é obra de um
ou poucos luminares, mas um projeto que requer
a mais ampla participação, porque só assim será
edificado.

O Estado de Direito deve ser construído por
todos nós. O Presidente da República não é
indispensável nem o mais ilustre e, sim, o
operário mais prestigiado da democracia. Esta é
a contribuição do Partido Trabalhista Brasileiro
para a República. Temos de resolver a crise so
cial, dar esperança ao povo brasileiro. Antes de
tudo, incentivar o respeito aos direitos do
trabalhador, impedir o envelhecimento das
estatais e rever os conceitos do Governo, para
avançar no processo democrático.

Senhor Presidente, solicito a V. Exa. que
determine a divulgação do meu pronunciamento
nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.



51846 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

Durante o discurso do Sr. Renildo
Leal, o Sr. Jorge Costa, § 212 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 212 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Sebastião Madeira,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Como L1der. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
caracteristica que nem sempre é divulgada, a
descentralização dos recursos, distribuldos
diretamente para a maioria dos municlpios.

Além do Fundo de Participação dos Municlpios
- FPM, que recebem há muito tempo, por garantia
constitucional, os municlpios recebem recursos para
a educação, mediante o Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF, muitas vezes superiores até
aos do FPM, sem falar dos recursos destinados
diretamente pelo Ministério da Saúde.

Mesmo assim, grande parte dos prefeitos diz
que o volume de recursos para os seus municlpios
diminuiu. No dia 7 de outubro, o Prefeito de
Imperatriz, minha cidade natal, em entrevista a uma
rede de televisão local, disse que sua administração
não era melhor porque a transferência de recursos
para a cidade diminuiu em 50%.

Tive o cuidado de fazer o levantamento e
comparei os nove primeiros meses de 1998 com os
nove primeiros meses de 1999. E a declaração do
Prefeito não se confirmou. O FPM, em 1999,
aumentou 4,5% em relação a 1998; os recursos para
o Fundef aumentaram em 31%; os recursos para
educação aumentaram em 9%; outros tributos
federais, a exemplo do ITR, aumentaram em 87%.
Convênios, transferências estaduais e arrecadação
municipal também tiveram aumento. E tomei a
iniciativa de divulgar esses dados em carta aberta à
população da cidade.

Outros recursos o Governo Federal também
está transferindo para os municlpios, principalmente
no combate à miséria. Tenho em mãos dados sobre o
Programa de Garantia de Renda Mlnima, por meio do
qual é repassada às famllias que recebem menos do
que a renda mlnima do estado e foram cadastradas
pela Prefeitura complementação de renda, desde que
matriculem os filhos na escola.

De acordo com os dados que tenho em mãos, o
Maranhão repassa em média R$40,90 para cada
uma das 17.047 famllias cadastradas.

O municlpio deve dar a contrapartida: o mesmo
valor repassado pela União, nem sempre em espécie.
A União destina os recursos, em espécie,
diretamente para a famllia. Pode ser entregue ao pai,
à mãe, ao irmão, àquele que for escolhido pelo gestor
municipal como o mais responsável pela manutenção
da famllia. Os municipios que não podem dar sua
contrapartida em espécie podem fazê-lo por meio de
prestação de serviços.

Quero aqui fazer uma denúncia. Solicito aos
funcionários responsáveis pela transmissão do
programa A Voz do Brasil que escolham da minha
manifestação justamente esta parte, para que
Vereadores e Prefeitos estejam alertas e a população
possa cobrar. Alguns municlpios do Maranhão fazem
parte do Programa de Garantia de Renda Mlnima
para 1999. No entanto, apesar dos esforços dos
gestores do programa no Ministério da Educação,
aqui em Brasllia, os quais pedem aos Prefeitos que
preparem os projetos, até agora - já estamos no fim
de 1999 - não houve vontade, competência ou
iniciativa para preparar projetos tão simples. O
Ministério dispõe de técnicos para ajudar na
preparação dos referidos projetos, mas os prefeitos
das cidades que citarei não tiveram a vontade politica
de participar do Programa e beneficiar os pobres.

Dos 100 milhões de reais que o Governo Fed
eral pOs à disposição do Programa de Garantia de
Renda Mlnima, nem 50 milhões estão sendo
aplicados porque, como esses prefeitos do meu
estado, outros também não se credenciaram.
Portanto, estão cometendo o crime de privar a
população mais pobre da complementação, que pode
até ser pequena -.40, 50 ou 60 reais por famllia -,
mas que às vezes é fundamental para a família
carente, que não tem sequer 40 reais por mês,
suficientes para comprar um saco de arroz de 60
quilos ou uma lata de óleo.

Quero alertar a população, a Câmara de
Vereadores e a sociedade civil dessas cidades para a
necessidade de cobrarem dos seus prefeitos, pois o
ano de 1999 está se encerrando e eles ainda não se
credenciaram para o programa, porque não fizeram
os projetos, apesar de todos os esforços do Governo
Federal.

São estes os municlpios do Maranhão
selecionados para os anos de 1998, 1999 e 2000
para participar do Programa de Garantia de Renda
Minima que não apresentaram projeto: Aldeias Altas,



Outubro de 1999 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51847

Araioses, Barão de Grajaú, Bom Jardim, Brejo,
Duque Bacelar, Guimarães, Igarapé Grande,
Mirador, Morros, Passagem Franca, Pio XII, Poção
de Pedras, Santa Luzia do Paruá, Santa Quitéria do
Maranhão, São Bernardo, São Félix de Balsas,
Tuntum e Vitória do Mearim.

Aqui fica, portanto, o alerta aos vereadores e à
população dos municípios citados para o fato de que
os prefeitos ainda não fizeram' os projetos para
credenciar a população pobre a receber uma
complementação de renda.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Lavoisier Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PFL - RN. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna para tratar mais
uma vez da questão nordestina, sobretudo no que se
refere à miséria que assola nossa região.

Há poucos dias denunciei a esta Casa o profun
do desnível regional existente no Brasil e volto agora
a falar especificamente de um fenômeno natural que
contribui intensivamente para aumentar as
desigualdades regionais, o fenômeno da seca.

A seca é um fenômeno flsico que surge com
freqüência no Nordeste, e os seus efeitos causam um
enorme impacto social e econômico na vida dos
nordestinos.

Esse fenômeno, que atinge todo o semi-árido
nordestino há vários séculos, não é definido apenas
pela falta ou insuficiência de chuvas, mas também
pela irregularidade das precipitações no tempo e no
espaço.

O desastre socioeconômico que as longas
estiagens trazem à população nordestina é enorme.
Ao longo dos anos, a seca matou milhões de
pessoas, ameaçando transformar o semi-árido
nordestino em uma região deserta. E esse processo
está sendo acelerado.

Além disso, o povo nordestino foi quase
obrigado a abandonar a sua terra à procura de uma
vida mais digna nas grandes cidades, gerando o
maior êxodo rural no País. t: uma tristeza, mas é a
realidade.

No entanto, a migração em massa provocou um
aumento desordenado da população das metrópoles,
surgindo as favelas e, conseqüentemente,
aumentando o desemprego, alarmante no Nordeste,
e ensejando uma escalada da violência jamais vista
em ncy:;\sa história.

IA percepção nacional de que é preciso pOr fim a
esse renitente flagelo remonta ao Império. No

entanto, as ações governamentais sempre
privilegiaram, lamentavelmente, o aspecto
emergencial e assistencialista.

Poucãs foram as ações promovidas de combate
à seca. Entre elas destacaram-se a ampliação da
oferta de água, por meio da construção de barragens,
o que é positivo, e a criação de órgãos federais como
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

SUDENE, praticamente desativada, o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
DNOCS e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB,
com seus juros altíssimos.

Vários projetos e programas foram implantados
com o objetivo de resolver o problema da seca, mas
muitos não chegaram sequer a ser viabilizados e
outros sofreram problemas de continuidade, de
escassez de recursos e dificuldades de
gerenciamento, como por exemplo o Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP e o Projeto
Nordeste. Esses importantes projetos, especialmente
para o povo mais pobre, estão sendo muito mal
gerenciados no Nordeste, particularmente no Rio
Grande do Norte.

De outro modo, a construção de grandes
reservatórios de água pelo DNOCS constituiu ação
governamental positiva, mas ao longo do tempo não
foi aproveitado o potencial hídrico dessas barragens,
gerando com isso enorme desperdício de água. O
maior exemplo foi a construção da Barragem
Armando Ribeiro Gonçalves, na Cidade de Açu, no
Rio Grande do Norte, em quatro anos, tempo recorde.

Coincidentemente, estava eu no Governo do
estado e dei total apoio à construção da maior
barragem de irrigação do Nordeste, com 2 bilhões e
400 milhões de metros cúbicos de água.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, até hoje apenas 50% do seu potencial
estão sendo aproveitados. Isso eu digo com muita
tristeza nesta hora tão importante para o Nordeste,
que sofre tanto.

Mesmo assim, tenho de reconhecer que houve
progresso e avanço, principalmente no campo da
meteorologia, do planejamento e do gerenciamento
das ações de convivência com a seca, graças à maior
participação da sociedade, por meio de associações
comunitárias e organizações não-governamentais.

Apesar de tudo isso, de todo o aparato de ,
instituições, fundos, planos e programas que se
foram formando ao compasso das secas, as ações
emergenciais que não se integram às ações
permanentes preponderaram, aumentando a
vulnerabilidade da população e da economia frente
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ao fenômeno climático. Dar persistir, a cada nova
seca, o mesmo drama das anteriores: o Nordeste
continua o mesmo, sem solução para quem tira o
sustento do semi-árido. E a grande crise que assolou
o Nordeste veio ·com o fim da cultura do algodão,
produto que dava camisa para o homem rural, para o
agricultor. Lamentavelmente, a praga do bicudo
praticamente acabou com as plantaçOes de algodão
no Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte.

O atual Governo está, até agora, persistindo
muito mais no combate assistencialista e emergencial
da seca do que viabilizando açOes estruturais e
permanentes. Obras importantes, como a conclusão
de barragens, estão sendo tocadas vagarosamente.
Exemplo disso é a construção da barragem de Santa
Cruz, em Apodi, que há anos está sendo construrda,
revelando a falta de prioridade do Governo para essa
obra, importantissima para a cidade de Mossoró e
para toda a região oeste do Rio Grande do Norte. O
volume de água na barragem vai mudar a fisionomia
da região e diminuir as dificuldades do povo.

Faço, desta tribuna, um apelo dramático ao
Presidente da República e ao Ministro da Integração
Nacional, o eminente nordestino Fernando Bezerra,
para que dêem maior atenção à conclusão da
Barragem de Santa Cruz.

Confio no Sr. Presidente da República e no
interesse maior do homem sério que é o Ministro
Fernando Bezerra. Desta vez não será com verbas
nossas, porque todo ano há uma emenda coletiva da
bancada para dar prosseguimento à construção da
referida barragem. Não, Sr. Presidente, tem de haver
uma ação mais energética, uma atenção maior
voltada para o Nordeste, não somente para diminuir a
pobreza, mas, principalmente, a miséria e a fome de
milhares de conterrâneos que moram naquela região.
Este é o apelo dramático que faço, neste momento,
na Câmara dos Deputados.

Além disso, com o enfraquecimento dos órgãos
governamentais que atuam diretamente no combate
à seca, como o Banco do Nordeste do Brasil, a
Sudene, o DNOCS, está diminuindo cada vez mais as
perspectivas e soluçOes definitivas para o problema
da estiagem.

Essa é a realidade. No meu tempo, a Sudene
funcionava muito melhor. Precisamos de revitalizá-Ia.
Este é um outro apelo que faço ao Ministro Fernando
Bezerra. E o DNOCS? Construir barragens era a
grande missão do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas.

Vale também ressaltar a injustiça praticada
principalmente contra os' pequenos e médios

produtores rurais do Nordeste, com a cobrança de al
tos juros nos financiamentos rurais, totalmente
incompativeis com o setor, que, além de já ter o risco
natural da produção, sofre com as irregularidades do
clima.

Lembro-me de quando nós, na Constituinte de
1988, criamos o Fundo Constitucional do Nordeste,
especificamente dirigido para os médios e pequenos
produtores rurais. Hoje, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, esse fundo está funcionando muito mal,
não só em termos de recursos, pelo menos no meu
estado, mas principalmente em termos de juros, que
chegaram no ano a 168%. Isso é incompatrvel com
qualquer atividade rural que dê rentabilidade. Temos
de mudar isso. As coisas não podem continuar dessa
maneira.

É do conhecimento tanto da área politica, como
da área técnica as soluções definitivas que deveriam
ser implementadas para acabar com os efeitos da
seca nordestina.

Dentre as ações estruturais, destacam-se as
seguintes: construção e conclusão de barragens,
com o objetivo de dotar os estados nordestinos de
uma malha de açudes permanentes que propiciem o
aumento da capacidade de acumulação e a
regularização de rios e riachos do sertão nordestino.

A transferência de água por meio da construção
de adutoras, com o objetivo de solucionar o problema
de abastecimento das vilas e cidades que ainda são
atendidas por meio de carros-pipas.

Esse sistema começou a funcionar no Rio
Grande do Norte, quando eu era Governador.
Construi várias adutoras, resolvendo o problema do
abastecimento de água em Macau, João Câmara e
outras cidades do Agreste, em uma evolução muito
grande. Agora, com o atual Governo, por uma ação
da bancada federal e do Presidente da República, o
Governo do estado volta a construir adutoras,
importantes para as cidades e para as vilas em todo o
Rio Grande do Norte. Mas precisa fazer mais e ter
cuidado. Recentemente, a barragem Passagem das
Trairas, no Seridó, construida para abastecer a
cidade Jardim do Seridó, secou e a cidade voltou
àquela tristeza de ser abastecida por carros-pipas.
Foram enviados mais de doze caminhões-pipas à
cidade Jardim do Seridó para levar água ao povo. A
cidade de Caicó, também no Seridó, está passando
por um drama muito dificil, porque o seu açude, com
mais de 80 milhOes de metros cúbicos de água
acumulada, nunca havia secado, e agora está seco.

E a água, vem de onde? O Governo disse que ia
construir a Adutora Jardim de Piranhas-Caicó, mas
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até agora nada. De onde virá a água para a cidade de
Caic6? Com os carros-pipas do Jardim de Piranhas?
Isso será uma tristeza. ~ outro apelo que faço desta
tribuna ao Ministro Fernando Bezerra: que sejam
iniciadas imediatamente ações, por meio do Batalhão
de Engenharia de Construções, na cidade de Caic6.

Prossigo, Sr. Presidente.
A perfuração e recarga de poços profundos,

com equipamentos de dessalinização implantados.
A implantação dos perfmetros de irrigação

projetados e definidos pelo BNB, tendo em vista que
somente 10% das áreas irrigáveis estão sendo
aproveitadas. Agora não adianta perfurar poço tubu
lar.

Quando fui Governador, mandei perfurar 1.438
poços tubulares em todo o Estado do Rio Grande do
Norte, e a água veio de imediato. Não s6 para as
grandes cidades, como Mossor6, onde mandei
perfurar sete poços tubulares profundos, com mil
metros de profundidade. E deixei a grande cidade de
Mossor6 com 95% da população com água tratada 
e boa - nas suas residências.

Agora, há o poço tubular, também, de pequena
profundidade para levar água. Se a água chega
salgada, há os dessalinizadores que o Governo tem
de usar para melhorar a qualidade da água e
beneficiar mais corretamente a população. Falta é
uma ação de Governo para fazer isso.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Betinho
Rosado.

O Sr. Belinho Rosado - Deputado Lavoisier
Maia, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por
trazer ao plenário desta Casa a sua experiência de
Governador de estado e Senador da República,
conhecimento acumulado que continua utilizando na
Câmara dos Deputados, onde luta pelo Nordeste.
Pinta V. Ex.il o quadro das dificuldades do Nordeste
com os matizes da realidade. Mais do que issO: com
sua experiência de vida e de tantos cargos públicos
importantes, aponta as soluções necessárias e
duradouras para que a região Nordeste do Brasil
possa oferecer aos nordestinos a qualidade de vida
tão reclamada ao longo de todo esse perlodo da
colonização brasileira. As recomendações
apresentadas por V. Ex.il têm tudo para ser adotadas
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, porque
temos agora o Ministro Fernando Bezerra, nordestino
de grande sensibilidade, ocupando a Pasta mais
importante para o desenvolvimento e a integração
das diversas regiões brasileiras, as mais ricas e as
mais pobres. Deputado Lavoisier Maia, minha
intervenção tem um único objetivo: parabenizá-lo e

pedir licença para subscrever juntamente com V. Ex.il,
nos Anais desta Casa, esse reclamo justo e sincero
que faz aos Poderes da República, fruto da sua
experiência. De quebra, V. Ex.il aponta ainda soluções
que vão melhorar a vida dos nordestinos. Parabéns!

O SR. LAVOISIER MAIA - Obrigado, Deputado
Betinho Rosado. O aparte de V. Exl1, inserido em
nosso pronunciamento, irá valorizá-lo muito.
Obrigado.

Mas, como eu dizia, no momento em que se
discute o projeto de Orçamento do Governo e o Plano
Plurianual, devemos destacar prioritariamente um
projeto que é estudado e discutido no Brasil há muito
tempo e que representa a obra mais importante de
combate à seca do Nordeste: a transposição de
águas do rio São Francisco.

A idéia de utilizar as águas do rio São Francisco
vem sendo abordada desde o Império, e não de
agora, quando uma comissão constitulda pelos
melhores especialistas propôs a construção de um
canal que liga o rio São Francisco ao rio Jaguaribe, no
Ceará.

Na época, porém, o empreendimento
revelou-se tecnicamente inviável, e s6 foi retomado
em 1981, pelo Departamento Nacional de Obras e
Saneamento.

Desde então, estudaram-se diversas variações
da idéia de utilizar as águas do rio São Francisco para
irrigar o Nordeste, mas s6 há poucos meses
chegou-se a um projeto definitivo. A versão final
prevê a transposição de águas do rio São Francisco
para rios menores e para açudes no Ceará, na
Paralba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e
também no Piauf - este último não estava na versão
inicial, mas o acrescento agora -, por meio de uma
rede de 1.400 quilômetros de túneis e canais.

Esses canais, autênticos rios artificiais no meio
do sertão, distribuirão a água para duzentos
municfpios, onde vivem 6 milhões e 800 mil
habitantes. O Governo Federal já acertou com os
Governos Estaduais a quantidade que cada um
poderá usar, e está previsto que a água será paga
pelos estados beneficiados, o que garantirá o
sustento da operação.

O projeto vai custar 2 bilhões de dólares, e sua
primeira etapa deve ser licitada já no próximo ano. A
última fase não estará pronta, porém, antes de 2025.

Faço um apelo para que seja diminufdo esse
prazo, destinando-se para o projeto mais recursos, a
fim de que seja logo conclufdo, resultando assim na
transformação do Nordeste.
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Como dissemos há pouco, a utilização de águas
do rio São Francisco para irrigar o Nordeste não é o
bastante para eliminâr as desvantagens da região em
relação ao Sul e ao Sudeste, mas provocará uma
verdadeira revolução nas vidas de milhões de
nordestinos.

Além de regularizar o abastecimento de água
em uma vasta área de estados beneficiados, a
própria construção da obra terá impacto significativo
nos nlveis de emprego da região durante longo
perlodo. Esperamos que, desta vez, o Governo Fed
eral não recue na sua determinação de executar o
projeto pelo qual os nordestinos aguardam há
séculos.

Além das soluções na' área de recursos
hldricos, o problema da seca não será totalmente
resolvido se não houver também um investimento
governamental na capacitação tecnológica da
população, na área de estudos e pesquisas, no
avanço da reforma agrária em terras agricultáveis
que estão sem uso e em um amplo programa de
qualidade profissional voltado para a geração de
trabalho e a implantação de pequenas e
microempresas.

Sr. Presidente, o Nordeste é uma região
potencialmente rica e plenamente viável. O meu
Estado, o Rio Grande do Norte, é o maior produtor
nacional de sal marinho e o segundo maior produtor
nacional de petróleo do PaIs. Temos um beUssimo
litoral, que atrai turistas do mundo inteiro, e um clima
particularmente adequado para a exploração da
fruticultura irrigada.

Não estamos pedindo favor ou· privilégios.
Queremos, tão-somente, que o Governo atue no
sentido de corrigir o estrago feito em nossa economia
por séculos de omissão no desenvolvimento de uma
poUtica capaz de suprir as deficiências estruturais das
regiões mais necessitadas do PaIs.

Conclamo, pois, todos os meus companheiros
da bancada nordestina, assim como os nobres
colegas representantes de outras regiões, para nos
unirmos em um esforço intenso e continuado pela
implantação de uma polrtica capaz de resolver
definitivamente o problema de estiagem em nossa
região.

Era o que tinha a dizer. .
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao Deputado Gasta0 Vieira, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Como
Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. Preside;"te, Sras.

e Srs. Deputados, ontem, por unanimidade, esta
Casa aprovou a urgência para a resolução que
prorroga os trabalhos da CPI do Narcotráfico. Venho
do Maranhão e posso dar o testemunho de como foi
importante a presença no meu estado dos membros
da CPI, que, em um trabalho diuturno, fizeram com
que a população maranhense voltasse a acreditar no
funcionamento das instituições democráticas e,
acima de tudo, que nós, Parlamentares, somos
capazes de cumprir com o nosso dever de prestar à
sociedade um trabalho de muita responsabilidade,
que ela mesma está desejando.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar,
talvez até porque seja uma mulher, a coragem e a
determinação da Governadora Roseana Sarney. Tão
logo a CPI chegou ao estado, S. ExA convocou ao seu
gabinete o Presidente do Tribunal de Justiça, o
Presidente da Assembléia Legislativa e o
representante do Ministério Público, o Procurador
Geral de Justiça, e com todos, em reunião ampla,
tomou todas as providências, determinou todas as
ações e apoiou integralmente todas as iniciativas da
Comissão.

Hoje, no meu estado, várias pessoas estao
presas, inclusive ex-Deputados Estaduais, e os
Deputados Estaduais envolvidos estão com seu
processo de cassação iniciado.

Não podemos deixar de registrar também, Sr.
Presidente, a ação do Presidente do Tribunal de
Justiça, um desembargador de apenas 43 anos de
idade que colocou juIzes de plantão para que
pudessem atender rapidamente àquilo que foi
solicitado pela Comissão.

Acima de tudo, queremos prestar nossa
homenagem a um órgão que é sempre um dos mais
criticados do Brasil, a Assembléia Legislativa do meu
estado. Sob a firme liderança do Presidente Manoel
Ribeiro, os Deputados Estaduais estão não só
cuidando da Comissão Parlamentar de Inquérito de
âmbito estadual, mas também paralisaram seus
trabalhos para receber a CPI federal, trocando
informações e seguindo a mesma linha.

A Assembléia Legislativa do Maranhao resgata
aquilo que a sociedade maranhense tem de melhor,
que é sua maneira de viver em paz e tranqüilidade,
repelindo, assim, o crime organizado.

Portanto, estamos todos - os Parlamentares, os
juIzes, os desembargadores, a Governadora do
Maranhão, enfim, toda a sociedade maranhense - de
parabéns.

Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
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Sr. Marçal Filho, § 22 do artigo 18 do algum tipo de esperança, de perspectiva, têm a mâo
Regimento Interno deixa a cadeira da do Governo Federal. O Gasoduto BoUvia-Brasil é
presidência, que é ocupada pelo Sr. Hermes um exemplo disso. Trata-se de uma obra importante,
Parcianello, § 29 do artigo 18 do Regimento que gerou inúmeros empregos e poderá gerar
Interno. energia barata para o nosso estado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) _ E: claro que muitas coisas devem ser
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marçal Filho. S. corrigidas nesse aspecto. Denunciamos da tribuna
Exa. disporá de 25 minutos na tribuna. da Cêmara que, por conta do preço cobrado pelo

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem gás boliviano, que é bastante inferior ao preço
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. brasileiro, muitas empresas brasileiras estão
Deputados, sempre que tenho oportunidade de associando-se a empresas bolivianas para lá
ocupar a tribuna da Cêmara dos Deputados, trabalhar, aproveitando a mão-de-obra boliviana.
especialmente no Grande Expediente, faço-o O Governo Federal tem de verificar isso, porque
exatamente com o compromisso de abordar nêo s6 não é posslvel que uma obra tão importante como
os grandes temas nacionais, mas também os que essa não esteja trazendo dividendos para o nosso
atingem diretamente o Mato Grosso do Sul. povo.

O meu estado tem problemas sociais e Senhor Presidente, o Mato Grosso do Sul
econômicos enormes. E: jovem, é verdade, mas com também deveria ser contemplado com um gás mais
grandes problemas, repito, e sente as chamadas barato. No entanto, isso não vem ocorrendo. Estamos
desigualdades regionais que os deputados, sempre denunciando, já há algum tempo, a necessidade de
que têm oportunidade, estão debatendo. haver uma diferenciaçâo de preços, para que o Mato

Vemos aqui Deputados falarem do Nordeste, Grosso do Sul seja beneficiado efetivamente e não
uma região que sofre com as desigualdades seja s6, como muitos já disseram, uma barriga de
regionais, mas não nos podemos esquecer do aluguel, ou sirva apenas de corredor, emprestando
Centro-Oeste. As pessoas, às vezes, têm uma visão seu territ6rio para que o gás passe por lá. E: preciso
desta regiâo olhando Brasllia, uma cidade haver essa diferenciação.
privilegiada em relaçâo ao demais estados. O Ao lado disso, Sr. Presidente, a cidade de
Deputado Agnelo Queiroz, certamente, confirmará Dourados, que aqui represento, não foi beneficiada.
minhas palavras. Hoje estamos lutando para que um ramal do

E: claro que Brasllia tem seus problemas, mas, gasoduto também venha para a região de Dourados,
comparativamente a Mato Grosso do Sul, podemos porque, afinal de contas, este municlpio é o segundo
dizer que o nosso estado é bastante carente e maior do estado.
depende muito hoje das ações do Governo Federal. E Por outro lado, temos a Ferronorte, que é uma
cabe à União exatamente fazer com que essas ferrovia importante, e rodovias sendo revitalizadas.
desigualdades sociais sejam cada vez mais E aqui destaco o brilhante trabalho que o
diminuldas. Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, do meu

Tlnhamos a Superintendência de partido, vem desenvolvendo, com ações efetivas. O
Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, uma Ministro já esteve inúmeras vezes no Estado do Mato
entidade que ajudava muito a região Centro-Oeste, Grosso do Sul, para onde tem levado obras
especialmente o nosso estado, a exemplo do que a importantes.
Sudene faz hoje, apesar de todos os problemas que As ações do Governo Federal estão presentes,
tem. Pelo menos a região Nordeste pode contar com Sr. Presidente. Não nos podemos esquecer disso. Na
algum 6rgão especifico para cuidar dos seus cidade de Dourados, por exemplo, há uma luta antiga
problemas, em que n6s, Parlamentares, podemos para a conclusão da Santa Casa de Dourados. Essa
brigar. cidade pode tornar-se um p610 de saúde para atender

Carecemos hoje de um banco de Estado, que a 700 mil habitantes dos municlpios que fazem parte
perdemos há muito tempo. Não temos uma daquela região. O Ministério da Saúde vem alocando
superintendência. recursos para essa importante obra.

Temos serilssimos problemas, mas precisamos Eaqui destaco o trabalho do Ministro José S~rra
fazer justiça ao Governo Federal pelo que vem e do Secretário-Executivo Barjas Negri.
fazendo em nosso estado. Todas as ações hoje que Devemos considerar tudo isso, Sr. Presidente,
geram algum tipo de desenvolvimento, que nos dão mas também não podemos deixa.r de fazer um apelo

!
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à equipe econômica do Governo para que suas ações
cheguem até os rincões, até onde vivemos, porque,
em Brasília, as pessoas não conseguem sentir os
problemas do Brasil, a não ser que estejam
permanentemente in loco, vendo a situação da
população.

Portanto, queremos pedir à equipe econômica
do Governo, que realmente comanda a economia e
as ações governamentais do nosso País, que dê mais
atençao aos problemas dos estados e municípios.

Fazemos esse apelo em nome do Estado do
Mato Grosso do Sul, que tem perspectivas de
crescimento. Temos projetos importantes na área do
turismo, idealizados há muitos anos e que agora
poderao receber os recursos tão necessários do
Banco Mundial, com a ação decisiva do Governo Fed
eral. Se lá não temos um desenvolvimento definido
no que se refere à agroindústria, podemos ter a
indústria do turismo, exatamente porque Deus foi
generoso conosco, colocando um santuário do
mundo, que é o Pantanal, e tantas outras belezas
naturais ao nosso dispor. Basta criarmos in
fra·estrutura, com desenvolvimento sustentável, para
não ferirmos o meio ambiente. É nisso que
acreditamos.

Senhor Presidente, sempre que tivermos
oportunidade, aproveitaremos o espaço cedido pela
Câmara Federal para alertar as autoridades sobre os
problemas vividos por todos os Estados da
Federação, especialmente pelo Mato Grosso do Sul.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 

Solicitamos ao nobre Deputado Marçal Filho que
assuma a direçao dos trabalhos, para que possamos
utilizar a palavra no Grande Expediente.

Sr. Hermes Parcianello, § 22 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, Clue'l{ocúpada pelo' Sr. Marçal
Filho, §29 'do artigo 18 do Regimento
Interno:'

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Hermes Parcianello, do PMDB
do Paraná. Disporá S. Exa. de 25 minutos na tribuna,
de acordo com o Regimento.

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB- PRo
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Marçal Filho, Sras. e Srs. Deputados, o Sistema
Financeiro da Habitaçao vive atualmente um
paradoxo. Montado com o objetivo de garantir o
sonho da casa própria à f Jmflia brasileira,
transformou-se hoje, em funçêo de sua legislaçêo e
dos procedimentos estabelecidos para a correção

das prestações e dos saldos devedores dos
financiamentos habitacionais, em um pesadelo que
atormenta, assusta e intranqüiliza aqueles que a
duras penas conseguiram adquirir sua moradia com
recursos desse sistema.

Como se sabe, desde 1986, acima de
determinado valor de financiamento, e a partir de
1993, definitivamente, nenhum financiamento
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação continuou sendo formalizado com a
proteção do FCVS, o Fundo de Compensaçao de
Variações Salariais, que quita eventuais saldos
devedores remanescentes ao final do prazo
contratual.

A partir daquelas datas, cabe aos próprios
mutuários pagar esses saldos mediante novos
financiamentos, que serao contratados por novo
prazo não superior à metade do originalmente
estabelecido. Isso significa que, se o prazo inicial for
de vinte anos, o mutuário terá que se comprometer
por mais dez anos, quando seu contrato apresentar
saldo residual ainda a pagar.

Atualmente, e ainda no curso do prazo inicial de
seus contratos, os mutuários vinculados ao Plano de
Equivalência Salarial vêm tendo suas prestações
reajustadas na mesma proporçao e freqüência de
seus salários, enquanto os respectivos saldos
devedores o são mensalmente, com base na Taxa
Referencial - TR.

Com a ausência de uma política salarial que
reponha obrigatoriamente a inflaçao, e prevalecendo
hoje a livre negociaçao, obviamente, todos os saldos
devedores do Sistema Financeiro da Habitaçao
tenderao a crescer desproporcionalmente ao
crescimento das prestações. Isso porque a TR, pela
sua própria concepçi!io, reflete os juros praticados em
nossa economia. E esses juros, ressalte-se, em es
pecial a partir do Plano Real, alcançaram patamares
bastante elevados, com reflexos diretos nos saldos
devedores dos empréstimos habitacionais.

Em srntese, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a perdurar esta situação ou nao havendo
uma reversi!io dessa tendência, a grande maioria dos
mutuários, no final de seus contratos, poderá vir a
perder o seu imóvel, após quinze ou vinte anos
pagando as prestações, por absoluta incapacidade
financeira de assumir o saldo devedor remanescente,
ou, ainda, por desinteresse do próprio mutuário, uma
vez que o saldo devedor terá alcançado um valor bem
acima do valor de mercado do respectivo imóvel.

Durante o prazo inicial do seu contrato, o
mutuário nao estará sendo pressionado por esta
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situação, uma vez que nesse perlodo lhe é
assegurado o reajuste de sua prestação de acordo
com o seu salário. Esta é a situação, por exemplo,
dos funcionários públicos mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação.

Deputado Agnelo Queiroz, V. Exa. representa
dignamente os servidores públicos deste PaIs,
notadamente do Distrito Federa', Capital do PaIs e,
por conseqüência, Capital administrativa do PaIs,
onde a concentração de servidores públicos é
significativamente superior à da maioria das
Unidades da Federação. Os saldos devedores dos
servidores públicos continuam sendo corrigidos, mas
suas prestações não, uma vez que essa categoria,
como é notório, não recebe aumento salarial desde
janeiro de 1995.

Evidentemente que essa situação não interessa
a ninguém, nem aos mutuários, nem aos agentes
financeiros, e muito menos ao Governo, que
inexoravelmente será chamado, no final, a intervir,
para apresentar uma solução para esse problema so
cial apenas sinalizado, mas que será, sem dúvida, de
grandes proporções.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a questão que se levanta é: por que nêo adotar medidas
de prevenção e promover, desde já, o ajuste desses
contratos mediante talvez a concessão de descontos
em seus valores atuais? Mas que desconto? De
quanto? De no mlnimo 50%, Sr. Presidente, e ainda o
fim do indexador em TR. Nêo podemos concordar com
esse descalabro.

Certamente, com essa atitude, a tranqüilidade
voltará a reinar na famllia brasileira e também se
estaria concedendo prazo às instituições financeiras
para absorverem uma perda que já se configura
liquida e certa, o que será melhor para o Sistema
Financeiro Nacional do que manter saldos de
financiamentos impagáveis e uma saúde financeira
duvidosa.

A bem da verdade, têm tramitado nesta Casa
alguns projetos com vista à solução do problema e
que propõem a substituição da TR como indexador
dos financiamentos habitacionais do Sistema
Financeiro da Habitação.

Também objetivando solucionar angustiosa
situação desses mutuários, na sua maioria
concentrados na Caixa Econômica Federal, a
Comissêo de Finanças e Tributaçâo desta Casa
promoveu uma audiência pública, no dia 27 próximo
passado, em que a matéria foi debatida por várias
autoridades, como o Presidente da Caixa, o
Secretário de Política Econômica do Ministério da

Fazenda, o Diretor de Normas do Banco Central e o
Presidente da Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança.

Naquela audiência, decidiu-se pela criação de
uma comissêo representativa de todos os setores
envolvidos e com a participação de Parlamentares
desta Casa e do Poder Executivo.

Trata-se de louvável iniciativa, e esperamos que
a médio prazo esta Comissêo possa apresentar
solução adequada para o grave problema ao qual nos
referimos.

O expressivo contingente dos mutuários do
Sistema Financeiro da Habitação, seus sonhos e
esperanças, não pode ficar à margem das
preocupações dos representantes desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro
assunto me traz hoje à tribuna, neste espaço singular
do Grande Expediente.

Trata-se das emendas orçamentárias ao Plano
Plurianual 2000/2003, que apresentei à Comissão
Mista de Orçamento, beneficiando o Estado do
Paraná. Identifiquei as principais carências e
reivindicações de várias regiões do meu estado.

Na proposta original, o Governo Federal
nominou instituições e programas de caráter
regionais, chancelando, assim, a possibilidade de
que os Parlamentares também o fizessem. E foi
assim que apresentei doze emendas previstas no
Regimento da Comissão, todas identificadas e
contemplando ações das áreas de saúde, educação,
infra-estrutura, assistência social e desenvolvimento
econômico, como turismo, tecnologia e agricultura,
quais sejam:

1} Desenvolvimento social na faixa de fronteira;
2} Parques do Brasil ; e
3} Centros da Juventude.
Essas três emendas são de caráter regional, no

âmbito do Estado do Paraná e algumas até dos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
como aquelas sobre os parques do Brasil.

Individualizando as emendas, apresentei umn
na área do turismo: desenvolvimento de turismo
ecológico e cultural nos Municlpios das regiões oeste,
noroeste e sudoeste do Paraná, no valor de 15
milhões de reais, beneficiando principalmente os
municlpios da região da Amop, Comcam, Amunpar,
Amunsop e Cantuquiriguaçu.

Na outra emenda, dentro do Corredor Mercosul,
solicitei a ampliaçâo dos recursos destinados à
conclusão da Rodovia BR-272, que liga Goioêre a
Iporã, cujo valor na proposta oriQinal era de 8 milhões
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de reais, e apresentamos uma emenda ampliando
esse valor para 20 milhões de reais.

Uma outra proposta também dentro do aspecto
rodoviário foi a implantação do contorno oeste de
Cascavel, interligando a BR-277 à BR-467, um trecho
de onze quilômetros, cuja obra já existe em um
projeto de 1989 e foi objeto de uma recente audiência
com o Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, que
autorizou a Iicitaçao da obra.

Iniciaremos essa obra dentro da rubrica
genérica, eliminação de pontos criticos, que também
alocamos no Orçamento, nas emendas de bancada
destinadas ao Paraná. Chancelando por meio do
PPA, teremos mais condições técnicas para nao
apenas iniciar, como também concretizar essa obra.

A outra emenda, Sr. Presidente, refere-se à
construção de poços artesianos e rede de distribuição
de água nos assentamentos do interior paranaense.
Como se sabe, o Paraná é o Estado com maior
número de assentamentos. Cito, no Municipio de Rio
Bonito do Iguaçu, os assentamentos Marcos Freire e
Ireno Alves, o maior do Pars, com 1.500 familias. Ess
es recursos, de 12 milhões e 500 mil reais, que
destinamos no PPA visam, sobretudo, garantir in
fra-estrutura a essas familias, que nao contam com
saneamento, escola, saúde, vivendo em condições
absolutamente precárias.

A outra emenda se destina à área de ciência e
tecnologia, sobretudo ao agronegócio. Solicitei
recursos da ordem de 5 milhões de reais, a fim de
ampliar, reformar, equipar e garantir insumos para
investimentos em pesquisas e tecnologia no Parque
Tecnológico Agroindustrial do Oeste, mantido pela
Fundetec, com sede em Cascavel, mas com
abrangência para toda a região oeste e sudoeste do
estado.

A outra emenda se refere ao Trevo Cataratas,
também na cidade de Cascavel, na confluência das
BR 277, 467 e 369, que, concomitantem 'nte, com a
demanda do contorno Oeste de Cascavel, foi também
tema da nossa audiência com o Ministro Eliseu
Padilha. S. ExJl também determinou naquele mesmo
dia 14 próximo passado a Iicitaçao dessa obra,
orçada em 3 milhões e 500 mil reais, que também
será extrarda da rubrica "eliminação de pontos
criticos" de, no mrnimo, 1 milhão de reais para inicio
das obras.

A outra proposta visa, Sr. Presidente, implantar
a segunda pista da Rodovia das Cataratas, ligando a
cidade de Foz do Iguaçu até as Cataratas do Iguaçu,
que recebe aproximadamente 1 milhão de visitantes
"3st~angeiros. Aquela pista de mão dupla não oferece

as minimas condições de segurança e, Gomo um
instrumento de encantamento dos turistas, é
inquestionavelmente interessante que levem uma
imagem positiva da maravilha da natureza, as
Cataratas do Iguaçu, aos seus paises. A proposta
financeira apresentada é da ordem de 10 milhões de
reais.

A outra, Sr. Presidente, e penúltima, refere-se
ao Hospital Regional de Cascavel, que atende não
apenas Cascavel, uma das principais cidades
paranaenses, mas às regiões oeste, sudoeste e
noroeste do estado, no valor de 5 milhões de reais,
destinados à ampliação do hospital e compra de
equipamentos daquele para aquele extraordinário
centro de saúde, que vive às turras, por conta das
dificuldades, com o Governo do estado, que é o dono
do hospital regional, mas que não atende e dificulta o
fluxo financeiro, comprometendo a saúde da
população.

A última, Sr. Presidente, com relação ao PPA, é
a destinação de 20 milhões de reais ao
desenvolvimento do ensino de graduação em
universidades não federais. Esse valor é para compra
de equipamentos e ampliaçêo da universidade do
Oeste do Paraná - UNIOESTE, cuja sede da reitoria
fica em Cascavel, mas há outros três campus, quais
sejam Toledo, Marechal Cândido Rondon e Foz do
Iguaçu.

As emendas de bancada, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em um total de quinze, dez das
quais da bancada federal e cinco referentes aos três
quartos, conforme prevê o Regimento da Comissão
de Orçamento, ficaram assim consignadas e assim
foram protocoladas naquela Comissão: promoçêo do
turismo, com desenvolvimento de centros de eventos
no oeste do Paraná, 15 milhOes de reais. Essa rubrica
visa atender não apenas Cascavel, que já tem um
centro de convenções, cujo projeto da Prefeitura Mu
nicipal é de 6 bilhões e 500 milhões de reais, salvo
melhor juizo, mas também Foz do Iguaçu, que
precisa terminar seu centro de convenções, Toledo,
Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand.
Aliás, foi essa demanda que nós, representantes do
oeste do Paraná, levamos até aos demais colegas da
bancada paranaense, e conseguimos, pela segunda
vez consecutiva, garanti-Ia como uma das suas
prioridades.

Mais 15 milhões referentes à extensão rural e
assistência técnica no Paraná, Emater; 7 milhões
para a construção do edifrcio·sede da Seção
Judiciária do Estado do Paraná, da Justiça Federal;
20 milhões para adequação de trechos rodoviários no
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Corredor Mercosul e adequação da BR-376/PR 
contorno sul de Curitiba; 10 milhões para o
desenvolvimento sustentado em municípios da
região sudoeste do Paraná; 30 milhões para
construção de trechos rodoviários no Corredor
Mercosul, BR-487/PR, ligando Porto Camargo a
Campo Mourão, a famosa estrada boiadeira; outros
30 milhões para a construção de trechos rodoviários
no Corredor Mercosul, BR-476/PR, ligando
Adrianópolis a Bocaiúva do Sul; outros 20 milhões de
reais para implantação e ampliação de unidades de
saúde do Sistema Único de Saúde -SUS, ampliação,
reforma e equipamentos para hospitais universitários
do Estado do Paraná; outros 30 milhões para
eliminação de pontos críticos, aos quais me referi
anteriormente; outros 15 milhões destinados à
assistência financeira a pessoas carentes do Estado
do Paraná; 30 milhões referentes à aquisição de
patrulha mecanizada para os municípios do Estado
do Paraná; 20 milhões para implantação e ampliação
de unidades de saúde do Sistema Único de Saúde,
construção, ampliação e reforma de equipamentos de
unidades de saúde nos municípios do Paraná; 15
milhões de reais para implantação e ampliação de
unidades de saúde do Sistema Único de Saúde,
ampliação e reforma em equipamentos de hospitais
de Santas Casas do Estado do Paraná - derivado de
acordo, iremos destinar, no valor que o Relator
apresentar e for publicado no Diário Oficial, 50%
para a Santa Casa de Londrina. Os restantes 50%
serão divididos em quota-parte para vários
municípios, entre os quais o de Goioêre, cuja Santa
Casa necessita de melhorias, sobretudo na área de
equipamentos; 30 milhões de reais para restauração
de rodovias federais e 15 milhões de reais destinados
à canalização, dragagem e desassoreamento de
córregos nos unicípios do Paraná.

Senhor Presidente, propus à ban..cada do
Paraná que levasse à Comissão de Orçamento uma
readequação do seu Regimento Interno, ampliando
de vinte para cinqOenta municípios as emendas
individuais parlamentares e de 1 milhão e 500 mil
reais para no mínimo 2 milhões e 500 mil reais.

Aportaram em meu gabinete mais de noventa
ofícios de distintos prefeitos de vários municfpios do
Paraná. De acordo com o atual Regimento Interno, só
pudemos contemplar vinte. Logo, setenta tiveram
suas demandas reprimidas.

Uma obra de 50, 60 mil reais, em que pese ser
pontual, representa muito para os municípios,
notadamente para os pequenos. Por que nao ampliar
o número de municípios? Por que nao permitir a

alocação desses recursos para todos esses
municipios? Essa foi a proposta que pedi que a
coordenação da bancada do Estado do Paraná
levasse para a Comissão de Orçamento. Vamos ficar
vigilantes, a fim de que prospere.

Ao encerrar, quero congratular-me com a área
técnica do Governo, que elaborou a proposta do
PPA, e enaltecer a serenidade e competência com
que vem conduzindo 05 trabalhos de Relatoria o
nobre Deputado Renato Vianna, do PMDB
catarinense, a quem desta tribuna solicito que
contemple essas nossas emendas, porque são de
suma importância para os interesses dos
brasileiros que vivem no Estado do Paraná e no
resto do Sul do País, sem nenhum demérito às
tantas outras demandas em favor de brasileiros que
vivem em outras regiões, como o Nordeste, o Norte,
o Centro-Oeste ou o Sudeste.

Eram as minhas considerações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Vai-se

passar ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Babá, pelo PT.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do o~?dor.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros
trabalhadores, venho hoje tratar de um problema
que considero da maior importância para qualquer
país que conquistou sua independência. Esse
assunto fundamental se chama soberania.

Um país independente nao pode permitir em
hipótese alguma que outros países interfiram em
seus assuntos internos.

Infelizmente, o que vimos e ouvimos nos
últimos dias na imprensa foi um brutal ataque à
soberania de nosso Pais Segundo noticias
publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, pelo
menos desde o mês passado, o Secretário do
Comércio dos Estados Unidos, William Duley, vem
pressionando o Governo brasileiro sob ameaças de
punições e retaliações pelos problemas enfrentados
pelas companhias americanas no Brasil AES Corpo
ration e Southern Eletric, sócias minoritária da
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais 
e pela MCI World Company, controladora da
Embratel.

O Secretário de Comércio Americano, a
pedido dessas empresas decidiu incluí-Ias como
prioritárias na lista de Iitigios comerciais com o
Brasil.
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Os motivos de tantas pressões sobre o
Governo brasileiro foram, por um lado, a decisão
extremamente correta do Governador de Minas
Gerais, Itamar Franco, de excluir do Conselho de
Administração da Cemig os três representantes da
AES e Southern e do Banco Opportunity, bem como a
derrubada na Justiça mineira do absurdo direito de
veto que eles detinham, concedido por meio de
vergonhoso e ilegal acordo assinado pelo
ex-Governador de Minas, o tucano Eduardo Azeredo,
que vendeu 33% das ações ordinérias da Cemig a
estas empresas, abrindo mão da direção e dos rumos
da Cemig, mesmo o Estado detendo 51 % das ações.
Ou seja, a Cemig continua estatal, e por isso mesmo
quem tem o direito de decidir os rumos da el11presa é
o Governo de Minas Gerais. Agiu certo o Governador
Itamar Franco, e por isso mesmo merece o total apoio
deste Parlamento.

Outro motivo indevidamente alegado pelo Sr.
Willian Duley foi a cobrança pela Receita Federal de
multas à Embratel, no valor de 1,3 bilhão, aplicadas
em março deste ano pelo não-recolhimento de
Imposto de Renda referente ao lucro obtido com o
aluguel de suas redes às operadoras estrangeiras. A
multa e o imposto devido também se referem às
remessas ao exterior para pagar o uso de redes
telefônicas nos palses que receberam ligações do
Brasil entre janeiro de 1996 e julho de 1998, quando a
empresa ainda era estatal. Durante o processo de
privatização, a companhia norte-americana MCI,
atual controladora da empresa, tinha conhecimento
de que este imposto e as multas ficariam sob sua
responsabilidade.

Apesar de o Ministro das Comunicações,
Pimenta da Veiga, ter vindo a público fizer um teatro
de má qualidade, ameaçando anular a venda da
Embratel e exigindo que a Mel devolva aempresa ao
Governo brasileiro, por trás dos panol, nOI camarins
do poder, ele pressiona a Receita Federal a reduzir o
imposto e as multas ou até mesmo anulá-los como
exige o arrogante Secretário do Comércio Americana.

Concordamos mais uma vez com a Governador
Itamar Franco quando chama de covarde o
Presidente Femando Henrique Cardoso, por ter-se
calado e não ter dado uma dura resposta à
chantagem e às ameaças do governo americano.

Mas a que se pode esperar de um Presidente
que entregou toda o Sistema 'Telebrás, a Vale dCJ Ria
Doce, as rodovias, a preços insignificantes, e que
presenteia banquei~os corruptos com mais de 20
bilhões de reais? E' que ainda tem a coragem de
emprestar às "pobres empresas multinacionais"

bilhões de reais para que as mesmas se façam
proprietérias de nosso patrimônio público, enquanto
corta verbas sociais do Orçamento e quer cobrar dos
pobres aposentados o desconto do INSS. O último
escândalo foi o empréstimo de mais de 360 milhões
de reais à mesma AES, por meio do BNDES, para
realizar a "privadoação" da Companhia de Geração
de Energia Elétrica Tietê, do Estado de São Paulo,
coincidentemente dirigido por outro Governador
tucano, Mário Covas. Na verdade, esse empréstimo
faz parte da política subserviente e entreguista deste
Governo, para agradar a AES e acalmar o governo
americano. Isso é uma vergonha!

Porém, se FHC é submisso ao FMI e ao
Governo americano, esperamos que a Câmara das
Deputados resgate a independência e a soberania de
nosso Pais e de nosso povo brasileiro. Temos de dar
uma resposta incisiva ao governo americano.

Por isso mesmo, estaremos passando um
abaixo-assinado, na semana que vem, entre os
Deputados desta Casa, repudiando a intromissão do
Secretério do Comércio americano e exigindo que o
Presidente da República defenda a soberania do
nosso Pais.

Fora yankees!
É o que temos neste momento a dizer, porque

os trabalhadores brasileiros não suportam mais ver o
nosso patrimônio ser entregue, como está sendo, nas
mãos do capital multinacional. Estamos expondo
essa situação parque os trabalhadores brasileiros
estão alertas.

Dia 10 de novembro estaremos realizando uma
paralisação nacional com os trabalhadores do cam
po, da cidade, com os estudantes, para manifestar
nosso repúdio a este Governo.

Aproveito o momento para fazer um protesto
com relação à minha região. Na revista icaro, a
Secretaria de Produção fez uma propaganda que,
infelizmente, induz ao turismo sexual em nossa
região. A referida propaganda mostra uma linda
jovem paraense - bem jovem - e diz o seguinte: "O
Pará de Corpo e Alma". Prosseguindo, diz: "...as
pessoas têm que conhecer a alma para, depois,
conhecer o corpo". E finaliza: "...para saber de tudo,
s6 penetrando nos mistérios do corpo e da alma do
Pará".

Não podemos aceitar que o dinheiro público
seja gasto para incentivar o turismo sexual em nossa
região. É lamentável que o Governo do Estado do
Pará utilize-se de revistas como a icaro, distribulda
em vôos nacionais e internacionais da Varig, para
fazer propaganda desse tipo. O Pará, naturalmente,
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tem a beleza da mulher, tem belezas ecológicas para
mostrar. Portanto, não precisa fazer propaganda
desse tipo. Realmente, isso é lamentável.

Escrevemos uma carta endereçada ao Sr. Almir
Gabriel dizendo o seguinte:

"Com surpresa e não pouca
indignação, recebi de mãos de conterrâneos
cópias da propaganda que a Secretaria a
seu cargo mandou publicar na revista rcaro
da empresa aérea Varig.

A mesma chama a conhecer o Pará de
"corpo e alma", dando destaque absoluto à
fotografia de uma mulher e um texto que
conclui colocando: "Para saber tudo, só
penetrando nos mistérios do corpo e da
alma do Pará". Considero que esta
publicação constitui mais um convite ao "tu
rismo sexual" que a descobrir as reais
atrações, belezas e sentimentos que o
nosso estado e seu povo possuem em
abundância.

Este tipo de publicidade, utilizando o
corpo feminino como isca, tão propagado
pelas empresas privadas, em substituição à
imaginação e à inteligência, é inaceitável
quando praticado pelo Estado, que deveria
combater esse tipo de divulgaçao.

De tal forma, e por achar que essa
propaganda não dignifica a sofrida
população do Estado do Pará e só pretende
oferecer de forma subliminar o corpo de
uma mulher como uma das atrações que os
paraenses têm a oferecer, rejeito a
publicação dessa propaganda e solicito a
imediata retirada de sua difusão.

Era que eu gostaria de abordar. Esperamos
que o Governo do Estado do Pará não dê
prosseguimento a esse tipo de publicidade. O nosso
estado não precisa disso. A Amazônia tem belezas
fundamentais que todos os estrangeiros e
brasileiros precisam conhecer. Portanto, não será
por intermédio de difusões de propagandas que
induzam ao turismo sexual que iremos atrair
turistas. Esse tipo de turista nao interessa ao Estado
do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando
seqüência à lista de inscritos nas Comunicações
Parlamentares, concedo a palavra ao Deputado
Agneto Queiroz, pelo Bloco PSB/PCdoB e que
disporá de dez minutos.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
trazer ao conhecimento dos colegas Parlamentares e
do povo brasileiro fatos que reputo da maior
gravidade e que merecem especial atenção desta
Casa.

Trata-se de denúncia enviada pelos servidores
da Imprensa Nacional ao meu gabinete, por meio de
documento subscrito por 282 funcionários, em que os
mesmos manifestam sua preocupação com as
terrlveis conseqüências que podem advir para a
Imprensa Nacional por conta dos desmandos
praticados pela atual direção daquele órgão.

A Imprensa Nacional, ao longo de décadas, vem
cumprindo com eficiência sua missão de publicar e
divulgar os atos oficiais do Governo Federal. Apesar
de possuir um parque gráfico deficitário, já que a
maioria dos seus equipamentos estão obs 'etos ou
totalmente depreciados, a Imprensa j\jacional
imprime, por ano, aproximadamente 2 bilhões e 400
milhões de páginas dos Diários Oficiais, sendo
responsável ainda pela edição de importantes obras,
tais como "Coleção das Leis do Brasil", "Revista Tri
mestral de Jurisprudência", do STF, "Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", "Código de
Defesa do Consumidor", carteiras de trabalho, Utulos
de eleitor, "Código Brasileiro de Trânsito", além de
impressos diversos de interesse da União, dos
Estados e dos Municlpios.

Nêo obstante isso, a referida instituição, que
sempre foi alvo de elogios e de reconhecimento pelos
relevantes trabalhos prestados, pela transparência
nos procedimentos administrativos e que possui
recursos humanos reconhecidos pela seriedade e
profissionalismo, sofre hoje conseql.lências danosas
de toda ordem que maculam sua honrada história e
comprometem seu desempenho. Em decorrência da
sua má administraçêo, a Imprensa Nacional enfrenta
atualmente vários problemas, entre os quais se
destacam a carência de investimentos no parque in
dustrial e a falta de insumos básicos e essenciais à
execuçêo de serviços gráficos.

Senhor Presidente, temos em nosso poder
vários documentos que atestam o que estamos aqui
denunciando publicamente, entre os quais destaco
um relatório elaborado pela Secretaria de Controle
Interno do Ministério da Justiça, ao qual a Imprensa
Nacional é vinculada, e onde, em inspeção de rotina,
foram detectadas e apontadas inúmeras
irregularidades praticadas pela direção da Imprensê
Nacional, algumas das quais passo a enumerar
seguir:
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1) pagamento indevido de Gratificação por
Produção Suplementar - GPS a servidores
requisitados, uma vez que a GPS somente é devida
aos servidores efetivos do quadro de pessoal da
Imprensa Nacional (ver Item nQ 38 do Relatório da
CISET/MJ);

2) aquisição de materiais mediante convite, sem
que houvesse pelo menos três propostas aptas à
seleção, conforme determina a Lei das Licitações
Públicas (Item nll 31 - Relatório da CISET/MJ);

3) frustração do caráter competitivo da licitação
realizada na modalidade Convite nQ 64/98, infringindo
o disposto no inciso I, § 111, da Lei das Licitações (Item
nQ 33 do Relatório);

4) inobservância da Lei de Licitações quanto à
exigência de comprovação da aptidão para o
desempenho das atividades exclusivamente em
Brasrlia - DF, visando impedir a participação de
empresas em certame Iicitatório, e habilitação
indevida de empresas no certame Iicitatório, sem que
as guias de FGTS e da Previdência Social estivessem
de acordo com subitens do edital (ver Itens nl1s 57 e
63 do Relatório);

5) fornecimento, pela Imprensa Nacional, de
- Atestado de Capacidade Técnica referente a serviços

educacionais e auxiliares para a empresa Servicon,
objetivéA:ido a participação em processo Iicitatório do
próprio órgão, sendo que o referido atestado
reporta'lrJl-se a contrato cujo objeto era prestação de
serviços de Empeza e conservação (Item nl1 49 do
Relatór!o);

6) contratação direta (sem licitação) da empresa
Procergs, no valor de R$5.660.326,71, para realização
de serviços de infolmática, quando existem diversas
empresas no mercado habilitadas para a realização dos
refetidos serviços por um preço mais baixo, e
subcontratação da Procergs de serviço de informática de
outras empresas para realizar o contrato com a Imprensa

/

Nacional, desçáracterizando totalmente a situação de
notótia espebialização dada r _.10 justificação para
contratação direta da referida empresa (ver Item nll78 do
Relatório);

7) locação de 136 computadores com custo
mensal de R$38.495,OO, quando poderiam ser
adquiridos inúmeros computadores com os mesmos
recursos despendidos com essa locação (Item nll 78
do Relatório);

8) acréscimo contratual superior ao limite
permitido no § 111. do art. 65 da Lei das Licitações,
acarretando despesas extras à Imprensa Nacional,
no valor de R$30.930,OO (ver Item nll 83 do Relatório).

Ademais, Sr. Presidente, como se não
bastassem essas graves irregularidades apontadas
pelo próprio órgão de fiscalização interna do Governo
- vou repetir, Sr. Presidente, para não dizerem que é
a opinião de algum opositor: essas graves
irregularidades foram apontadas pelo próprio órgão
de fiscalização interna do Governo - os servidores da
instituição denunciam, entre outras coisas, a
arbitrariedade dos dirigentes da Imprensa Nacional
ao baixarem normas proibindo o acesso de
servidores a diversos setores do órgão, sem qualquer
justificativa plausível para tal medida, a ponto de o
servidor não poder usare auditório da instituição para
fazer assembléias. Eles têm de se reunir embaixo de
árvores, no pátio da Imprensa Nacional. Isso é um
completo desrespeito à livre organização sindical e à
participação democrática.

Os servidores também denunciam a atitude, no
mfnimo questionável, adotada pela direção da
referida instituição ao suspender processos
Iicitatórios que objetivavam a aquisição de
equipamentos para a atualização do parque gráfico,
deixando a instituição sem condições de atender à
demanda de serviços gráficos de órgãos públicos
federais, praticamente obrigando-os a executar ess
es serviços em empresas privadas, cujos preços, via
de regra, são superiores aos praticados pela
Imprensa Nacional, dando assim demonstrações
claras de estar cedendo às pressões da área privada,
que tem atuado no sentido de frustrar a
modernização do parque gráfico da Imprensa
Nacional.

Tendo em vista a gravidade dos fatos aqui
expostos, quero informar que estou encaminhando
todas essas denúncias ao Tribunal de Contas da
União, bem como ao Ministério Público Federal,
exigindo a imediata apuração das mesmas, com vista
à adOÇa0 de medidas cabfveis para punir os
responsáveis pelos eventuais danos causados à
Imprensa Nacional.

Por fim, faço desta tribuna um apelo público ao
Presidente da República e ao Ministério da Justiça,
que é responsável pela Imprensa Nacional, no
sentido de que adotem as providências necessárias,
a fim de que todos os fatos acima relatados sejam
devidamente apurados e os responsáveis
imediatamente punidos.

Conclamo os nobres colegas Parlamentares a
estarem vigilantes para assegurar o resgate da
moralidade, que sempre deve permear os atos da
administração pública, no melhor interesse da Nação
e, sobretudo, defender o importantíssimo e histórico
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papel da Imprensa Nacional, não permitindo que o
sucateamento e a desmoralização desse órgão
sirvam como motivo para a privatização da Imprensa
Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando

seqüência às Comunicações Parlamentares, de
acordo com a lista de inscritos, com a palavra o
Deputado Clementino Coelho, do PPS e que dispõe
de dez minutos.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, gostaria de aproveitar a véspera de um
grande feriado para enviar uma mensagem ao Go
verno com o propósito de que ele faça uma refle
xão maior sobre o modelo das privatizações brasi
leiras.

Quem leu os jornais dos últimos quinze, trinta
dias, tem a clara impressão de que alguns setores, al
gumas Lideranças da base de apoio do próprio Go
verno já começam a questionar e a pôr em xeque o
modelo açodado, irresponsável e sem critério segun
do o qual foram vendidas empresas importantes e es
tratégicas, sem preocupação alguma com a sobera
nia ou com a balança de pagamentos do País.

E mais: alijou o grande empresariado nacio
nal do processo de privatizações, que deveria ter
sido encarado como oportunidade singular de
modernizar a Nação, deixando de lhe dar condi
ções de galgar posições na América Latina e de
se firmar como plêiade global nesse mundo inte
rativo da comunicação, da Internet e da telemáti
ca.

O Governo tem de suspender os processos em
andamento, as privatizações em curso, para adotar
posição harmônica, de consenso, entre as suas
hostes, entre seus pares. Os jornais de hoje mostram
que o Ministro de Minas e Energia já está buscando
novo modelo para as próximas privatizações. No
caso específico da Chesf, o Ministro criticou as
conseqüências nefastas desse modelo irresponsável.
E qual é o novo modelo? Privatizar apenas um bloco
de ações para acionista estratégico. Quanto ao outro
lote de ações, seria democratizado o acesso.
Multidões de brasileiros poderiam ser acionistas,
copiando assim o modelo inglês implantado pela
ex-Primeira-Ministra Margaret Thatcher. Muitos
pediram que assim fosse feito, dando oportunidade
para que se aumentasse a poupança interna e que os
ganhos da modernização dessas empresas ficassem
em território nacional, evitando-se a sangria da
balança de pagamentos que agrava a vulnerabilidade

do País e aumenta o Risco Brasil, ou seja, a
transferência integral de lucros e dividendos para o
exterior. Quem disse isso foi o Ministro de Minas e
Energia.

Há três dias, a Cesp foi privatizada. Havia
grupos genuinamente brasileiros na parada. E o que
fizeram alguns setores do Governo, ardilosa e
traiçoeiramente? Decidiram bancar o capital
estrangeiro, excluindo o grupo brasileiro. O único
elemento que permitiria a competitividade do grupo
brasileiro era o risco cambial. Quando o BNDES
definiu a moeda, esse grupo estrangeiro entrou com
risco zero.

Não podemos continuar aceitando que o
BNDES financie capital estrangeiro. Essa
contradiçêo, essa insensatez do Governo é
inadmissível. O Ministro Alcides Tápias esteve nesta
Casa há três dias, em uma reuniêo de audiência
pública, e garantiu que o BNDES só aprovaria
financiamentos estrangeiros para reduzir
desigualdades regionais. Quarenta e oito horas
depois, o BNDES alijou o empresário nacional de um
processo de privatização.

Senhor Presidente, somos solidários aos grupos
brasileiros que foram desprezados traiçoeiramente
pelo BNDES e pelo Governo. O empresário Antonio
Ermírio de Moraes não foi bem tratado, não teve os
mesmos privilégios. E da mesma forma muitos
empresários brasileiros, nesse processo de
privatização.

O Governo precisa ter coragem e parar essa
marcha da insensatez. E o que é insensatez? Saber
que está errado e não ter a humildade, a altivez de
parar, mudar e reconhecer o erro. O Governo tem de
reconhecer que errou.

A própria Petrobras está se modernizando em
um processo diferente. Não foi preciso entregar a
empresa nem a sua soberania. Ela vai vender::>s
excessos de ações, mantendo o controle efetivo nas
mãos da unidade do Governo. Está
desregulamentando o mercado.

Pergunto: porque no setor energético não foi
feito o mesmo, ou seja, desregulamentar o mercado?
Quem quiser que venha construir, e não comprar o
que está pronto. Estamos transferindo receitas,
instrumentos nacionais de arrecadação de tributos.

No caso específico da Chesf, está inserida a
consciência energética do Brasil. Por intermédio de
Delmiro Gouveia e de Apolônio Sales, deu-se grande
salto energético neste País, justamente quando
começamos a aproveitar os nossos rios, as nossas
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cachoeiras, as nossas quedas-d'água. E Delmiro
Gouveia morreu porque a Coroa inglesa assim o quis.

Agora, o Governo Fernando Henrique está
entregando o patrimônio construIdo pela sociedade
brasileira. No rio São Francisco, não existe mais
nenhum quilowatt a ser gerado. O potencial
energético já está todo instalado, com o sangue e o
suor dos brasileiros, com a renúncia da sociedade. A
Chesf arrecada hoje, por ano, 2 bilhões. A troco de
que vamos transferir essa máquina de arrecadaçao
para os estrangeiros?

Vão fazer com que a sociedade pague duas
vezes, porque as obras já foram amortizadas. Quem
é empresário sabe disso. Na planilha de custos é
preciso amortizar o investimento. A sociedade já o
amortizou. Por isso, a tarifa da Chesf é a mais barata
do Hemisfério Sul: 32 dólares por quilowatt. Por outro
lado, o quilowatt de energia térmica do gás, que está
chegando, custa 75 dó/ares.

Podemos acreditar que vão vender energia a 35
dólares? Não. Vão vender energia a preço de
mercado, de oportunidade. E qual vai ser a
oportunidade? Setenta e cinco dólares, porque são
novas matrizes, o potencial hfdrico do Brasil já foi
explorado. Isso é lesa-pátria.

Existem outras maneiras de capitalizar a Chesf.
Vamos vender 49,5% do capital, vamos atrair
parceiro estratégico, mantendo a soberania da
empresa, em beneffcio dos nordestinos, dos
brasileiros. Vamos vender energia barata,
competitiva, que possibilite a inserção da região
nesse novo mercado competitivo. A irrigação exige
subsfdios, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a

maneira mais correta de subsidiar é justamente
mantendo a matriz energética, a mais eficaz, nas
mãos do Estado brasileiro.

O Governo deve fazer uma análise da situação.
O Uder do PFL critica as privatizações, o Ministro
Alcides Tápias diz que o BNDES vai privilegiar o capi
tal nacional e, no leilão seguinte, apóia o capital
internacional.

Não podemos permitir essa manipulaçao, essa
retórica, essa gogometria de quem quer ganhar o
Pafs com discursos vazios. É preciso ter unidade e
coragem para reconhecer que errou, que foi
irresponsável, privatizando antes das agências
reguladoras.

Vamos dar um basta! Vamos parar para acertar!
Eu sou a favor de privatizar, de modernizar o Estado,
mas não dessa forma. Isso é irresponsabilidade, é
contribuir para o desequilfbrio da balança de

: pagamentos e para o aumento do Risco Brasil.

Precisamos dar um basta nisso. Espero que os
Uderes que apóiam o Governo tenham a coragem de
impor essa posição. Muitas vezes recuar é avançar. E
o Governo precisa recuar no capItulo da privatização,
para avançar junto à sociedade.

Muito obrigado.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Encerro a
sessão, designando para a próxima quarta-feira, dia
3, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA

(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

na 4.811, de 1998, que disciplina o regime de
emprego público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional; tendo

parecer da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela aprovação deste, das
emendas de nOs 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98,
7/98, 8/98, 9/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 22/98,
23/98, 2199, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99,
apresentadas na Comissão, com substitutivo; e pela
rejeição das emendas de nOs 10/98, 11/98, 12/98,
13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98, 24/98, 25/98, 1199,
4/99, 10/99, e 11/99, apresentadas na Comissão,
contra o voto do Deputado Vivaldo Barbosa. Com
complementação de voto do Relator (Relator: Sr.
Jovair Arantes). Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI N° 1.808-A, DE 1999

(DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 1.808, de 1999, que altera dispositivo da Lei na
9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões: de Educação, Cultura e
Desporto e de Constituiçãoe Justiça e de Redação.
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COM PARECERES FAVORÁVEIS

(art. 58, § 10)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 30 combinado com art.132, § 20)

N0 257-Al99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Goiano de
Telecomunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

N° 259·Al99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação Rio
Bonito Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Araguacema, Estado do
Tocantins.

DECURSO: 43 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N0 175-Al99 • (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM Concórdia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 52, DE 1999

( DA CPI DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁF/CO)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nO 52, de 1999, que prorroga o prazo da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.
Pendente de pareceres das Comissões: de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI N° 3.808-A, DE 1997

(DO SR. JOSÉ PIMENTEL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 3.808, de 1997, que cria o Fundo de 1.1
Universalização das Telecomunicações; tendo
parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática pela aprovação, com
substitutivo, deste, do de nO 3.938/97, apensado, das
emendas nOs 1/99 e 3/99, apresentadas a este, das
emendas nOs 1/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98,
apresentadas ao Projeto de Lei nO 3.938/97,
apensado, das emendas nOs 4-S/99, 5-S/99, 7-S/99,
15-S/99, 27-S/99 e 3à-S/99, apresentadas ao
substitutivo, e pela rejeição das emendas nOs 2/99 e
5/99, apresentadas a este, das emendas nOs 2/98,

. 7/98 e 4/99, apresentadas ao Projeto de Lei nO
3.938/97, apensado, e das emendas nOs 1-S/99, 2-
S/99, 3-5/99, 6-5/99, 8-5/99, 9-S/99, 10-5/99, 11- N0 209-Al99 _ (COMISSÃO DE CI~NCIA E
S/99, 12-5/99, 13-5/99, 14-S/99, 16-5/99, 17-S/99~ TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
18-S/99, 19-5/99, 22-S/99, 23-S/99 e 28-S/99 INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
aFlresentadas ao substitutivo. com votos. ~m concessão aº Sistema çie Comunicação Rio

. sep,.arado. dos 'O~put~d.os. Bi~p'o Wc!riderv~I:'é~YVél:(té(:" •. ~ ': ,B,()f\ítô • Ltélã.;' par~. explora'r' ., 'serviço .. de
Pil"lheiro (Relator: Sr. Salvador Zimbaldi). Pendente radiodifusão sonora em ondas médias, na
de pareceres das Comissões: de Finanças e localidade de Gurupi, Estado do Tocantins.
Tributação; e de Constituição e Justiça e de ,DECURSO: 48 SESSÃO
Redação. ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99
Tendo apensado o PL nO 3.939/97.

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSq:

N° 272-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Vale do Araguaia de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
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na localidade de Palmas, Estado do Tocantins.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04~11-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 70/97 (CUNHA BUENO) - Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle solicite
exame aprofundado sobre a campanha
publicitária enaltecendo o PROER.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

PROJETOS DE LEI:

N° 4.571/98 (SENADO FEDERAL) - Altera a redação
do art. 108 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de trânsito
Brasileiro, para o fim de incluir na
excepcionalidade prevista para o transporte de
passageiros em veículo de carga ou misto a
hipótese de aumento sazonal da demanda por
transporte coletivo de passageiro. (E o
apensado PL n° 1.303/99, do Dep. Jorge
Costa).

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 4.745/98 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Dispõe
sobre a regularização fiscal de veículos e bens
de procedência estrangeira, em situação ilegal
do território Nacional e dá outras providências.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 155/95 (JOSÉ ROCHA) - Dispõe sobre a
transferência de concessões, permissões e N° 2.589/96 (FERNANDO LOPES) - Dispõe sobre as
autorizações de serviços de radiodifusão concessões e as permissões de prestação de
sonora, de sons e imagen~ e demais serviços servi.ço público de transporte coletivo por via
de telecomunicações de que trata o artigo 21, terrestre. (E o apensada PL nO 2.944/97, do
inciso XII, alínea "a", da Constituição Federal e Dep. Jovair Arantes).
dá outras providências. (E o apensado PL nO I?ECURSO: 28 ~ESSÃO
522195, do Dep. José Janene). ULTIMA SESSAO: 08-11-99

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99 -

PROJETOS DE LEI:

N° 2.699/92 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre os
crimes de sonegação fiscal, de apropriação
indébita de tributo ou de contribuição social,
modifica a Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de
1990, e dá outras providências.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

2.
N° 1.808/96 (ZULAIÊ COBRA) - Estabelece a

exigência de avaliação anual das universidades
e estabelecimentos isolados de ensino
superior. (E o apensado PL nO 2.976/97, do
Dep. Ricardo Gomyde).

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 3.469/97 (PEDRO CANEDO) - Dispõe sobre a 2.1
compensação da diferença não aplicada, em
1996, dos recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino pelos Municípios.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 3.905/97 (CLÁUDIO CHAVES) - Proíbe a cobrança
de taxas adicionais de expediente, de mudança
de opção e de trancamento de matrículas.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR: (art.144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art.132, § 2°)

PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

N° 4.467/98 (BASíLIO VILLANI) - Institui o Dia
Nacional do Mutirão de Limpeza de Parques,
Lagos, Represas, Rios e Baías.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 3.179/97 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o Poder
. Executivo a alterar a razão social da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - Codevasf, nos termos que
especifica e dá outras providências.
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DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 531/95 (SR. JOSÉ JANENE) 
destinação dos vasilhames
seus componentes e afins.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

valores a receber das microempresas e
empresas de pequeno porte.

DECURSO:3a SESSÃO
Dispõe sobre a . ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99
de agrotóxicos,

N° 1.722/99 (EDINHO BEZ) - Institui o dia 13 de julho
como o "Dia Nacional do Conselheiro Tutelar".

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

2.2
4.

PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 3.322197 (ABELARDO LUPION) Cria
estabelecimento prisional federal agrícola de
segurança máxima, com capacidade limitada a
dez mil internos por módulo, destinado a
condenados de todos os Estados brasileiros a
pena superior a quinze anos, de alta
periculosidade, ou que tenham cometido crime
hediondo. (E o apensado Pl nO 3.716/97, do
Dep. José de Abreu).

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 153-B/95 (SR. ROBERTO ROCHA) - Altera a
redação do art. 66 da Lei nO 8.213, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência social." - e Projetos
de Lei nOs 644/95, do Dep. José Janene;
746/95. do Dep. Sílvio Abreu; 946/95. do Dep.
Hugo Rodrigues da Cunha; 1.101/95, do Dep.
Hugo Rodrigues da Cunha; 2.222/96. do Dep.
Franco Montara; 2.267/96, do Dep. Ildemar
Kussler; 2.404/96, do Dep. Welson Gasparini; e
2.780/97, do Dep. Murilo Domingos.
apensados.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

SUJEITO A DEVOlUÇÃO AO AUTOR
(Art. 137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 137, § 2°)

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR:

N° 76/99 (VIRGíliO GUIMARÃES) - Dispõe sobre a
cobrança de tarifas de prestação de serviço$
pelas instituições financeiras e demai$
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
• Novembro de 1999 -

03 4a-feira 15:00 Luci Choinacki
15:25 José Janene

04 58 -feira 15:00 Professor Luizinho
15:25 Flávio Arns

05 5a·feira 10:00 Almir Sá
10:25 Fernando Marroni
10:50 Ricardo Maranhão
11 :15 Eliseu Moura
11 :40 Eduardo Paes
12:05 Rubens Furlan
12:30 Antonio Palocci
12:55 Inácio Arruda
13:20 Airton Dipp

DE3. CONTRA DECLARAÇÃO
PREJUDICIALIDADE (Art. 164, § 1°)
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR: (art. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 2°)

08 2a·feira 15:00 Sérgio Carvalho
15:25 Almeida de Jesus
15:50 Aldo Rebelo
16:15 Alberto Fraga
16:40 Carlos Dunga
17:05 Inaldo Leitão
17:30 Cabo Júlio
17:55 Dino Fernandes
18:20 Paulo Octávio

PROJETOS DE lEI: 09 3a-feira 15:00 João Caldas
15:25 Armando Monteiro

N° 1.830/96 (ANTONIO KANDIR) - Dispõe sobre a 10
constituição e funcionamento de Sociedade de
Garantia Solidária e a securitização de contas e 11

4a-feira 15:00 Fernando Ferro
15:25 Jovair Arantes

5a-feira 15:00 João Fassarella
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15:25 Zulaiê Cobra 17:05 Sérgio Novais
12 6··feira 10:00 Coronel Garcia 17:30 Paulo Lima

10:25 Airton Cascavel 17:55 Regis Cavalcante
10:50 Wellington Dias 18:20 Márcio Matos
11 :15 Fernando Coruja 23 3afeira 15:00 Jurandil Juarez
11 :40 Gonzaga Patriota 15:25 Paes Landim
12:05 Vicente Caropreso 24 4· feira 15:00 Silas Câmara
12:30 Damião Feliciano 15:25 Gessivaldo Isaias
12:55 Clovis Volpi 25 sa feria 15:00 Remi Trinta
13:20 Sérgio Miranda 15:25 João Paulo16 3a·feira 15:00 Euripedes Miranda 26 6a-feira 10:00 Fernando Zuppo
15:25 Luiz Fernando 10:25 Pedro Eugénio

17 4a·feira 15:00 Félix Mendonça 10:50 Pedro Wilson
15:25 Celso Giglio 11:15 Jaques Wagner

18 Sa·feira 15:00 Dr. Heleno 11 :40 Valdir Ganzer
15:25 Silvio Torres 12:05 Manoel Castro

19 6a-feíra 10:00 Marcos de Jesus 12:30 Moacir Micheletto
10:25 Pedro Canedo 12:55 Marcus Vicente
10:50 DarCI Coelho 13:20 Joel de Hollanda
11:15 Osmânio Pereira 29 2a·feira 15:00 Jorge Costa
11 :40 Oscar Andrade 15:25 Marcondes Gadelha
12:05 Zaire Rezende 15:50 Gerson Peres
12:30 Josué Bengtson 16:15 Hermes Parcianello
12:55 Paulo Rocha 16:40 Germano Rigotto
13:20 José Pimentel 17:05 Antônio Carlos Konder Reis

22 2a·feira 15:00 Eunicio Oliveira 17:30 Gastão Vieira
15:25 Salatiel Carvalho 17:55 Themístocles Sampaio
15:50 Luiza Erundina 18:20 José Thomaz Nonô
16:15 Narclo Rodrigues 30 3· feira 15:00 Osvaldo Biolchi
16:40 Luiz Antonio Fleury 15:25 Avenzoar Arruda

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h

PAU T A N° 20/99

A • Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Câmara:

URGÊNCIA (Art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 4.300/98 - do Sr. Saulo Queiroz 
que "dispõe sobre renegociação de dividas originárias
do crédito rural de que trata o art. 13 da Lei nO 7.827, de
27/09/89, e dá outras providências". (Apensados: PLs
nOS 4.466198 e 443199)
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável a este, com seis emendas, e à
emenda nO 2, apresentada na Comissão, e contrário às
de nOs 1, 3, 4 e 5 e aos PLs nOs 4.466198 e 443199,
apensados.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.723198 • do Sr. Ricardo Izar·
que "altera a Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que 'dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: favorável, com quatro emendas
VISTA ao Deputado Xico Graziano em 22/09/99

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
16/99 - do Sr. Moacir Micheletlo - que "propõe que a
Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA, bem como as suas Superintendências
Regionais, quanto ao cumprimento da legislação em
vigor relativa aos assuntos fundiários".
RELATOR: Deputado Luis CARLOS HEINZE
CONCLUSOES DO RELATOR: pela implementação da
PFC, nos termos do plano de execução e metodologia
de avaliação apresentados.

PROJETO DE LEI N° 4.674/94 - do Sr. Francisco
Domelles - que "isenta de imposto sobre produtos
industrializados os bens de uso agrícola que especifica,
e dá outras providências". (Apensados: PLs nOS 538195,
2.082196, 2.545196, 2.705197, 3.450197, 3.496/97,
672/99, 721199, 742199, n0199. 1.002/99, 355199,
1.256199 e 1.319199)
RELATOR: Deputado ROMEL ANlzlO
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e a seus
apensados, PLs nOs 538195, 2.082/96, 2.545196,
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2.705197, 3.450/97, 3.496/97, 355/99, 672199, 721/99,
742199,770/99,1.002199,1.256/99 e 1.319/99.
VISTA ao Deputado João Grandão em 27/10/99

PROJETO DE LEI N° 1.509-A/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre o Plano Plurianual para
a Triticultura Nacional", (Apensado: PL nO 2.739/97)
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
PARECER: favorável a este e contrário ao PL 2.739/97,
apensado.
VISTA ao Deputado Roberto Balestra em 27/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.167/97 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "dispõe sobre a concessão de
financiamento para a aquisição de tratores,
colheitadeiras, máquirlts, implementas e equipamentos
agrícolas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: favorável a este e às emendas nOs 1197 e
2197, apresentadas na Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.524/97 - do Sr. Abelardo Lupion
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade, quando da
importação de produtos agrícolas, de aquisição de uma
parcela no mercado intemo".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Roberto Balestra em 27/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.988/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e
equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ODfLlO BALBINOTTI
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4.103/98 - do Sr. José Pimentel 
que "dispõe sobre a comprovaçao da quitaçao de
tributos de contribuições federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.655198 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "dispõe sobre a distribuição e aplicaçao gratuita de
vacina contra a febre aftosa para produtores rurais com
até (cem) cabaças de gado".
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favoráVel

PROJETO DE LEI N° 1.017199 - da Sra. Luci Choinacki
e outros - que "determina a imposição provisória de
tetos tarifários sobre as importações agropecuárias e dá
outras providências"
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: favoráVel

PROJETO DE LEI NO 228199 - do Sr. Augusto Nardes 
que "acrescenta ao art. 196 da Lei Federal nO 4.504, de
30 de dezembro de 1964, e alterações posteriores 
Estatuto da Terra, os seguintes parágrafos, revogando
se o seu atual parágrafo (mico".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 686/99 - do Sr. Fren-e Junior - que
"institui normas sanitárias para animais comercializados
em leilões rurais".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 3.462197 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "dispõe sobre a legitimação de posse em terras
devolutas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO
PARECER: favorável, com se~ emendas

PROJETO DE LEI N° 813/99 - da Sra. Elcione Barbalho
- que "determina a adição de fécula de mandioca à
farinha de trigo pura e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: contrário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 14h

PAU T A N° 117/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
coordenaçao e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências".(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: será proferido em plenário.

PROJETO DE LEI N.O 4.811/98 - do Poder Executivo
(MSC 1.309/98) - que "disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES (PFUBA)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PL nO 4.811/98, das Emendas nOs
01198 a 25198 e 01/99 a 11199 e do substitutivo da
ComissAo de Trabalho, de Administração e de Serviço
Público, nos termos da emenda e da subemenda
apresentadas.

PAU T A N° 104/99

C • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE
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SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.876-0, DE 1990, que "inclui na interligação de bacias
do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios
Paranaíba-~araná, a interligação Itumbiara
Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.492193 - do Senado Federal
(PLS N° 304/91) - que "dispõe sobre a adição de
substância at6xica, volátil e de odor aversivo ao
benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras provid~ncias".

RELATOR: Deputàdo ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, com emendas
supressivas ao projeto e ao substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 164/97 - do
Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao art. 1° da
Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
prestação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.961197 - do Poder Executivo
(Mensagem N° 397/97) - que "altera dispositivos da Lei
nO 4.989, de 9 de dezembro de 1965, com a redação
dada pelas Leis nOs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989, e Lei nO 8.429, de 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassí, em 30/06/99, que
devolveu a proposição apresentando voto em separado
dia 06/08199. O Deputado Osmar 5erraglio apresentou
voto em separado em 30/08199.

PROJETO DE LEI N° 4.007/97 - do Sr. Fetter Júnior 
que "altera o art. 8°, 111, da Lei nO 6.996, de 7 de junho
de 1982, que "dispõe sobre a utilização do
processamento eletrOnico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade, regimentalidade, falta de técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição.

TRAMrrAçÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 828-AI95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e AntOnio do Valle - que "dispõe sobre
a compJementaçao da aposentadoria do pessoal da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE, e dá outras providências".
(Apensado: PL nO 1.068/95).
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do. PL 1.068/95, apensado e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com emendas.

D • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 885-B/1995 - da Sra. Maria Elvira
- que "institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres."

RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com emendas e
subemendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Mendes Ribeiro
Filho e Luiz Antônio Fleury, em 22109/99.

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados: PL's N°s 4.129/98 e
4.135198)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeiçao
deste e dos Projetos de Lei nOs 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso li, do art. 198 da Lei nO 8.069, de
13/07/1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeiçao.

PAU T A N° 107/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMrrAçÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO
476197 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Titulo IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 3° do art. 40 e o § 20 do
art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.
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B • Proposições sujeitas à apreciação· do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 155)

PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia 
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL
nOs 865/95, 928/95,1.081/95 e 2.141/96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
dos PL nOs 865/95, 928/95, 1.081195 e 2.141196,
apensados, nos termo~ do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's N°s 4.151/98 e 4.847198)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nOs
4.151/98 e 4.847/98, apensados, na forma dos
substitutivos apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.704-8197 - do Sr. Hugo Biehl 
que "determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Nacional, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

C • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.500-8192 - do Poder Executivo
(MSC 47192) - que "dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências",
RELATOR: Deputado Lt:O ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juriditidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 1.238-8195 - do Senado Federal
(PLS nO 69195) - que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispOe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado St:RGIO MIRANDA.
PARECER: seril proferido em plenário.

. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.224195 - do Sr. João Coser •
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa

aparência', para fim de recrutamento 'e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão em 12/08/99.

PAU T A N° 109/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°
2511999 - do Sr. Manoel Salviano e outros· que "dá
nova redação ao § 1° do art. 239 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração Social - PIS, e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP",
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PAU T A N° 113/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
9911995 - da Sra. Elcione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nOs 144195, 154195,258195,268/95,
326196 e 56199)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258195, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95,
326196, 144195 e 56199, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154195,
com substitutivo.

PAUTA N° 116199

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 2311999 - do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
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PAU T A N° 119/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da casa:

URGÊNCIA (art. 155)

PROJETO DE LEI N° 1029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que ""dispõe sobre o
cheque"." Apensados: (PL 223011991,PL 4025/1993,PL
4064/1993,PL 99211995,PL 2391/1996,PL 338211997,PL
2578/1996,PL 1169/1999,PL 186/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa ~ deste e dos apensados, com
emendas; e pela antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim. .

PROJETO DE LEI N° 694/1995 • do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais de
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências."
Apensados: (PL 1974/1996)
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste, com Substitutivo; e pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa do apensado.

B • Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1620/1996 • do Sr. Paes Landim 
que "altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 123/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
~r•. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1°,
IOCISO I, alfnea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1990,
que declara inelegivel o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercicio de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanáver. Apensados:
PLC 27/1995, PlC 3211995, PlC 6211995 e PlC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar nO 32195 a 62195, apensados, a, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do

Projeto de Lei Complementar nO 76196 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, a, no mérito, pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1176T1995 - do Poder Executivo
que "estabelece os principios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOSI: ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo
apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1411A11996 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "fixa normas gerais para a prâtica do
naturismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO lEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovação deste e das emendas, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06/99.

PAU T A N° 124/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que -altera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996-.
RELATOR: Deputado JOSI: CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PROJETO DE LEI N° 1.80811999 - do Sr. Mendes
Ribeiro Filho e outros - que "altera dispositivo da lei nO
9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências-.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PARECER: a ser proferido.
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PAU T A N° 125199

A • Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts 201 a 203 do Regimento
Interno):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
136/99 - do Poder Executivo (MSC 1.542199) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção de
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos "(errit6rios".
RELATOR: Deputado If.JALDO LEITÃO
PARECER: a ser proferido

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
137/99 - do Poder Executivo (MSC 1.543/99) - que
"estabelece limite para remuneração, subsídio, provento
ou pensão, aplicável aos Três Poderes e ao Ministério
Público.
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados Sérgio Miranda,
Nelson Otoch e Femando Coruja, em 28/10/99

PAU T A N° 126/99

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4653/1998 - do Poder Executivo
(MSC 785/98) - que "regulamenta o § 20 do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, e dá outras providências". Apensado: PL
4819/1998
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas e das
subemendas apresentadas nesta Comissão; pela
inconstitucionalidade do PL 4819/98, apensado e, no
mérito, pela aprovação deste e das subemendas nOs
2199 (parcialmente) e 8/99 e pela rejeição das 49
emendas ao projeto e das subemendas nOs 1, 3, 4, 5, 6
e 7199.
VISTA ao Deputado Femando Coruja, em 28/10/99

PAU T A N° 127/99

A - Redação Final:
Relator: Deputado Moreira Ferreira

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 131/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1287/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Assunção de

Jales Sociedade Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Jales, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 134/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1691/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Universitária
Rádio e Televisão, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqÜência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 149/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 176/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Difusora Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 151/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 419/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à SISTEMA JORNAL DE
RÁDIO Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 45211998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada â Rádio Jomal do Povo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Umeira, Estado de São
Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 154/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 65211998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Clube de Rio
Claro Ltda., e transferida para a Rádio Jornal de Rio
Claro., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio Claro, Estado de
São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 155/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 786/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM S/C Ltda.,
originariamente deferida à FM São Marcos Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Jacareí, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 156/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnática (MSC 1083/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Jornal de Rio
Claro Ltcla., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo."
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 158/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1689/1998) • que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Educativa de
Radiodifusão Professor Lourenço Filho, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Porto
Ferreira, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 161/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1376/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Birigui
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo.",
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 164/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1688/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 170/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 250/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Taubaté Ltda., p~ra explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 171/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 161/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Tropical de
Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 183/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 806/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Morena Stéreo
Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Campinas, estado de
São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 184/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1401/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Jequitibá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo."

PAU T A N° 128199

A - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1611999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
Informática (MSC 223/1998) • que "aprova o ato

constante do Decreto de 9 de fevereiro de 1998, que
renova a concessão da Fundação Cultural
Riograndense, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13211999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1674/1998) ~ que "Aprova o ato que
outorga permissão à FUNDAÇÃO MÃE DE DEUS, para
executar serviço de radiodif\Jsão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14211999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1357/1997) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cidade Jundiaí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 146/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 228/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Jomal Cidade
Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência Modulada, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 147/1999'"
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1141/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Casper
Libero, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 148/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1430/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão originariamente outorgada à Rádio
Alvorada de Piracicaba Ltda., e transferida para o
Sistema Jornal de Rádio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Piracicaba, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15011999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 213/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM "Capital dos
Minérios" Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na cidade de ltapeva,
Estado de São Paulo." .
RELATOR: Deputado MOREIRA FÉRREIRA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 160/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 294/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação de Pesquisas,
Planejamento e Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Toledo - Fundação Toledo, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Toledo, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 176/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1651/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão ~ Sistema Syria Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Tucunduva,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 178/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 44/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Champagnat, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 179/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 103/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 201/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1708/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Guaramano Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Guarani das Missões, Estado
do Rio Grande do Sul. "
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 26211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 2411999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Goiano - de
Telecomunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na localidade de
Palmas, Estado do Tocantins."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PAU T A N° 129/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 151, J, DO RICO) ,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23511999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 376/1998) - que "aprova o texto da
Convenção sobre o Combate da Corrupção de
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comercias Intemacionais, concluída em Paris, em 17 de
dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constituc.i.onalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 301/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 749/1995) - que "aprova o texto do
Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos
Provenientes de Estados Não-Membros do Mercosul,
concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e
assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994."
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissão

PRAZO CONSTITUCIONAL (ART. 223 C/C. 64, §
20 e 3° DA CF/88)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 88/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 8/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Santa Luiza
de Mossoró, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9211999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1398/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 98/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 410/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Ibitinga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ibitinga, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
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PROJãTO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 99/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 446/1998) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Mirassol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mirassol, Estado
de são Paulo."
RELATOR: Deputado ZÉ INDIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 100/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 448/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sistema Nova Difusora
Ltda., para expio'" serviço de radiodifusi!io sonora em
onda média, na cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10211999·
da Comissi!io de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
Informática (MSC 463/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rãdio Morada do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAII: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 103/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 49211998) - que "aprova o ato que
renova a permissi!io outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Sertaozinho, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 110/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
Informática (MSC 595/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundaçao Educativa
Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Lagoa Vermelha, Estado
do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado CAIO RIELA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19211999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1081/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Meteorologia Paulista Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de
lbitinga, Estado de São Paulo. "
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 195/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1656/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Agreste Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Nova Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO-lEGISLATIVO N° 210/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 37/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Excelsior de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Ibiúna, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAII: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 21711999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 468/1996) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação José
Resende Vargas de Rádio, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Rio
Paranaíba, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 220/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1076/1999) - que "aprova o ato que
renova a concessão do Sistema Evangelizador de Rãdio
Difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Jaboticabal,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 224/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1690/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Bom Jesus de Rãdio e
Televisão. para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqUência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Píndamonhangaba, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado ZÉ INDIO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 227/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
Informática (MSC 1704/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Paraguaçu Paulista FM
Ltda•• para explorar serviço de radioditiJsAo sonora em
frequência modulada, na localidade de Paraguaçu
Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 254/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 165211998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Miraguaí Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Miraguaí, Estado do Rio
Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 25511999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1662198) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Empresa Mutum de Comunicações
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na localidade de Nova Mutum,
Estado do Mato Grosso. "
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 22811999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1705/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema de Comunicações
Patrocínio Paulista SIC Ltcla., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
localidade de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 22911999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1711/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Costa Branca Ltda., para
explorar serviço de lC\diodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Areia Branca, Estado do Rio
Grande do Norte,"
RELATOR: Deputado NEY LOPES .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 245/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 126/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação João XXIII 
Rádio Por Um Mundo Melhor, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. "
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 250/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 109011998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora da
Campanha ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campanha,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 261/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1721/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Gazeta Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 266/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 120/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Alvorada FM de Salinas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Salinas, Estado

, de Minas Gerais.,"
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 269/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 493/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Capinópolis a
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Capinópolis, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 290/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 674/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada ã Rádio Cultura de
Pederneiras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pederneiras,
Estado de São Paulo." .
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 293/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1659/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Redenção, Estado do Pará."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 295/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1719/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Rádio Educacional de
Jatai, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Jataí, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 296/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 20/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 299/1999 
da .Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 482/1999) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo
Ltda., para explortr serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sui."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última sessão: 05/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.167/99 - do Sr. lédio Rosa - que
"Modifica o Código Civil - Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - a fim de estabelecer a maioridade civil aos
dezoito anos de idade". (APENSADO AO PL N°
3.538/97)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

A PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

Decurso: 2· Sessão
Última Sessão: 05111199

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.495/98 - do Sr. Jair Meneguelli
- que "dispõe sobre a promoção e a fiscalização da
defesa sanitária animal quando da realização de rodeios
e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

AVISO

RECEBIMENTO DE SUGESTÕES
PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE SUGESTÕES. (5 SESSÕES)

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 04111199

PROJETO DE LEI N° 2787/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "estabelece que o porte de armas de fogo legal será
exclusivo para militares".
RELATOR para oferecimento de subsidios: Deputado
FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1· Sessão
Última sessão: 09111199

Projetos de Lei (art. 119, 1e § 1°)

PROJETO DE LEI N.O 1.281/95 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "cria instrumentos financeiros para modemizaçao
da infra-estrutura".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N.o 1.864-AI96 - do Sr. Delfim Netto 
que "dispõe sobre a instalação e o funcionamento da
Estação Aduaneira Interior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
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PROJETO DE LEI N.o 3.902197 - do senado Federal
(PLS 31/97) - que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional do Brasil S.A. como participação brasileira na
estrutura de organização do Banco do Mercosul".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI N.O 691-A/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "obriga às empresas a instalação e o efetivo
funcionamento de serviços odontológicos aos seus
empregados nas condições que especifica-o
RELATOR: Deputado CELSO JACOB

PROJETO DE LEI N.O 876/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "altera a Lei n.o 9.317, de 5 de dezembro de
1996, para incluir no cálculo da receita bruta anual de
empresas a serem ).enquadradas como micro e
pequenas empresas o t1esconto de créditos oriundos do
pagamento do ICMS e do IPI-.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N.o 902199 - do Sr. João Paulo - que
"cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUÁRIA
BRASILEIRA, e dá outras providências-o
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:2a Sessão
Última sessão: 08/11/99

PROJETO DE LEI N° 4.378/98 - dos Srs. Milton Mendes
e João Coser - que -regula as relações jurídicas entre a
agroindústria e o produtor rural integrado e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

Decurso:S·Sessão
Última sessão: 03/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.628196 - da Sra. Fátima Pelaes
- que "define a Politica Florestal para a AmazOnia
brasileira e dá outras providências· (Apensados: PLs nOs
680/99 e 687/99).
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI N° 1.074/99 - do Sr. Eduardo Paes 
que -inclui novo dispositivo na Lei nO 9.491, de 9 de
setembro de 199T. .~..
RELATOR: Deputado MOCio SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.437/99 - do Sr. Luiz Sérgio - que
-roma obrigatório que as empresas estrangeiras que
exerçam atividades ligadas à ind6stria petrotrfera no
Brasil encomendem um mlnirno de cinqüenta por cento
dos bens e serviços que utilizem ao mercado nacionar.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA -

PROJETO DE LEI N° 1.507/99 - do Sr. Jair Meneguelli 
que -estabelece a obrigatoriedade de prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem das
compras em estabelecimentos comerciais
autodenominados de supermercados, hipermercados ou
similares-.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB

PROJETO DE LEI N° 1.534/99 - do Sr. Jorge Costa 
que -proíbe a privatização de usinas hidrelétricas em
todo o país-. _
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.571/99 - do Sr. Roberto Argenta
- que "concede desconto no valor a ser pago ao
Programa de Integração Social - PIS, e como
Contribuições para a Seguridade Social - COFINS, aos
que contratarem novos empregados".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 1.612199 - do Sr. Enio Bacci - que
·obriga a colocação de cartazes indicativos que se
refiram a validade do produto perecivel exposto em
promoção e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PAU T A N° 59199

Local: Plenário 10, Anexo \I
Horário: 10 horas

A - Proposições Sujeitas a Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PROJETO DE LEI N° 1.410/99 - do Sr. Marcos Cintra 
que "dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição
de freqüência a alunos impossibilitados de comparecer
à escola, por motivos de liberdade de consciência e de
crença religiosa-.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: contrário

B - Proposições Sujeitas a Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 996/99 - do Senado Federal (PLS
39199) - que "dispõe sobre a criação do 'Dia Nacional
do Choro' e dã outras providências". Apensado: PL nO
906199 .
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável ao PL nO 996/99 e contrário ao PL
n0906/99,apensado
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa 
que -destina as receitas financeiras dos prêmios
prescritos ou acumulados da Loteria Federal, Loteria
Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
Apensados: PLs nOs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e
4.213198.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário ao PL n~ 427195 e aos PLs nOs
1.822/96,2.645/96,3.835/97 e 4.213/98, apensados

PROJETO DE LEI N° 2.742197 - do Sr. Ricardo
Gomyde - que -altera o art. 56 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996"que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional-. Apensados: PLs nOs 2.760197 e
440/99.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado GILMAR
MACHADO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.618197 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que -dispõe sobre o processo de autorização
de novos cursos de Medicina e Odontologia".
Apensados: PLs nOs 3.719/97 e 4.230/98.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL nO 3.618/97 e aos PLs nOs
3.719197 e 4.230/98, apensados

PROJETO DE LEI N° 3.805197 - do Sr. Marçal Filho 
que "altera o art. 4° da Lei nO 4.324, de 14 de abril de
1964, que institui o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Odontologia, e dá outras providências".
Apensado: PL nO 4.299198.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL nO 3.805/97 e contrário ao
PL nO 4.299198, apensado
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marisa Serrano e
João Matos, em 1.9.99

PROJETO DE LEI N° 23199 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre a matricula de crianças de seis anos de
idade no ensino fundamentar.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Professor Luizinho, em 19.10.99

PROJETO DE LEI NO 177199 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "altera a Lei nO 9.093, de 12 de setembro de 1995,
que dispõe sobre feriados".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favoráVel, com emenda
VISTA ao Deputado Pedro Wilson, em 25/08199

PROJETO DE LEI N° 254199 - do Sr. Rubens Bueno 
que "altera dispositivo da Lei nO 8.913, de 12 de julho de
1994, que dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar".
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI
PARECER: favoráVel

PROJETO DE LEI N° 292199 - do Sr. Marcos de Jesus 
que "Institui o Dia da Blblia".
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO
PARECER: favoráVel

PROJETO DE LEI N° 343/99 - do Sr. Chico da Princesa
- que "institui a Semana de Prevenção do Aborto e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Átila Lira, em 25/08/99

PROJETO DE LEI N° 415/99 - do Sr. Alceu Collares
que "altera a Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: contrário -.
VISTA à Deputada Esther Grossi, em 19/10/99

PROJETO DE LEI N° 565/99 - da sra Maria Lúcia - que
"cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Professor Luizinho, em 25/08/99

PROJETO DE LEI N° 594/99 - do Sr. Bispo Wanderval 
que -altera a Lei nO 9.696, de 1° de setembro de 1998,
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal
e Conselhos Regionais de Educação Física, a fim de
suprimir a permissão do exercício da profissão aos
práticos". Apensado: PL nO 1.116/99.
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO
PARECER: favorável ao PL nO 594/99 e contrário ao PL
nO 1.116/99, apensado

PROJETO DE LEI N° 782199 - do Sr. Ursicino Queiroz 
que "institui o dia 2 de julho corno Dia da Libertação do
Brasil".
RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Eurico Miranda, em 25/08199

PROJETO DE LEI N° 789199 - do Sr. Marcos de Jesus
- que -dispõe sobre medidas emergenciais de combate
à prostituição infanto-juvenil".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Deputado Flávio Ams, em 19/10/99

PROJETO DE LEI N° 825/99 - do Sr. Glycon Terra Pinto
- que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina
'Linguagem de Programação de Computador' nos
currículos escolares dos estabelecimentos do ensino
médio, das redes pública e privada em todo o País".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo 
que -dá nova redação ao § 3° do art. 1° da Lei nO 6.902,
de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criaçao de
estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, e dá
outras providências-.
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado OSVALDO BIOLCHI, em 27.10.99
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PROJETO DE LEI N° 66-Al99 - da Sra. Iara Bemardi 
que "dispõe sobre a criação de Programa de Orientação
Sexual, de Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo
de Drogas.e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL nO 66/99 e à emenda
apresentada na Comissão de nO 1199

PROJETO DE LEI N° 1.018/99 - do Sr. Nelson
Pellegrino - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Moradia Estudantil".
RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.131/99 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "dispõe sobre ~ inclusão obrigatória da disciplina
Ética e Cidadania nos currículos escolares dos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das
redes pública e privada em todo o País".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 53/99 - do Sr. Professor Luizinho
- que "estabelece o número máximo de alunos por
classe na educação básica". Apensados: PLs nOs
640/99,731/99 e 1.521/99.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: contrário ao PL nO 53/99 e aos PLs nOs
640/99, 731/99 e 1.521/99, apensados

PROJETO DE LEI N° 458/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"introduz no currículo de 1° grau noções mínimas
profissionalizantes de caráter regional, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 601/99 - do Sr. Dr. Helena - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de
artigos da Constituição Federal no rodapé de jamais e
revistas, editados em território nacional".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 904/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do
Adolescente para permitir a participação ou presença de
menores em jogos de bilhar ou sinuca, quando
realizados em clubes sociais ou esportivos".
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.172199 - do Sr. Marçal Filho 
que "obriga os estabelecimentos particulares de ensino
a estabelecerem datas opcionais para o vencimento das
mensalidades escolares".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO
PARECER: contrário ao PL nO 1.172199 e às emendas
apresentadas na Comissao de nOS 1199 e 2199

PROJETO DE LEI N° 1.271199 - do Sr. Walter Pinheiro
- que "estabelece a data de 25 de junho de 1822 como
marco comemorativo da Independência do Brasil e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.526/99 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que "dispõe sobre isenção do Imposto de Renda na
premiação de vencedores de concursos artísticos,
literários e culturais".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.265/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos cursos
médicos e a ampliação de vagas nos cursos existentes,
nos próximos dez anos, e dá 9.utraS providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.325/98 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "dispõe sobre a prestação de serviço gratuito à
comunidade carente, por parte do profissional que
estudou gratuitamente em curso ou faculdade mantido
pela União ou Estado, ou mesmo com bolsas de estudo
doadas pelo Poder Público".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.510/98 - do Sr. Francisco
Rodrigues - que "inclui as matérias agropecuária,
primeiros socorros e nutrição no currículo de 1- a 8
séries do 1° grau, das escolas localizadas em área
rural".
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 38 sessão
Última Sessão:04/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1 )

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI N° 651199 - do Sr. Ademir Lucas 
que "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional".
RELATOR: Deputado JOS~ MELO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 04111/99)
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Projetos de Lei (art. 119, le § 10)

PROJETO DE LEI NO 577-A/99 - do Sr. José Chaves 
que "'denomin!'l Aeroporto Internacional do Recife 
Gilberto Freire' o Aeroporto da Cidade do Recife, Estado
de Pemambuco-.
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI NO 1.462199 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que -acrescenta inciso VI e altera o § 4° do art. 6° da Lei
nO 9.615, de 24 de março de 1998-.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI NO 1.471199 - do Sr. Júlio Redecker 
que -acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nO 9.615, de
24 de março de m8, que 'institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 1.511199 - do Sr. Enio Bacci - que
"Institui a 'semana Nacional de Pessoas Portadoras de
Deficiências' e dá outras providências-.
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

" PROJETO DE LEI N° 1.572199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que -dá nova redaçlo ao inciso 11 do art. 44
da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
pennitlr que eatuclantes do ensino médio possam
participar: de processo seletivo para Ingresso em
InstItulçlo de Ensino Superior, e dá outras
provid6nclas-•
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N° 1.635199 - da Sra. Esther Grossi 
que -diapOe sobre a capacitaçAo de professores para a
educaçlo infantir.
RELATOR: Deputado JOS~ MELO

PROJETO DE LEI N° 1.826199 - do Sr. Paulo José
Gouv6a - que -modifica o Decreto-Lel nO 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a lei nO
4.117, de 27 de agos1o 1962', estabelecendo horários
especfflcos para veiculaçao de programas educativos"
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

PAUTA N° 25199

LocIII: PIenérIo 4 - Anexo 11
Horirto: 10h

A· Proposlç6n Sujeitas à Apreclaçio
pelo Plenário da C_:

URGêNCIA

PROJETO DE LEI N- 2.2S9196 - do Sr; Domingos
LeoneIU - que ,MIItUI, nu convenç&ts e nos acordos

coletivos de trabalho, o Contrato de Primeiro Emprego-.
(Apensados: PL's nOS 4.151198 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL nO 4.847/98, apensado, e pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emendas, do PL nO 4.151/98, apensado

PRIORIDADE

EMENDA DO SENADO -FED'ERAL AO PROJETO DE
LEI N° 3.066-EI97· que -dispõe sobre a Carreira de
Apoio Têcnico-Administrativo do Ministério Público da
União· MPU, fixa os valores de sua remuneração e dá
outras providências-.
RELATOR: CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
da emenda

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 104/96 - do
Sr. João Fassarella - que -acrescenta parágrafos 1° e 20
ao artigo 17 da Lei nO 4.320, de 17 de março de 1964, e
dá outras providências-.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 231198 - do
Sr. João Pizzolatti - que -altera os arts. 181, 194 e 199
da Lei nO 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacionar.
RELATOR: Deputado Ft:UX MENDONÇA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pClblicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequaçAo financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rej8ição

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 14/99 - do Sr.
Pompeo de Mattos - que -autoriza o uso de Títulos
Federais para pagamentos de dívidas de Estados e
Municípios".
RELATOR: Deputado EDlNHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovaçao

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NO 2.417189 - da Sra. Rita Camata
que -dispOe sobre a concessao de beneficio fiscal às
peII08S juridicas, nas condições que menciona-o
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequaçAo
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da
ComlssAo de Trabalho, de Administração e Serviço
Pabfico
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B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA'

PROJETO DE LEI N° 1.387-8/95 - do Sr. Júlio
Redecker - que "cria o Programa de Controle de
Segurança Automotiva (PROCONSEG), e dá outras
providências·. (Apensado: PL nO 1.466/96)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL nO 1.466/96, apensado, e, no mérito,
pela aprovação do Projeto, com emendas, e pela
rejeição do PL nO 1.466/96, apensado

)

PROJETO DE LEI 'N° 1.475-A/96 - do Sr. João
Fassarella - que "acrescenta parágrafos ao artigo 10 da
Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o
Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial,
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA •
PARECER: pela adequação financei,ra e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação do Proj~to •.~ da emenda .da
Comissão de Trabalho, de Adminisb:ação e Serviço
Público

PROJETO DE LEI N° 2.167-Al96 - do Sr. Aroldo Cedraz
- que "dispõe sobre a politica de garantia de preços
mínimos para o sisa!.
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI N° 2.213-Al96 -: do Sr. Eduardo
Jorge - que "dispõe sobre a isenção de taxas em
serviços bancários para usuários de baixa e média
renda". (Apensados: PL's nOs 2.214/96 e 2.256/96)
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita. ou da despesa
públicas não cabendo pronunciamento quanto à
adequa~o financeira e orçamentária do Projeto, dos
PL's nOs 2.214196 e 2.256/96, apensados, e do
substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e, no mérito, pela rejeição do
Projeto, de seus apensados e do substitutivQ da
CDCMAM

PROJETO DE LEI N° 2.806-Al97 - da Sra. Esther Grossi
- que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
PARECER: pela inadequação financéirae orçamentária
do Projeto e do Substitutivo adotado na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. .'
VISTA ao Deputado José Pimentel, em 18/08199

PROJETO DE LEI N° 3.657197 - do Sr. Paulo Paim,
que "dispõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PARECER: pela não impiic.ação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronu~c~amento qu.anto a
adequação financeira e orçamentana e, no menta, pela
rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.722-~j97 - da Sra. Marisa
Serrano - que "altera o inciso IV do ar!:. 4° da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado MILTOf\.!.TEMER
PARECER: pela náo implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI N° 383/99 - do Sr. Pompeo de Mattos
- que "institui a Loteria Municipal de prognósticos sobre
o resultado de sorteio de números, organizada nos
moldes da loteria denominada jogo do bicho e revoga
dispositivos legais referentes a sua prática e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronu~c~amento qu.anto à
adequação financeira e orçamentana e, no mento, pela
aprovação
VISTA ao Deputado Fetter Júnior, em 11/08/99

PROJETO DE LEI N° 404/99 - do Sr. José Pimentel 
que "toma obrigatória a instalação de porta de
segurança nas agências bancárias e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento qu.anto à
adequação financeira e orçamentária e, no mento, pela
aprovação do Projeto e do Pl nO 628/99, apensado, com
Substitutivo, e pela rejeição da emenda apresentada a
este

PROJETO DE LEI N° 600/99 - do Sr. Gerson Gabrielli·
que "dispõe sobre financiamentos concedidos pelas
empresas mercantis com recursos próprios".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despes~

públicas, não. cabendo pronu~c~amento qu.anto a
adequação financeira e orçarnentána e, no ménto, pela
rejeição

PROJETO DE LEI N° 1.105/99· do Sr. Paulo Rocha 
que "dispõe sobre dedução, no cálculo do imposto de
renda da pessoa física, do valor pago a titulo de vale
transporte a empregado doméstico".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequação
financeira e orçamentária
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AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 09/11/99

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):,
PROJETO DE LEI N° 4.397-A/98 - do Tribunal.
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a criação de 11
(onze) Funções Comissionadas, sendo uma nivel' 8
(oito), seis nível 5 (cinco), duas nível 4 (quatro) e duas
nível 3 (três), para a Secretaria de Informática do
Tribunal Regional de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

B • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.175198 - do Sr. Francisco
Rodrigues - que "dispõe sobre aplicação de recursos do
Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) no
interior da Amazônia".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 4.816-Al98 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dá nova redação ao art. 3° da Lei nO
6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa de
Alimentação do Trabalhador".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 959-A/99 - do Sr. Serafim Venzon
- que "altera dispositivo da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, sobre a formação de condutores".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.595199 - do Sr. Augusto Nardes
- que "dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela
Superintendência Nacional de Abastecimento 
SUNAB".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 785199 - do Sr. Ubiratan Aguiar 
que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigaçOes de pequeno
valor pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal. ".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA

AV IS OS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ(DIA 04111199)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 753/99 - do Sr. Miro Teixeira 
que "altera a Lei nO 9.478, de 06 de agosto de 1997,
dispondo sobre a política energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo."
(Apensado: PL nO 1.007/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

PROJETO DE LEI N° 1.734/99 - do Senado Federal
(PLS 329/99) - que "altera dispositivo da Lei nO 9.478, de
6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política
energética nacionaL"
RELATOR: Deputado B. SÁ

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.275/99 - do Sr. Deusdeth
Pantoja - que "concede isenção do imposto de
importação para equipamentos de geração
termoelétrica."
RELATOR: Deputado JUQUINHA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA N° 21/99

- Requerimentos:

Do Senhor carlos Mosconi - que ·solicita a realização
de reunião de Audiência Pública, com a presença dos
Senhores: Dr. Gonçalo Vacina Neto, Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde; Dr. Mauro Ricardo Machado Costa,
Presidente da Fundação Nacional de Saúde; ProfO
Heleno R. Correia Filho, da UNICAMP; Dr. Maarten
Immik, responsável pela área de nutrição da UNICEF,
em Brasilia; Afranio Barreto da Associação Brasileira de
Extratores e Refinadores de Sal (ABESAL), e Lynn Dee
Silver, Coordenadora do Instituto Brasileiro de Defesa
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do Consumidor - IDEC, para esclarecer a falta de iodo
no sal produzido no Brasil".

Do Senhor Arnaldo Faria de Sá - que solicita a
realização de reunião de Audiência Pública, para discutir
o tema L.E.R. {Lesão por Esforços Repetitivos}, e
D.O.R.T. (Distúrbios Ósteomusculares Relacionados ao
Trabalho)".

8 - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.412/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "acrescenta arts. à Lei nO 8.069, de 13 de
julho de 1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para dispor sobre crimes de abuso sexual". (Apensos:
PL's 235/99, 3987/99, 398/99, 436199, 546/99 e 631199)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: contrário a este e ao PL nO 397/99,
apensado, e favorável aos Projetos de Lei nOs 235/99,
398/99,436/99, 546199 e 631/99, apensados, na forma
do substitutivo

PROJETO DE LEI N° 134/99 - doCa) Sr.(a) Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
motéis e similares determinarem o preenchimento de
ficha de controle de hospedagem, visando impedir a
freqOência de menores de 18 (dezoito) anos de idade".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Ursicino Queiroz, em 15/09/99

C - Proposições Sujeitas à Apreciação
conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3062197 - doCa) Sr.(a) Valdir
Colatto - que "altera a redação do inciso VIII, art. 30, da
Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar limite de
isenção de contribuição para a Seguridade Social, no
caso de construção residencial unifamiliar destinada a
uso próprio". (Apenso o PL nO 3.327197)
RELATOR: Deputado JOSt: UNHARES
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nO
3.327/97, apensado
(já inciada a discussão)

PROJETO DE LEI N° 4567·A/94 - doCa) Sr.(a) Paulo
Paim - que "impõe ao empregador o adiantamento das
despesas do empregado com médico anestesista
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1966-Al96 • doCa) Sr.(a) AntOnio
do Valle • que "acrescenta parágrafo 3° ao artigo 23 da
Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz

encargos sociais em 50% para o trabalho avulso ou
temporário de natureza rural."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2286/96 - doCa} Sr.(a} Paulo Paim
- que "permite a renúncia de aposentadoria proporcional
por tempo de serviço". (Apensados os PL's nOs 3.900/97
e 4.743/98)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável a este-e aos Projetos de Lei nOs
3.900/97 e 4.743/98, apensados, com substitutivo
VISTA ao Deputado Eduardo Barbosa, em 15/09/99

PROJETO DE LEI N° 2734/97 - doCa) Sr.(a) Pinheiro
Landim - que "dispõe sobre a habilitação e o
provisionamento de dentistas-práticos, regulamenta o
exercício dessa profissão, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Ursicino Queiroz, em 15/09/99

PROJETO DE LEI N° 2764/97 - do{a} Sr.(a) Salvador
Zimbaldi - que "obriga as entidades desportivas,
recreativas e afins a contratar seguro de
responsabilidade civil".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2891/97 - do(a) Sr.(a) Pedro
Wilson - que "altera a Lei nO 9.425, de 24 de dezembro
de 1996, que "dispõe sobre a concessão de pensão
especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em
Goiânia, Estado de Goiás"".
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Jorge Alberto, em 30/06/99
O Deputado Jorge Alberto apresentou manifestação
escrita contrária

PROJETO DE LEI N° 3175/97 - do{a) Sr.(a) Eduardo
Jorge - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico em Obstetrícia".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3451197 - doCa) Sr.(a) Júlio
Redecker - Que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a
dedução, da contribuição previdenciária, das quantias
pagas pela empresa a título de assistência médica a
seus empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3584-AI97 - do(a) Sr.(a) Aroldo
cedraz - que "dispõe sobre a suspensão do pagamento
dos dêbitos das Prefeituras Municipais junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de serviço - FGTS e ao Instituto
Nacional do seguro Social - INSS, no caso de
municípios atingidos por seca ou enchente".
RELATOR: Deputado José Canos Coutinho
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N° 3614/97 - doCa) Sr.(a) Luiz Alberto
• que "estabelece a obrigatoriedade da identificação
é'tnico-racial nos serviços de saúde públicos e privados".
(Apenso o PL nO 3.875/97)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABiLlO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL nO
3875/97,apensado

PROJETO DE LEI N° 3658/97 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
• que "dispõe sobre o destino dos recursos financeiros
arrecadados pelo Tesouro Nacional provenientes das
contas inativas do sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS
PARECER: favorável

PROJETO DE LE~N° 3854197 - doCa) Sr.(a) Adão Pretto
e outros - que "dispõe sobre a participação dos
agricultores no processo de classificação e recebimento
do fumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06199

PROJETO DE LEI N° 4026197 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
• que "altera o art. 29 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991".
RELATOR: Deputado DARCislO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 4031197 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
• que "altera dispositivo do arl 103 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4033197 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera o texto das Leis 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, bem como as que se seguiram· 8.218/91
·8.222/91 ·8.315191 ·8.398192 - 8.444/92 • 8.490/92 
8.540192 - 8.542192 - 8.619193 - 8.620/93 • 8.641193 
8.647193 - 8.666/93 • 8.742193 - 8.861194 - 8.870/94 •
8.880/94 • 8.883/94 - 8.981195 - 9.032/95 • 9.063195 
9.065195·9.129195 - 9.311196 - 9.317196".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4040197 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
• que "altera dispositivo do art. 69 da Lei nO 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FEUPE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vtcente Caropreso, em 30/06199

PROJETO DE LEI N° 4220/98 - doCa) Sr.(a) João
Fassarella • que "dispõe sobre a reserva, nos
empreendimentos imobiliários, de unidades destinadas
a pessoas portadoras de deficiência fisica".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: favorável .
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Costa e Lrdia
Quinam, em 30lO6I99

PROJETO DE LEI N° 4327198 • doCa) Sr.(a) Pedro
Canedo • que "institui a passagem gratuita em

transportes coletivos para acompanhantes de pessoas
portadoras de deficiência que sejam dependentes dos
mesmos para sua locomoção".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06199

PROJETO DE LEI N° 4700/98 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
• que "altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991 e dá outra providências".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável -.
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06199

PROJETO DE LEI N° 4713198 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera dispositivos da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4738198 - doCa) Sr.(a) Veda
Crusius - que "altera o inciso V do art. 88 da Lei 8.069,
de 13 de julho de 1990 • Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAM
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 35/99 - doCa) Sr.(a) Paulo Rocha 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis,
pousadas, pensões e congêneres colocarem à
disposição de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, folders, panfletos e outros) sobre
Doenças sexualmente Transmissiveis-AIDS em suas
dependências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa. em 30/06199

PROJETO DE LEI N° 108199 - doCa) Sr.(a) Maria Elvira 
que "altera o arl 101 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
determinando investigação imediata em caso de
desaparecimento de criança e adolescente, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputada RITA CAMATA
PARECER: Favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 135199 - doCa) Sr.(a) Bispo
Rodrigues - que "toma obrigatório o registro dos casos
de desnutrição junto ao Ministério da Saúde, secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde pelos órgãos que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Alberto e
Angela Guadagnin, em 12105199

PROJETO DE LEI NO 138/99 - doCa) Sr.(a) Edinho
Araújo· que "altera dispositivos da Lei na 6.435, de 15
de julho de 19n, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 169199 - doCa) Sr.(a) José
Pimentel • que "concede isenção do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos
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Industrializados (IPI) incidentes sobre equipamentos e
medicamentos destinados ao tratamento de diabetes".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados: Carlos Mosconi, Dr.
Rosinha, Jorge Alberto e Vicente Caropreso, em
15/09/99

PROJETO DE LEI N° 210/99 - do(a) Sr.(a) Enio Bacci
que "institui o exame gratuito de próstata, custeado pelo
SUS".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 267/99 - do(a) Sr.(a) Rita camata
- que "dispõe sobre a ~stituição do dia 18 de maio como
o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de
crianças e adolescentes".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável com emendas

PROJETO DE LEI N° 535/99 - do(a) Sr.(a) Enio Bacci 
que 'orna obrigatório o uso da mensagem "Doe
sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA", na publicidade
oficial do governo federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Caropreso e
Euler Morais, em 16/06/99

PROJETO DE LEI N° 4884199 - do(a) Sr.(a) Marçal Filho
- que "proíbe a exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pomográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua venda".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4891199 • do(a) Sr.(a) Zulaiê
Cobra - que "altera a Lei na 8.212, de 24 de julho de
1991, e a Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
instituindo nova categoria de segurado obrigatório da
Previdência Social".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:2·sessão
Última Sessão: 08111/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11. § 10)

PROJETO DE LEI Na 3137/97 - do Sr. Claudio êajado
- que "dispõe sobre o exame preventivo de acuidade
visual nos estabelecimentos públicos de ensino
fundamental".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 68/99 - do sra Iara Bemardi - que
"dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do
nascituro portadores do vírus HIV".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI Na 220/99 - do Sr. Pedro Valadares
- que "Acrescenta incisos ao art. 473 da consolidação
das Leis do Trabalho, para dispor sobre faltas
justificadas em casos de enfermidades de filho".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:4·sessão
Última Sessão: 04/11/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3725193 - do Sr. Luciano pjzzatto
- que "dispõe sobre a divulgação em embalagens de
leite, de infonnações sobre crianças desaparecidas em
todo o território nacional".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 2938197 - da sra. Teté Bezerra
que "Acrescenta parágrafo ao art. 106 da Lei na 8.213,
de 24 de julho de 1991. para disciplinar sobre meios de
comprovação de tempo de exercício de atividade por
parte de trabalhadoras rurais."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABfLlO

PROJETO DE LEI N° 3364-Al97 - da Sr. Cunha Bueno·
que "Regula o seguro facultativo de acidentes pessoais
oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte
rodoviário intennunicipal, interestadual e internacional."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI Na 1487199 - do Sr. Rubens Bueno 
que "Dispõe sobre o pagamento de salário-famflia aos
trabalhadores com filhos inválidos:.
RELATORA: Deputada LlDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 1558199 • do Sr. Eduardo Jorge 
que "Fixa o limite l'Ílâximo do valor dos beneficios do
regime geral de previdência social:.
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N° 1559199 - do Dr. H6\10 - que
"Autoriza a dedução do Imposto de Renda das pessoas
flsicas, de doações feitas a entidades que se dedicam à
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência física
e cuidados de idosos".
RELATOR: Deputado S~RGIO CARVALHO
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PROJETO DE LEI N° 1560/99 - da Dr. Hélio - que
"assegura e estabelece critérios para a concessão de
cadeira de rodas, aparelhos ou equipamentos de 6rtese
e prótese à pessoa portadora de deficiência".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1640/99 - do Senado Federal •
que "Dispõe sobre a inclusão de aviso alertando sobre
os malefícios resultantes do uso de equipamentos de
som em potência superior a oitenta e cinco decibéis.".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N° 1641199 - do Senado Federal·
que "Dispõe sobre o controle do uso de talidomida".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEl N° 724·A/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "Dá nova redação ao artigo 60 da Lei nO 8.069, de
13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 746-AI99 - do Sr. José Carlos
Elias • que "Dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais às empresas de comunicação que utilizem
espaço fixo para a divuldação de fotos e textos sobre
pessoas desaparecidas".
RELATOR: Deputado Dr. ROSINHA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2· Sessão
Última Sessão: 08/11/99

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇ6ES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 727199· do Sr. Coraucl Sobrinho
que "dispõe sobre a figura do OUVIDOR, como
representante dos consumidores junto *ANEEL e à
ANATEL, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 1.530199 - do Sr. Luiz BJttencourt 
que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38 da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da ConstituiçAo Federal, institui nOnn&s
para licitações e contratos da AdministraçAo PObllca e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 09/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 990-A/99 - do Sr. Jair MenegueJli,
que "dispõe sobre a produção de cloro e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última sessão: 08/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 10)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 646/99 - do Sr. lédio Rosa - que
"altera o art. 320 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro"
(apensos os PLs. nOs. 840199 e 1.035/99).
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95

REFORMA TRIBUTÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14 horas

PAUTA N° 36/99

Esclarecimentos do Relator acerca do seu
Parecer.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 175-A,
DE 1995 - do Poder Executivo (MSC nO 888/95) - que
"altera o capitulo do Sistema Tributário Nacional".
(Apensadas as PEes nOS. 14-Al95; 46-AI95; 47-A/95;
38-AI95; 195-AI95; 124-AI95; 176-AI93,~AI96, 559
Al97, 592-A/98 e 8-AI99). .
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 33-A/99

JUíZES CLASSISTAS

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 2199

.... "'~fe e análise dos depoimentos
,,::.:nados em Comissões da Câmara dós

Deputados e do,Senado Federal sobre a
matéria.

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (10
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

DeculSo:98 Sessão
Última Sessão: 04.11.99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33-A,
DE 1999 - do Senado Federal - que "altera dispositivos
da Constituição Federal pertinentes ã representação
classista na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 85-A/99 - FEF

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 4199
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Convidado:
Professor NEROALDO PONTES DE AZMDO,
Presidente Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - UNDINE.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 98 Sessão
Última Sessão: 04.11.99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 85-A,
de 1999 - do Poder Executivo - que "acrescenta o art.
76 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 96-A/92 - ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 36199

Continuação da votação dos destaques ao
Parecer da Relatora·Geral.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96-A.
DE 1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que "introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário".
(Apensadas as PECs nOs 112-A/95, 127-A/95, 215-A/95.
368-A/96 e 5O()"A/97).
RELATORA-GERAL: Deputada ZULAI~ COBRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-A/96 - PRECATÓRIOS

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 3199
Apreciação do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407-A,
DE 1996 - do Sr.luciano Castro e outros - que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias". (Apensada: PEC 436
A/96).
RELATOR: Deputado ANDRé BENASSI.
PARECER: a ser proferido na reunião.

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

AVISO

EM FASE
DE EMENDAS

DE
(10

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-A/96 - PRECATÓRIOS

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30min
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PAUTA N° 3199

Apreciação do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 407-A,
DE 1996 - do Sr. Luciano Castro e outros - que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias". (Apensada: PEC 436
Al96).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: a ser proferido na reunião.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,' .
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 7° dia
Úlfimo Dia: 04/11/99

PROJETO DE LEI N° 036/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial no valor de R$ 347.000,00, para os fins que
especifica.
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO Df: LEI N° 037199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da Urlião; em favor de Encargos Financeiros da
União, crédit9 suplementar no valor de R$
20.041.582.ÔOOOO, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.
RELATOR: SenadorWELLlNGTON ROBERTO

PROJETO,DE LEI N° 038I99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementár no valor de R$ 3.647.634,00, para reforço
de dotaçõe,s consignadas no vigente orçamento.
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

Decurso: 1° dia
Último Dia: 10/11199
PROJETO DE LEI ND 039199-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor do Banco Central
do Brasil· S. A. e da Caixa Econômica Federal, crédito
suplementar. no valor total de R$ 373.370.723,00, para
os fins qye: especifica.

PROJETO, IJlE LEI ND 040/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor do Banco do
Estado do Amazonas S.A, Banco do Estado do Ceará
SA e B,an,60 do Estado de Goiás S.A., crédito especial
no valor de R$ 26.518.929,00, para os fins que
especifica..

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09;00 As 12'00 E 13:30 As 18;30

(Enperra-se asessao às 13horas e39 minutos.)
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.284 DE 1999

(Da SrSI Vanessa Grazziotin)

Solicita InfonnaçÕ88 ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Ind6stria e Comércio
Exterior a respeito dos resultados do
incentivo fiscal, estabelecido pelo art. 4A da
Lei nll 8.248, de 1991, nos tennos da Lei
nIl 8.191, de 1991.

Senhor Presidente,
Requeiro, a V. ExJl, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116"
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam .
solicitadas ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior as seguintes
informações sobre os efeitos do incentivo fiscal
estabelecido pelo art. 4Ada Lei nA 8.248, de 1991, no
desenvolvimento da indústria brasileira de bens de
informática e automação, em relação a sua situação
ex ante: número de plantas industriais, sua
distribuição geográfica, volume ffsico e valor da
produção, e nfvel de valor agregado.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1999. 
Deputada Vanessa Grazziotin.

Voto

Estando de acordo com o art 50, § 'P da Constituição
Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Inferno da
Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Dep. Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll1.364, DE 1999

(Do Sr. Wellington Dias)

Requer informações ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda sobre
empréstimo contraído pela Companhia
de Aguas e Esgotos do Piaui S/A, junto à
Caixa Econômica Federal.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 2A do art. 50 da

Constituição Federal, combinado com os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, as seguintes informações acerca
de empréstimo contrafdo pela Companhia de Aguas e
Esgotos do Piauf S/A, destinados à realização de
obras na área de saneamento, quais sejam: volume
de recursos do projeto; volume de recursos
contratados com a Caixa EconOmica Federal;
condiçOes contratuais (juros, correçOes, etc.).

Justiflcaçlo

Fulcrado nos dispositivos constitucionais e nas
disposições regimentais formulamos o presente
réquerimento de informação ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, suscitando esclarecimentos
sobre um empréstimo concedido pela Caixa
EconOmica Federal à Companhia de Aguas e
Esgotos do Piauf S/A.

Trata-se de informações referentes à Caixa
Econômica Federal, envolvendo interesse público,
cabendo a esta Casa manter um acompanhamento
mais sistemático sobre ao atos de gestAo
administrativa dessa empresa pública.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1999. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT/PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2A da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de ReuniOes, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente,
Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
NA 1.365, DE 1818

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita infonnaçõe8 ao ExmA Sr.
Ministro do Trabalho Francisco Dornelles, a
respeito de empresas de vigilância.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2Ada Constituição Fed

eral, combinado com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito ai
seguintes informações ao Senhor Ministro do
Trabalho:

A razão social e o número total de empregados
das três maiores (em termos de número de
empregados) empresas de segurança privada
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(vigilância) em cada um dos seguintes Estados:
• Amazonas;
• Pernambuco;
• Bahia;
• Minas Gerais;
• Rio de Janeiro;
• Sêo Paulo;
• Rio Grande do Sul;
• Goiés.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1999. 
Deputado Eduardo Campos.

Voto

Estando de acordo com o art 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111. Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl!. 1.366, DE 1999

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informações ao Exmll. Sr.
Ministro da Justiça José Carlos Dias a
respeito das empresas de vigilância.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 211. da Constituição Fed

eral, combinado com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito que seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Justiça tabelas,
que envio em anexo, para serem preenchidas:

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1999. 
Deputado Eduardo Campos.

Tab~la 1

DADOS QUANTITATIVOS REFERENTES A EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA NO BRASIL
SETEMBRO/1999

_c;;~

ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
AMAPA

I--'::--BA=H.c;..IA~----- ·---1------1-------1-----1-------

CEARA
DIST. FEDERAL
ESPIRITO SANTO
GOIÁS

..........- ....---1-------1------1------------1

MARANHAOt--:-:-:'::::-::-:'-:=-':==-=-::-- . . .."••,. ., ..
MATO GROSSO
MATO GROSSO Do'suI:
MINAS GERAIS'
PARÁ

0'__ .0 ....__-1- --1 --1 --1

.....-0"....... --1------>----->--------1

PARAIBAf--::-'-"-=-::.::.:....:------- '" _~_o

PERNAMBUCO1---:::::==-::;;:..::.:..:=::..=.....----. '-"'--"" ...... ---1-------1-------1---------1
PIAUI
PARANÁ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RONDONIA
RORAIMA
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SERGIPE
SAOPAULO
TOCANTINS

Fonte: Sistema Nacional de Segurança e Vigilância Privada / DPF / MJ
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EFETIVO PREVISTO DAS INSTITUiÇÕES POLICIAIS - MILITARES SEGUNDO AS GRANDES REGiÕES E
UNIDADES DA FEDERAÇÃO

SETEMBRO 11999

GRANDES REGiÕES E UNIDADES
POLICIAIS MILITARES

DA FEDERAÇÃO TOTAL OFICIAIS PRAÇAS PRAÇAS N° DE ARMAS (l)
GRADUADOS SIMPLES

BRASIL
"', .: ... , ....,. NORTE

RONDONIA -
ACRE

'~-~-''-' -~-- -
AMAZONAS
RORAIMA

--~-

PARA
._._.~

AMAPA __o

TOCANTINS ---
NORDESTE
MARANHAO

PIAUI -. ....
CEARA .-.--

RIO GRANDE DO NORTE
PARAIBA _._..-

PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE

BAHIA,......-_.-
SUDESTE

MINAS GERAIS
ESPIRITO SANTO
RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO
' .. SUL

PARANA
SANTA CATARINA -

RIO GRANDE DO SUL
CENTRO-OESTE. .- -

MATO GROSSO DO SUL
MATO GROSSO

GOlAS
DISTRITO FEDERAL ...

Fonte: Secretária Nacional de Segurança Pública I MJ

(1) Apenas o total de revólveres, sejam de calibre 32 ou 38.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2.1! da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1999. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro
Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99 - Deputado Heráclito

Fortes, 1il Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.367, DE 1999

(Do Sr. Fernando Ferro)

Solicita informações ao Exmll Sr.
Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego a respeito das concessões de
estrangeiros para trabalhar no Brasil.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 211. da Constituição Federal e espeque nos arts.
115-e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informeçÕ8s ao Exmll. Sr. Ministro
de Estado do Trabalho a respeito do grau de
formação e área de atllação dos estrangeiros que
recebemm autorização para trabalharem no País, no
período de 1995 a 1999.

Justificação

O Excelentísslmo Ministro de Estado do
Trabalho e Efllprego enviou resposta a
Requerimento de InformaçOes de autoria do
Deputado Pedro Va ladares sobre concessões de
visto para trabalhadores estrangeiros anexando
uma tabela com as autorizações concedidas no
período de 1995 a 1999. Com base nesses dados,
solicito informações sobre o tipo de profissional
(grau de instrução e titularidade, Jem como área de
atuação e especialidade desses 35.017
estrangeiros.

A necessidade de conhecermos quais as
áreas que hoje absorvem a mão-de-obra estrangeira
é de fundamental importência para que possamos
identificar que ramos de atividade que vêm se
apresentando como dinêmicos e qual grau de
especialização de mão-de-obra que vem sendo
requerida.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1999. 
Fernando Ferro, Deputado Federal PT/PE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, 111. Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.368, DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informaçõ~s ao Senhor
Ministro de Estado da Defesa sobre o
convênio firmado entre o Grupo Bandeira
de Mello e o Exército Brasileiro.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 211.,
e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
ExA, seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Defesa, o presente pedido de
informações para que seja fornecida cópia do Termo
de Convênio firmado entre o então Ministério do
Exército e o Grupo Bandeira de Mello, expresso no
item 2, do ofício n2 325-S/5-DAS, de 16 de setembro
de 1999, da Diretoria de Assístência Social do
Comando do Exército.

Sala das Sessões;'19 de outubro de 1999.
- Jair Bolsonaro, Deputado Federal 
PPB/RJ.

Voto

Estando de acorélo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, é com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno' da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercicio da
Presidência.



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51891

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.369, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre a antecipação dos royalties
ao Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Com fundamento no, art. 50, § 22, da

Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 211, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Excelentfssimo
Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão o seguinte pedido de
informação:

- cópia de auditoria (inteiro teor) feita nas
contas do Estado do Paraná que decidiu sobre a
antecipação dos royalties de Itaipu ao Paraná.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIEMTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.370, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr.
Ministro de Estado de Saúde sobre
irregularidades encontradas na bulas
de agrotóxicos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal e nos art. 24, inciso V e § 211
, e

115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex.i
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da
Saúde o seguinte pedido de informações:

1) Quais são as exigências que este
Ministério faz em relação ao conteúdo das
bulas dos agrotóxicos e como controla o

teor das mensagens veiculadas nas bulas
dos agrotóxicos;

2) Em quais estudos baseiam-se a
toxidade dos agrotóxicos;

3) Cópias das informações técnicas
usadas para liberar os agrotóxicos:
Roundup, Kadett CE, Sencor 480, Folicur
200 CE, Turbo, Buldock 125 C, Tamaron
BR, Gaucho, Confidor 700 GrDA, Pivot,
Cartap BR 500.

Justificação

O uso crescente e indiscriminado de
agrotóxicos acarreta intoxicações de agricultores,
contaminação de mananciais e solo em produtos
inadequados para o consumo humano.

Pelo risco que envolvem, o uso de agrotóxicos e
defensivos agrfcolas tem de ser cercado de cuidados
imprescindfveis para garantir a saúde do trabalhador
e preservar o meio ambiente. Além da venda só ser
efetivada mediante receituário agronômico, as
embalagens e bulas de tais produtos devem conter
informações claras quanto ao uso e manuseio,
alertando para os reais perigos que sua utilização
envolve.

A reutilização das embalagens vazias para
outras finalidades, como retirar e armazenar água e
alimentos é corriqueira. Assim como o abastecimento
dos pulverizadores diretamente nos cursos d'água,
acarretando na contaminação dos rios por meio do re
torno da calda tóxica.

A má utilização do agrotóxico coloca em risco
não s6 a saúde do agricultor e sua famflia, mas do
consumidor final dos produtos e do meio ambiente,
afetando indiscriminadamente a vida no planeta.

Ocorre que nem todas as informações que
deveriam constar nos rótulos e nas bulas estão sendo
exigidas ou aferidas pelo Ministério da Saúde, por
intermédio da Agência Nacional de Vigilãncia
Sanitária (ANVS), quando das avaliações
toxicológicas e ambientais, bem como na aprovação
das bulas. São informações importantes e que a
legislação de agrotóxicos exige para dar mais
segurança ao Engenheiro Agrônomo quando da
prescrição do receituário agronômico, para o
agricultor quando da utilização destes venenos e
destinação final das embalagens vazias e para o
médico, quando o tratamento de uma pessoa
intoxicada.

Um minucioso estudo feito por engenheiros
agrônomos do Paraná, revelou que os erros mais
comuns nas bulas dos agrotóxicos são:
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a) omissão da precaução "não distribua
o produto com as mãos desprotegidas",
"produto perigoso se inalado ou aspirado";

b) bulas omitem o uso de alguns
Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

c) bulas omitem a precaução "não
reutilize a embalagem vazia";

d) bulas não contêm instruções de
Primeiros Socorros;

e) bula de um mesmo produto, em
registros diferentes, muda a orientação em
caso de ingestão. Exemplo: produto
Roundup, registros nQ 0174,79 e nQ 008987,
orienta a não provocar ou induzir o vômito.
Já o registro de nQ 008987/93, recomenda a
indução do vômito;

f) bulas omitem a classe de
periculosidade ambiental;

g) bulas não informam telefones dos
centros regionais de informações toxicológicas;

h) os telefones de três digitos sobre
Primeiros Socorros, tratamento médico de
emergência e antidoto, não estão inseridos
no interior de um retângulo (em destaque);

i) bulas omitem os mecanismos de ação,
absorção e excreção e sintomas de alarme
dos agrotóxicos para os seres humanos;

j) bulas que atestam não dispor de da
dos referentes aos seres humanos; ou que
omitem os defeitos colaterais para os seres
humanos;

k) bulas que apresentam informações
extraidas de estudos em animais de prova
(ratos), sem contudo inferir qualquer risco
para a saúde humana;

I) bulas minimizam a importância de
auxilio médico mediante expressões "se
houver irritação procure um médico",
quando a precaução instituida por ato legal
instrui o auxilio médico sem qualquer
condicionante.

Pelo exposto, percebe-se a gravidade da
situação, tanto para o ser humano quanto para o
meio ambiente. Portanto, consideramos de funda
mentai importância que esta Casa seja devidamente
informada sobre a ação do Ministério da Saúde e da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária no tocante
aos produtos agrotóxicos. É esta a intenção deste
requerimento de informação.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercicio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.371, DE 1999

Do Sr. Deputado Dr. Rosinha

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado do Meio Ambiente sobre
irregularidades encontradas nas bulas de
agrotóxicos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da
Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2il, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll

seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado do Meio
Ambiente o seguinte pedido de informações:

1) Quais os critérios técnicos que este Ministério
usa para a liberação dos agrotóxicos no Pais;

2) Cópias das informações técnicas usadas
para liberar os agrotóxicos: Roundup, Kadett. CE,
Sencor 480, Folicur 200 CE, Turbo Bulldock 125 C,
Tamaron BR, Gaucho, Confidor 700 GrDA, Pivot,
Cartap BR500.

Justificação

O uso crescente e indiscriminado de
agrotóxicos acarreta intoxicação em agricultores,
contaminação de mananciais e solo e em produtos
inadequados para o consumo humano.

Pelo risco que envolvem, o uso de agrotóxicos e
defensivos agricolas tem de ser cercado de cuidados
imprescindiveis para garantir a saúde do trabalhador
e preservar o meio ambiente. Além da venda só ser
efetivada mediante receituário agronômico, as
embalagens e bulas de tais produtos devem conter
informações claras quanto ao uso e manuseio,
alertando para os reais perigos que sua utilização
envolve.

A reutilização das embalagens vazias para
outras finalidades, como retirar e armazenar água e
alimentos é corriqueira. Assim como o abastecimento
dos pulverizadores diretamente nos cursos d'água,
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acarretando na contaminação dos rios por meio do re
torno da calda tóxica.

A má utilização do agrotóxico coloca em risco
não só a saúde do agricultor e sua família, mas do
consumidor final dos produtos e do meio ambiente,
afetando indiscriminadamente a vida no planeta.

Ocorre que nem todas as informações que
deveriam constar nos rótulos e nas bulas estão sendo
exigidas ou aferidas pelo Ministério da Saúde por
meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVS), quando das avaliações toxicológicas e
ambientais, bem como na aprovação das bulas. São
informações importantes e que a legislação de
agrotóxicos exige para dar mais segurança ao
Engenheiro Agrônomo quando da prescrição do
receituário agronômico, para o agricultor quando da
utilização destes venenos e destinação final das
embalagens vazias e para o médico, quando do
tratamento de uma pessoa intoxicada.

Um minucioso estudo feito por engenheiros
agrônomos do Paraná, revelou que os erros mais
comuns nas bulas dos agrotóxicos são:

a) omissão da precaução "não distribua
o produto com as mãos desprotegidas",
produto perigoso se inalado ou aspirado";

b) bulas omitem o uso de alguns
Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

c) bulas omitem a precaução "não
reutilize a embalagem vazia";

d) bulas não contêm instruções de
Primeiros Socorros;

e) bula de um mesmo produto, em
registros diferentes, muda a orientação em caso
de ingestão. Exemplo: produto Roundup,
registros n2 017479 e n2 008987, orienta a
não provocar ou induzir o vômito. Já o
registro de n2 008987/93, recomenda a
indução do vômito;

f) bulas omitem a dasse de periculosidade
ambiental;

g) bulas não informam telefones dos
centros regionais de informações toxicológicas;

h) os telefones de três dígitos sobre
Primeiros Socorros, tratamento médico de
emergência e antídoto, não estão inseridos
no interior de um retângulo (em destaque);

i) bulas omitem os mecanismos de ação,
absorção e excreção e sintomas de alarme
dos agrotóxicos para os seres humanos;

j) bulas que atestam não dispor de da
dos referentes aos seres humanos; ou que

omitem os efeitos colaterais para os seres
humanos;

k) bulas que apresentam informações
extraídas de estudos em animais de prova
(ratos), sem contudo inferir qualquer risco
para a saúde humana;

I) bulas minimizam a importância de
auxílio médico mediante expressões "se
houver irritação procure um médico", quando a
precaução instituída por ato legal instrui o
auxílio médico sem qualquer condicionante.

Pelo exposto, percebe-se a gravidade da
situação, tanto para o ser humano quanto para o
meio ambiente. Portanto, consideramos de funda
mentai importância que esta Casa seja devidamente
informada sobre a ação do Ministério do Meio
Ambiente quanto aos agrotóxicos. É esta a intenção
deste requerimento de informação.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.372, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento
sobre irregularidades encontradas na bulas
de agrotóxicos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da

Constituição Federal e nos art. 24, inciso V e § 211, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exil.
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento o seguinte pedido de
informações:

1) Quais são as exigências que este
Ministério faz em relação ao conteúdo das
bulas dos agrotóxicos.
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2) Cópias das informações técnicas
usadas para liberar os agrotóxicos:
Roundup, Kadett CE, Sencor 480, Folicur
200 CE, Turo, Bulldock 125 C, Tamaron BR,
Gaucho, Confidor 700 GrDA, Pivot, Cartap
BR500.

Justificação

O uso crescente e indiscriminado de agrotóxicos
acarreta intoxicação em agricultores, contaminação de
mananciais e solo e em produtos inadequados para o
consumo humano.

Pelo risco que envolvem, o uso de agrotóxicos e
defensivos agrícolas tem de ser cercado de cuidados
imprescindíveis para garantir a saúde do trabalhador
preservar o meio ambiente. Além da venda só ser
efetivada mediante receituário agronômico, as
embalagens e bulas de tais produtos devem conter
informações claras quanto ao uso e manuseio,
alertando para os reais perigos que sua utilização
envolve.

A reutilização das embalagens vazias para
outras finalidades, como retirar e armazenar água e
alimentos é corriqueira. Assim como o abastecimento
dos pulverizadores diretamente nos cursos d'água,
acarretando na contaminação dos rios por meio do
retorno da calda tóxica.

A má utilização do agrotóxico coloca em risco
não só a saúde do agricultor e sua famlIia, mas do
consumidor final dos produtos e do meio ambiente,
afetando indiscriminadamente a vida no planeta.

Ocorre que nem todas as informações que
deveriam constar nos rótulos e nas bulas estão sendo
exigidas ou aferidas pelo Ministério da Saúde, por
intermédio da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVS), quando das avaliações
toxicológicas e ambientais, bem como na aprovação
das bulas. São informações importantes e que a
legislaçao de agrotóxicos exige para dar mais
segurança ao Engenheiro Agrônomo quando da
prescrição do receituário agronômico, para o
agricultor quando da utilizaçao destes venenos e
destinação final das embalagens vazias e para o
médico, quando do tratamento de uma pessoa
intoxicada.

Um minucioso estudo feito por engenheiros
agrônomos do Paraná, revelou que os erros mais
comuns nas bulas dos agrotóxicos são:

a) omissao da precaução "nao distribua
o produto com as mãos desprotegidas",
"produto perigoso se inalado ou aspirado";

b) bulas omitem o uso de alguns
Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

c) bulas omitem a precaução "não
reutilize a embalagem vazia";

d) bulas não contêm instruções de
Primeiros Socorros;

e) bula de um mesmo produto, em
registros diferentes, muda a orientação em
caso de ingestão. Exemplo: produto
Roundup, registros nO 017479 e nO 008987,
orienta a nao provocar ou induzir o vOmito.
Já o registro de nO 008987/93, recomenda a
indução do vômito;

f) bulas omitem a classe de
periculosidade ambiental;

g) bulas não informam telefones dos
centros regionais de informações toxicológicas;

h) os telefones de três dígitos sobre
Primeiros Socorros, tratamento médico de
emergência e antfdoto, não estão
inseridos no interior de um retângulo (em
destaque);

i) bulas omitem os mecanismos de
ação, absorção e excreção e sintomas de
alarme dos agrotóxicos para os seres
humanos;

j) bulas que atestam nao dispor de da
dos referentes aos seres humanos; ou que
omitem os efeitos colaterais para os seres
humanos;

k) bulas que apresentam informações
extraídas de estudos em animais de prova
(ratos), sem contudo inferir qualquer risco
para a saúde humana;

I) bulas minimizam a importância de
auxilio médico mediante expressões "se
houver irritação procure um médico",
quando a precaução instituída por ato legal
instrui o auxílio médico sem qualquer
condicionante.

Pejo exposto, percebe-se a gravidade da
situaçao, tanto para o ser humano quanto para o
meio ambiente. Portanto, consideramos de funda
mentai importância que esta Casa seja devidamente
informada sobre a ação do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento no tocante aos produtos
agrotóxicos. É esta a intenção deste requerimento
de informação.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Dr. Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.373, DE 1999

(Do Sr. Valdeci Oliveira PT - RS)

Solicita informações ao Ministro da
Agricultura e Abastecimento sobre o
Programa Novas Fronteiras.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da

Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 211, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa

seja encaminhado ao Sr. Ministro da Agricultura e
Abastecimento, Marcos Vinicius Pratini de Moraes, o
seguinte pedido de informações:

a) Quais os projetos desenvolvidos
pelo Programa Novas Fronteiras;

b) Quais as unidades da federação
beneficiadas;

c) Quantos agricultores são benefidados;
d) Quais os motivos que levaram este

Ministério a extinguir o programa Novas
Fronteiras em comunicado com data retroativa
ao início do mês de outubro;

e) Qual será o destino dos projetos
desenvolvidos até a data da extinção.

Justificação

O Projeto Novas Fronteiras do Cooperativismo
desenvolve diversos projetos que beneficiam
pequenos e médios agricultores do País. Fomos
surpreendidos em nosso gabinete com a notícia de que o
programa teria sido extinto de forma arbitrária no âmbito
do Ministério. Preocupa-nos a situação em que ficarão
os agricultores que até o momento se beneficiavam dos
projetos, visto que até a presente data não temos
notícias sobre a continuação dos mesmos.

Para termos clareza sobre esta questão tão
importante para os agricultores brasileiros é que
encaminhamos este expediente.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Valdeci Oliveira.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da casa, Voto Pelo Encaminhamento.

sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente, Relator.

Defiro, ad refendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

',:Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência. '

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl1.374, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação sobre gastos com a
publicidade veiculada nos meios de
comunicação.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50, § 211, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 211, e
115, inciso I, do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro
da Educação, no sentido de esclarecer esta Casa
quanto à verba gasta com a publicidade veiculada
nos meios de comunicação.

Justificação

A transparência nos gastos públicos é funda
mentai para o acompanhamento das atividades
governamentais.

O Ministério da Educação vem fazendo ampla
divulgação de seus programas pelos diferentes meios
de comunicação.

Solicitamos sejam discriminadas as seguintes
informações para a plena compreensão das
atividades desenvolvidas na sua área de atuação:

a) Qual o montante de gastos com
publicidade do Ministério, no ano de 1998 e
no ano em curso, 1999?

b) Quais as campanhas promovidas
por esse Ministério em 1998? e 1999?

c) Qual foi a agência, o meio de
comunicação, o tempo de veiculação e o
montante gasto em cada campanha?

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
NIl1.375, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre o prevalência da
Hanseníase no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 211 e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde, o
seguinte pedido de informações:

Dados veiculados por 6rgãos de imprensa dão
conta de que o Brasil seria o segundo País em
prevalência de casos de Hanseníase, chegando o
número de casos novos ao ano a algo em torno de 44
mil. Tal situação s6 é superada pela da fndia onde a
citada doença ocorre de forma endêmica desde tem
pos imemoriais. Diante dessa situação, julgamos
necessário contar com os seguintes esclarecimentos:

a) qual a prevalência da Hanseníase
no Brasil, e o número de casos novos
descobertos nos últimos 5 anos;

b) quais as ações desenvolvidas pelo
Ministério da Saúde no sentido de debelar
essa enfermidade;

c) quais os planos do Ministério de
curto, médio e longo prazo para o combate
da doença;

d) quais os montantes de recursos
consignados no Orçamento da União nos
últimos 5 anos para o combate à Hanseníase
e quais os recursos efetivamente utilizados.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.376, DE 1999

(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Solicita informações ao Exm~

Ministro das Minas e Energia, Sr.
Rodolpho Tourinho Neto, acerca do
contrato de compra de seis plataformas
oceânicas denominadas "Ametistas",
junto à empresa Marítima.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 211, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exil

seja encaminhado requerimento de informação ao
Exmll Ministro das Minas e Energia, Sr. Rodolpho
Tourinho Neto, acerca do contrato de compra de seis
plataformas oceânicas denominadas "Ametistas",
junto à empresa Marítima, durante a gestão do Sr.
Joel Renn6 à frente da Petrobrás S.A.

Justificação

A Petrobrás assinou um contrato com a
empresa Marítima, para a compra e construção de
seis plataformas oceânicas denominadas
"Ametistas", num negócio envolvendo mais de
US$1 bilhão, na gestão anterior ao Sr. Henri
Philippe Reichstul, segundo dados recolhidos nos
meios de comunicação.

O contrato previa a entrega das duas
primeiras plataformas no mês de julho de 1998, o
que não ocorrendo, teria levado o atual presi
dente a cancelar o contrato.

As quatros plataformas restantes deveriam
ser entregues entre junho e dezembro deste ano,
o que igualmente não ocorreu até o presente
momento.

Diante dos fatos expostos a Petrobrás
contratou os serviços da empresa holandesa de
auditoria Moduspec, que em julho passado
entregou um relatório alertando que as quatros
plataformas restantes não teriam como ficar
prontas antes do final do ano 2000.

Em face da gravidade dos fatos aqui
relatados e diante do volumoso montante de
recursos envolvendo a operação Petrobrás X
Empresa Marítima é que apresentamos este
requerimento de informações para que esta Casa
conheça todos os detalhes e o encaminhamento
que está sendo dado a tal negociação.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1999. 
Nelson Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2.Q da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl 1.377, DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Senhor
Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social sobre inadimplência
de contribuinte.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2.Q, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 211,

e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
ExA, seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social, o
presente pedido de informações:

- conforme dispõe o art. 81, da Lei n2 8.212, de
24 de agosto de 1991, solicito a remessa da lista,
atualizada, dos devedores das contribuições previstas
nas alrneas a, b e c dos § 11, bem como relatório
circunstanciado das medidas administrativas e
judiciais adotadas para a cobrança e execução da
dívida.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal - PPB/RJ...

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa. '
Em, 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercicio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl 1.378, DE 1999

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, Pedro Sampaio Malan,
referentes às irregularidades constatadas
no funcionamento dos bingos eletrônicos
no Brasil.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da
Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22 ,

e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Ministro da
Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, o seguinte
pedido de informações:

Tendo em vista notlcia divulgada pela
imprensa escrita sobre as irregularidades
constatadas no funcionamento dos bingos
eletrônicos no Brasil e a apuração destas pela
Secretaria de Controle Interno - SISET, do
Ministério da Fazenda, solicita-se a cópia do
relatório desta apuração.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Bispo Rodrigues.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.379, DE 1999

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Solicita informações ao Sr. Ministro do
Esporte e Turismo, Rafael Valdomiro Greca
de Macedo, referentes às irregularidades
constatadas no funcionamento dos bingos
eletrônicos no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.Q, da

Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2.Q, e



51898 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

115, inciso I, do Regimento InternoJ solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Ministro do Esporte
e Turismo, Sr. Rafael Valdomiro Greca de Macedo, o
seguinte pedido de'informações:

Tendo em vista notfcia divulgada pela imprensa
escrita sobre as irregularidades constatadas no
funcionamento dos bingos eletrônicos no Brasil e a
apuração destas pela Secretaria de Controle Interno
- SISET, do Ministério da Fazenda J solicita-se a cópia
do relatório desta apuração.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Bispo Rodrigues.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2!'" da .
Constituição Federal, e com os arts, 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuni08s, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.380, DE 1999

(Do Sr. Agnaldo Muniz)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Integração Nacional sobre aplicações
de recursos do Fundo Constitucional do
Norte (FNO) pelo Banco da Amazônia
S.A. (Basa) na agricultura em Rondônia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 211,

115, inciso IJ e 116 do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro
da Integração Nacional o seguinte pedido de
informações:

Segundo informaçOes amplamente divulgadas
pela imprensa, em 1998, o Banco da Amazônia
poderia ter aplicado em crédito rural, no estado de
Rondônia, cerca de R$60 milhões em recursos do
Fundo Constitucional do Norte (FNO). Todavia,
apenas R$30 milhões foram desembolsados. No ano
em curso, havia a expectativa de desembolso de até
R$90 milh08s, porém, menos da metade disso foi
aplicada até o momento. Ao deixar de aplicar os
recursos que administra, o Basa estaria retendo
aproximadamente R$400 milh08s em caixa enquanto o

setor produtivo, assim como o setor público da região
Norte sofrem com a generalizada escassez de
crédito.

Em vista dessas noticias, e para que nos seja
possfvel formar opinião nftida de como o Basa tem
gerenciado os recursos do FNO J julgamos
indispensável que o Ministério da Integração
Nacional nos esclareça acerca dos seguintes pontos:

1) Têm fundamento as notrcias
relatadas?

2) Quais foram e quais poderiam ter
sido as aplicações realizadas pelo Basa em
crédito rural em cada uma das unidades da
Federação em sua área de atuação nos
últimos quatro anos?

3) Qual tem sido a taxa de
inadimplência nos financiamentos agrícolas
concedidos pelo Basa nos últimos quatro anos?

4) Qual o montante global dos haveres
em atraso nos financiamentos agrfcolas?

5) Qual o volume de recursos do FNO
que o Basa retém em caixa?

6) Caso confiem sua polftica de reter
recursos que poderiam ser aplicados
produtivamente, como o Basa justifica
semelhante atitude?

7) Qual a posição do Ministério em
face da polftica de financiamentos do Basa?

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1999. 
Deputado Agnaldo Muniz.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.381, DE 1999

(Da sra Angela Guadagnin)

SoIicIa informações ao Sr. Mnistro da
Fazenda sobre as razões do canceIarnentD de
procedinenlos e aulorizações para o processo
de DernacionaIzaçã do Aeropom doMu~
de São José dos Can1loS - SP.

Senhor Presidente,
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Com fundamento no art. 50, § 211, da Constituição
Federal e nos arts. 24, inciso Ve § 211, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a V. Exa seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de informações:

A internacionalização do Aeroporto de São José
dos Campos será de grande importência para o
desenvolvimento do Município e região do Vale do
Paraíba. Segundo informações da imprensa local, o
processo de internacionalização tramita no Ministério
da Aeronautica há três anos, dependendo ainda do
pronunciamento do Ministério da Fazenda quanto às
questões aduaneiras. Consideramos que a demora
na concretização do processo prejudica o desenvoMmento
regional, por isso julgamos necessário contar com os
seguintes esclarecimentos:

1) Por que razão o vôo teste preparado
para dar seqOência ao processo de
internacionalização do Aeroporto de São
José dos Campos, foi cancelado, depois de
devidamente autorizado?

2) Qual a participação do Ministério da
Fazenda, por meio da Receita Federal, no
referido cancelamento?

3) Por que razão a Receita Federal
não facilita a instalação de seu órgão de
fiscalização aduaneira nas dependências do
Aeroporto da São José dos Campos (SP), já
que este é um dos ítens que vêm
emperrando a sua internacionalização?

4) Caso não haja mais nada obstruindo o
processo, no âmbito do Ministério da Fazenda
ou de seus órgãos, por que razão a autorização
necessária não é concedida?

Sala de Sessões, 21 de outubro de 1999. 
Angela Guadagnin, Deputada Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2!l da
Constituiçãocleral, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 1~ Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.382, DE 1999

(Do Sr. Deputado Ricardo Maranhão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego, esclarecimentos
sobre procedimentos para concessão e
prazos de validade de vistos para trabalhar
no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211 da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito ao Exrnll Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego, Dr. Francisco Oswaldo Neves
Dornelles, as seguintes informações:

1) Número de vistos para trabalhar no Brasil,
com a indicação do prazo de permanência no País,
concedidos nos últimos 5 anos, discriminado para as
seguintes categorias profissionaisengenheiros: ,
arquitetos, agrônomos, geólogos, geógrafos,
meteorologistas, tecnólogos, técnicos agrícolas e
industriais;

2) Para o item adrna, indicaro nomeea nacionalidade
do profissional, nome e pais onde está localizada a
instituição de ensino ou fonnação que expediu o título de
habilitação ao exercício profissional;

3) Indicar, para cada profissional, a atividade e a
empresa na qual iria atuar à época em que foi solicitado
o visto;

4) Descrever, detalhadamente, todas as etapas
do processo de concessão dos vistos, desde o pedido
até a expedição dos mesmos. Relacionar todos os
órgãos da Administração Pública envolvidos. Informar
quais as normas jurídicas e administrativas que
disciplinam a matéria;

5) Considerando o elevado número de profissionais
desempregados no âmbito do Sistema Confea/Crea,
indicar; pormenorizadamente, as medidas tomadas
pelo Ministério do Trabalho, ao analisar os pedidos
de visto, para proteção ao mercado de trabalho dos
profissionais brasileiros;

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão, PSB - RJ.

Voto

Estando de acordo com oart. 50, § 2!l da Constituição
Federal, ecom os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, Voto pelo Encaminhamento.

sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.383 DE 1998

(Do Sr. Deputado Giovanni Queiroz)

Solicita Informações ao Exmll Sr.
Ministro da Fazenda sobre o valor da
Divida Ativa da União.

Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Nos termos do disposto no art. 50, § 211, da
Constituiçao Federal, en os dos arts. 24, inciso V e §
2ll, e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados solicito a V. ExA seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Fazenda, oseguinte pedido de informação:

1} Valor da Dívida Ativa da União, acumulada
até a presente data.

Justificação

O déficit orçamentério tem sido uma constante
nos orçamentos dos últimos anos. Tomar conhecimento
da dívida ativa podem nos inspirar para propor medidas
que possam levar a um equilibrio nas contas públicas.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 1999. 
Giovanni Queiroz, Deputado Federal.

Voto
Estando de acordo com oart 50, § 2fJ da Constituição

Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
casa, Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.384, DE 1999

(Do Sr. Marcus Vicente)

Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda
informações sobre a empresa Economia
Crédito Imobiliário S.A - ECONOMISA

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2ll, da Constituiçao

Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2ll, e 115, inciso I,
do Regimento Intemo, solicito a V. ExA seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o presente
pedido de informações que objetiva conhecer:

a) a data em que a Economia Crédito
Imobiliério S.A - ECONOMISA, obteve do

extinto BNH ou do Banco Central do Brasil a
carta patente para operar como agente financeiro
do Sistema Financeiro da Habitação - SFH;

b) a data em que se deu a Iiquidaçao
extrajudicial desse agente financeiro bem como
a do encerramento desse processo;

c) o(s} nome(s} do(s} Iiquidante(s} e se
o(s} mesmo(s} pertencia(m} ao quadro de
funcionérios do Banco Central do Brasil;

d) se, durante a liquidação extrajudicial
a Economisa foi autorizada, e por quem, a
locar os imóveis a ela pertencentes;

e) em caso de resposta afirmativa para
o item precedente, se a autorização para locar
imóveis levou em consideração o art. 39, da Lei
nl' 4.380, de 21-8-64.

Justificação

A empresa Economia Crédito Imobiliério S.A.
- ECONOMISA é proprietéria de vérias unidades
habitacionais, dentre elas o Conjunto Itaparica Sol,
2/l etapa, em Coqueiral de Itaparica, na cidade de
Vila Velha - ES.

Essas unidades vêm sedo locadas de hé muito por
essa empresa o que pode estar ocorrendo em flagrante
desrespeito ao art. 39, abaixo reproduzido integralmente,
onde esta modalidade operacional não se encontra
prevista, da Lei nl' 4.380, de 21 de agosto de 1964, que
"Institui a correção monetéria nos contratos irnobiliérios
de interesse social, o Sistema Financeiro para aquisição
de casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação
(BNH), e Sociedades de Crédito lmobiliério, as Letras
lmobiliérias, o serviço Federal de Habitação e Urbanismo, e
dê outras providências".

"M, 39. As sociedades de crédito imobiliério
somente poderão operar em financiamento para
construção, venda ou aquisição de habitações,
mediante:

I - abertura de crédito a favor de
empresérios que promovam projetos de
construção de habitações para venda a 411

prazo; \
11 - abertura de crédito para a compra

ou construção de casa própria com Iiquidaçao
a prazo de crédito utilizado;

111 - desconto, mediante cessão de direitos
de receber a prazo o preço da construção ou
venda de habitações;

IV - outras modalidades de operações
autorizadas peb Banco Nacional da Habitação.

§ 111 Cada sociedade de crédito imobiliário
somente poderá operar com imóveis situados na



Outubro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51901

área geográfica para a qual for autorizada a
funcionar.

§ 2.11 As sociedades de crédito imobiliário
não poderão operar em compra e venda ou
construção de imóveis, salvo para liquidação
de bens que tenham recebido em pagamento
dos seus créditos ou no caso dos imóveis
necessários à instalação de seus serviços.

§ 311 Nas suas operações, as sociedades
de crédito imobiliário observarão as normas
desta lei e as expedidas pelo Banco Nacional
da Habitação, com relação aos limites do valor
unitário, prazo, condições de pagamento, juros,
garantias, seguro, ágios e deságios na colocação
de le1Jas imobiliárias e diversificação de aplicações.

§ 4° As disponibilidades das sociedades
de crédito imobiliário serão mantidas em
depósito no Banco Nacional de Habitação, no
Banco do Brasil, nos demais bancos oficiais da
União e dos Estados e nas Caixas Econômicas...
(vetado)."

Dessa forma, a menos que a mencionada locação
tenha sido autorizada pelo Banco Nacional de Habitação
ou por quem lhe tenha sucedido, tal prática constitui-se
em irregularidade, e precisa ser esclarecida.

Dentro desse escopo situa-se nossa preocupação.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1999. 

Deputado Marcus Vicente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Il da Constituição
Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da
Casa, Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.385, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre
concurso para gentes do INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 211, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a V. ExIl seja encaminhado

ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social o seguinte pedido de informações:

a) quais são os critérios para promover
gerentes do INSS;

b) qual o perfil mais adequado para o
cargo de gerente executivo do INSS;

c) cópia da prova a que se submeteram
587 servidores do órgão.

Justificação

Conforme noticiado pela imprensa, candidatos
ao cargo de gerente-executivo do INSS tiveram que
se submeter a uma prova pouco ortodoxa, que versava
inclusive sobre comportamento e preferências sexuais.
Inscreveram-se originalmente 1.461 e passaram pela
primeira fase 587 servidores, os quais tiveram que
responder a tal prova, tida como psicotécnica.

Causa estranheza que funcionários de carreira
precisem passar por tais provas em um concurso interno
do Governo para gerentes de cem agências executivas
que vão substituir as antigas superintendências estaduais
do INSS.

Como as condições em que se deram a referida
prova não foram esclarecidas, ficando no campo das
especulações, julgamos de fundamental importancia que
esta Casa seja informada do real teor da prova a que se
submeteram funcionários do INSS.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1999. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Il da Constituição
Federa!, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 12. Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMI;NTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.386 DE 1999

Solicita, ao Ministro da Educação,
informações sobre o estado deplorável em
que se encontra o Hospital Universitário
Lauro Wanderley no Estado da Paraíba.

(Do Deputado Wilson Braga)

Nos termos do art. 50, parágrafo 211, da Constituição
Federal e na forma prescrita pelo art. 115 - I, do
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Regimento Interno da Cêmara dos Deputados, requeiro
sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr.
Ministro da Educação, relativamente às dificuldades do
Hospital Universitário da Paralba, Lauro Wanderley.

1) Quais as providências que o Ministério da
Educação está tomando para sanear as dificuldades
que atingem o Hospital Universitário da Universidade
Federal da Paralba, Lauro wanderley?

2) Quais as providências que o Ministério está
tomando para liberar os recursos necessários para a
quitação dos débitos com fornecedores locais e para
cobrir o déficit mensal que está submetida aquela
instituição pública federal?

3) Se o Ministério vai liberar os recursos para o
conserto dos equipamentos quebrados e a renovação
dos equipamentos sucateados que se encontram em
desuso?

Justificação

O Hospital Universitário Lauro Wanderley está
passando por uma grave crise sem precedentes.
Trata-se da falta de recursos financeiros e de
equipamentos modernos, o que tem prejudicado
sensivelmente o funcionamento da instituição, com
um precário atendimento médico à comunidade
carente e com prejulzos ao ensino dos universitários
da área de Medicina do Estado da Paralba. Os seus
equipamentos encontram-se ultrapassados,
quebrados e sucateados.

Para solucionar o caos que atinge o referido hospi
tal, que no passado já foi uma instituição de grande
relevência no Estado da Paralba, faz-se necessário que
o Ministério da Educação assista a instituição, liberando
os recursos financeiros para saldar as dIvidas com os
seus fornecedores, cobrir todas as despesas para sua
restauração e a compra de equipamentos para a
assistência médica.

A entrevista concedida pelo Superintendente do
Hospital Universitário, Dr. Gessé Lima, relata que a
situação é dramática e coloca um véu de vergonha
em cima de toda a área polftica do Estado.

O nosso requerimento de informações é para
que o PaIs tome conhecimento do que está acontecendo
no Hospital Unversitário no Estado da Paraíba.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1999. 
Wilson Braga, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art 50, § 2;0 da Constituição
Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exerclcio da
Presidência.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.389, DE 1999

(Da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle)

Solicita ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, informações sobre
débitos do setor dos agronegócios, junto
ao Banco do Brasil S.A.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este

Colegiado na reunião ordinária realizada em 29 de
setembro de 1999, requeremos a Vossa Excelência,
nos termos do art. 50, § 2.11 da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa, que,
ouvida a Mesa, seja enviado pedido de informação ao
Ministro da Fazenda, Senhor Pedro Malan, para que se
digne informar, a esta Comissão, os débitos do setor
dos agronegócios para com o Banco do Brasil SA,
tendo em vista a divulgação, pela imprensa, de que
80% da dIvida deste setor refere-se, apenas, a 1% dos
devedores:

A - Relacionar os 200 maiores devedores em
ordem decrescente do valor do débito, incluldos os
seguintes subitens de informações em cada caso:

I. Quanto ao débito:
a) total do valor do empréstimo

contratado;
b) data do empréstimo;
c) total do valor do empréstimo já

amortizado até 30-9-99;
d) valor remanescente do débito em

30-9-99.
11. Quanto à localização do devedor:
a) unidade da Federação do domicilio

fiscal do devedor (pessoa flsica) ou do
estabelecimento (pessoa jurldica).

111. Quanto ao ramo de atividade principal do
devedor:

a) agroindustrial;
b) agropecuária;
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c) pesqueira;
d) florestal;
e) outra (discriminar) definida pelo Banco do

Brasil.
IV. Quanto à personalidade jurfdica do

devedor:
a) pessoa ffsica;
b) pessoa jurfdica.
V. Quanto à tipificação da pessoa jurfdica:
a) sociedade anônima;
b) sociedade por quotas de responsabilidade

limitada;
c) sociedade de capital e indústria;
d) cooperativa;
e) sociedade sem fins lucrativos;
f) sociedade civil;
g) sociedade privada de interesse público;
h) fundação privada;
i) sociedade de economia mista;
j) associação de produtores;
k) outra (discriminar) definida pelo Banco do

Brasil.
VI. Quanto à possibilidade de se valer dos

efeitos da Medida Provisória nIl 1.918-1/99:
a) devedor passfvel de se valer dos efeitos da

MP;
b) devedor não sujeito à MP.
B - Descrever a metodologia de cálculos

utilizada pelo Banco do Brasil S.A para atualizar o
saldo devedor dos tomadores de empréstimos do
setor dos agronegócios.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1999. 
Deputado Delfim Netto, Presidente.

OF-P NR 96/99

Brasflia, 21 de outubro de 1999.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providência~ no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o
Requerimento de Informação, em anexo, de autoria
desta Comissão, que "solicita ao Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, informações sobre débitos
do setor dos agronegócios, junto ao Banco do Brasil
S.A".

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição, de n1l 45/99, foi aprovada
na Reunião Ordinária do dia 29-9-99.

Certo de contar com sua atenção, renovo a
Vossa Excelência os meus protestos de estima e
consideração. Deputado Delfim Netto,
Presidente.

Voto:

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29-10-1999. - Dep. Herâclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 29-10-1999. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exerclcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.390, DE 1999

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informações ao Exmll Sr.
Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato,
sobre recursos liberados aos estados
para a Merenda Escolar.

Senhor Presidente,
O Pafs enfrenta uma grave crise econômica, onde

o desemprego vem se apresentando como um dos
maiores problemas a serem enfrentados pelos gestores
públicos nacionais.

A região Nordeste, além de sofrer com maior
intensidade esse fantasma do desemprego, por se
tratar de uma região pobre e que sofre influências das
regiões mais desenvolvidas e depende das polfticas
públicas de investimento para alavancagem de sua
economia, vem ainda vivenciando os efeitos de uma
das maiores secas dos últimos tempos, com profundos
reflexos sociais provocando elevação nos fndices de
pobreza e, conseqüentemente, a fome.

O quadro é de calamidade em algumas
localidades, a exemplo da Zona da Mata em
Pernambuco, onde pessoas vivem abaixo dos fndices
de pobreza e as crianças, as maiores sacrificadas,
subnutridas e sem condições de se desenvolverem
com normalidade para a vida adulta, em face dos
baixfssimos teores calóricos de alimentação ingeridos.

Nesse contexto, tivemos notfcias de que recursos
liberados para estados da região Nordeste, para o
programa de Merenda Escolar, com verbas do FNDE,
estavam sendo devolvidos por não terem sido aplicados
dentro do perfodo do convênio celebrado com o
Ministério da Educação.

Como forma de acompanharmos e discutirmos
esta grave questão, pois é inadmissfvel que tenha
havido fatos dessa natureza, requeremos a Vossa
Excelência, com base no art. 50, parágrafo 211 da



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exerc[cio da
Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.393, DE 1999

(Do Sr. Ricardo Maranhão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia, esclarecimentos
por parte da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS, sobre Contratos de Gestão
firmados entre a Companhia e Governo
Federal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.Q da Constituição

Federal, e no artigo 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito sejam prestadas,
pela Petrobras, por meio do ExrnJl Sr. Ministro das
Minas e Energia, as seguintes informações, relativas à
celebração de Contratos de Gestão entre aquela
Companhia e o Governo Federal:

1) A Petrobras e o Governo Federal
têm, em vigor, algum Contrato de Gestão
que permita ao Poder Executivo exercer

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2il da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Internoda Casa, Voto PeJo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 1il Vice-Presidente, no exerc[cio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.391, DE 1999

Solicita infonnaçôes ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social referente à
liquidação antecipada de débitos para com o
INSS da Companhia Docas do Estado de
São Paulo e cuja cópia do comprovante
solicitado em Requerimento anterior deixou
de ser anexada.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 211, da Constituição Federal e do art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social- Or.
Waldeck Vieira ameias - o seguinte pedido de
informações:

Em resposta ao Requerimento de Informações
nil 3.984, de 1998, de minha autoria, datada de 18 de
outubro de 1999 (ressaltando-se que foi enviada a
esta Casa com 10 meses de atraso em relação ao
prazo constitucional) fui informado de que a Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP - liquidou,
antecipadamente, na data de 20 de novembro de 1997,

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2il da
Constituição Federal, e com o arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Constituição Federal, combinado com os arts. 115 e o Débito nJl55.715.833-8, cujo parcelamento havia sido
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assumido, ainda segundo informação desse Ministério,
que sejam solicitadas'·ao Excelentissimo Senhor no dia anterior, 19 de novembro de 1997.
Ministro da Educação os seguintes dados sobre cada No item c do Requerimento de Informações nJl3.984,
estado da região Nordeste, individualmente: de 1998, foi solicitado que, havendo valores pagos acima

1) Montante dos recursos liberados no de R$10 milhOes, fosse anexada cópia dos comprovantes
per[odo entre 1997 até 1999; referentes aos valores pagos, Não tendo sido atendido

2) Os montantes das parcelas na resposta daquele Requerimento, venho solicitar:
supostamente devolvidos ao Ministério da A Remessa imediata da Complementação já
Educação, em face de sua não utilização, e solicitada no requerimento de informações acima
as respectivas datas dessas devoluções; mencionado, isto é: A cópia do comprovante da liquidação

3) O motivo da devolução desses antecipada de débitos, induindo seu valor, e cuja quitação
recursos. se deu na data de 20 de novembro de 1997, confonne

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1999. _ dedaração assinada pelo Procurador-Geral do INSS,
Atenciosamente, Eduardo Campos, Deputado datada de 15 de outubro de 1999 e que é parte integrante

Federal. da resposta enviada em 18 de outubro de 1999.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 

Deputado Valdemar Costa Neto, Uder do Partido
Liberal.
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controle e fiscalização sobre atividades e os
resultados da Companhia?

2) No passado foram celebrados
Contratos de Gestão entre a Petrobras e o
Governo Federal com o objetivo indicado no
parágrafo 12?

3) Caso a resposta ao quesito 2 seja
afirmativa, quantos foram os Contratos de
Gestão celebrados? Qual o perfodo de
vigência de cada um deles? Quem assinou
os contratos pela Petrobras e pelo Governo
Federal? Fornecer cópia de cada um dos
contratos celebrados.

4) A assinatura de cada um dos
Contratos de Gestão entre a Petrobras e o
Governo Federal, foi precedida de
negociações? Quais os objetivos de tais
negociações? Qual o órgão e que
servidores da Petrobras representaram a
Companhia nessas tratativas? E da parte do
Governo Federal?

5) Foram fixados, para cada um dos
Contratos de Gestão assinados, parâmetros
técnicos, operacionais, contábeis,
econômico-financeiros? Discriminar todos
os parâmetros, explicando, detalhadamente
o significado de cada um deles.

6) Os resultados alcançados pela
Petrobras, durante a vigência de cada um dos
Contratos de Gestão foram avaliados? Qual o
processo de avaliação para cada perfodo?
Que órgãos e servidores participaram pela
Petrobras e pelo Governo, da avaliação, em
cada perfodo? As avaliações eram trimestrais,
semestrais ou anuais?

7) Para cada perfodo de vigência dos
Contratos de Gestão indicar os parâmetros
fixados contratualmente e os resultados
alcançados pela Petrobras por parâmetro.

8) Considerando o cotejo entre os
parâmetros contratuais e os fndices
efetivamente alcançados pela Petrobras, no
entendimento da Companhia, os resultados,
ano a ano, podem ser considerados totalmente
satisfatórios, parcialmente satisfatórios ou
totalmente não-satisfatórios?

9) Que razões levaram à decisão de
interromper a celebração de Contratos de
Gestão entre a Petrobras e o Governo Fed
eral? De quem foi a decisão de não mais
celebrar estes contratos?

10) A Petrobras considera a
experiência dos Contratos de Gestão
positiva ou negativa? Por quê? A
Companhia entende que deveriam ser
celebrados novos Contratos de Gestão? Em
que condições? Eles são úteis ou em nada
contribuem para melhorar a performance da
Companhia e sua autonomia empresarial?

11) Há experiência, no exterior, em
Contratos de Gestão entre os estados
nacionais e suas empresas públicas? Que
pafses se utilizam destes contratos para
controlar e fiscalizar suas estatais? Qual o
resultado dessas experiências?

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999.
- Deputado Ricardo Maranhão, PSB - RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 1° Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.394, DE 1999

(Do Sr. Ricardo Maranhão)

Solicita ao Ministro de Estado da
Defesa pedido de informações por
escrito, destinado a suprir tópicos
omitidos no Ofício nº 053/GC-7/1.252,
expedido pelo Comando da Aeronáutica
em resposta ao Requerimento de
Informações nº 932/99.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal, e no art. 116, 11, b, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Defesa
pedido de informações por escrito, destinado a
comunicar a esta Casa:

a) a relação nominal dos membros de
assessorias dos Ministérios do Meio Ambiente e
Extraordinário de Polftica Fundiária, da Casa Civil da
Presidência da República e da Procuradoria-Geral da
República, que, na qualidade de credenciados,



51906 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

subscreveram os pedidos que possibilitaram a
realização dos vôos discriminados no ofício em
epígrafe, com cópia dos documentos que os
habilitaram para tanto;

b) a relação nominal dos passageiros que
cumpriram as etapas de vôo descritas no
mencionado ofício, bem como os respectivos
tripulantes, a relação de parentesco que tais
passageiros eventualmente mantenham com as
autoridades ou personalidades embarcadas e os car
gos públicos porventura ocupados por essas
autoridades;

c) a legislação aplicável à requisição de
aeronaves no período em que ocorreram os vôos
discriminados no mesmo ofício, não servindo como
resposta, quanto a esse aspecto, o Decreto nIl 3.061,
de 14 de maio de 1999, e a Portaria do Ministro da
Defesa nIl 1.035, de 2 de setembro de 1999, editados
após a realização dos vôos aqui alcançados.

Por oportuno, cumpre esclarecer que pedido
destinado à obtenção das informações listadas nos
itens a e b já constava do Requerimento de
Informações nll 932/99, que restou desatendido
quanto a tais aspectos. Nova omissão dos itens
assinalados, bem como do elemento adicional aqui
incluído, na resposta ao pedido de informações por
escrito decorrente deste requerimento, caracterizará,
nos termos do art. 50, § 211, da Carta Magna, ou crime
de responsabilidade, pela omissão da informação
requerida, se estiver disponível, ou, em caso
contrário, a conduta definida no art. 10, X, da Lei nll

8.429, de 2 de junho de 1992, como ato de
improbidade administrativa, sujeito às cominações
previstas pelo art. 12 daquele diploma, aí incluídas a
suspensão dos direitos polfticos e a perda da função
pública ocupada, porque não se admite que o
Ministério da Defesa permita o uso de patrimônio
público sem sequer se dar o trabalho de identificar o
beneficiário. Pelo teor da resposta enviada, que se
espera modificar nesta reiteração, um traficante de
drogas poderia ter utilizado as aeronaves da Força
Aérea Brasileira sem que disso se tomasse
conhecimento.

Deve-se também registrar que este
requerimento não contará com a mesma tolerância
demonstrada pelo subscritor na análise da resposta
dada ao Requerimento nll 932. Naquela
oportunidade, levou-se em conta a data recente de
instalação do Ministério da Defesa para que fosse
relevado o descumprimento do prazo constitucional
para resposta ao requerimento encaminhado e
deixou de ser levado em conta o grosseiro erro

cometido na identificação da agremiação política a
que pertence o signatário deste documento. É de
melhor alvitre que o Ministério questionado não torne
a incidir em falhas dessa natureza, até em respeito ao
papel fiscalizador do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo
Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.395, DE 1999

(Do Sr. Ricardo Maranhão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia, esclarecimentos
por parte da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS, sobre preços de Nafta
Petroquímica e Óleo Cru fornecidos às
Centrais Petroquímicas e às Refinarias
de Manguinhos - RJ e Ipiranga - RS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211 da Constituição

Federal, e no artigo 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito sejam
prestadas, pela Petrobras, por meio do Exrnll Sr.
Ministro das Minas e Energia, as seguintes
informações, relativas ao preço da Nafta
Petroquímica fornecida às Centrais Petroquímicas e
do Óleo Cru fornecido às refinarias privadas de
Manguinhos e Ipiranga localizadas, respectivamente,
no Rio de Janeiro - RJ e Rio Grande - RS:

1) Qual a procedência do óleo cru
processado pelas refinarias de Manguinhos
e Ipiranga, nos 9 primeiros meses de 1999?
Indicar as quantidades de origem nacional e
importadas, por refinaria, em barris por mês.

2) No caso do óleo cru importado,
considerando o fim do monopólio da União,
a importação é feita pela Petrobras ou pelas
refinadoras?
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3} Caso a importaçêo continue sendo
feita pela Petrobras quais os valores FOB e
CIF, médios, mensais? E as condições de
pagamento da Petrobras aos fornecedores?

4} Qual o valor do 61eo cru, praticado
pela Petrobras, para fornecimento a estas
refinarias? Quais as condições de
pagamento (prazo de pagamento, em reais
ou em d6Iares)? Caso o pagamento seja em
reais, havendo desvalorização do real,
como a Petrobras é compensada do risco
cambial?

5} Qual a quantidade de petr61eo de
origem nacional, fornecido às refinarias
privadas, por refinaria, em barris, pela
Petrobras, mensalmente? Qual o preço FOB e
CIF? Em reais e em d6lares?

6} Para as condições de importação,
produção e venda de 6leo, às refinarias
privadas, pode-se afirmar que as operações
são subsidiadas? Qual o volume dos subsídios
nos 9 primeiros meses de 1999? De onde vem
os recursos para atender ao subsídio? O
subsídio em questão prejudica a Petrobras?

7} Quais as empresas que consomem
Nafta Petroquímica no Brasil? Qual o consumo
de Nafta Petroquímica por empresa, em
toneladas, nos 9 primeiros meses do ano de
1999?

8) Deste consumo qual a parcela suprida
nafta produzida pela Petrobras e qual a parte
suprida pelo produto importado?

9} As refinarias privadas, Manguinhos e
Ipiranga produzem Nafta Petroquímica? Qual a
capacidade de produção em toneladas/dia?
Que parcela do consumo mencionada em 7,
foi suprida pelas refinarias privadas?

10} Quais os dois principais centros
internacionais de comercialização de Nafta
Petroquímica, no mundo? Qual a evolução
média mensal, dos preços CIF da Nafta
Petroquímica nestes dois centros mundiais de
comercialização do produto?

11) Tendo em vista a revogação do
monop6lio do petr6leo, o suprimento das
empresas referidas em 7, com nafta
importada, é feito pelas pr6prias
empresas, por meio de importações
diretas, ou continua sendo feito pela
Petrobras?

12) Sendo responsabilidade da Petrobras,
qual o preço CIF médio mensal, no período de

janeiro a setembro de 1999, de fomecimento de
nafta pela Petrobras, às empre$as
mencionadas em 7? Qual o prazo para
pagamento da nafta importada pela Petrobras,
aos seus fomecedores? Qual o prazo
concedido pela Petrobras, para que as
empresas mencionadas em 7 paguem os
fomecimentos feitos pela Petrobras? A
Petrobras vende nafta para as empresas
mencionadas em 7, em d61ar ou em reais? Se
em reais, como a empresa é compensada
pelas variações do câmbio?

13) Como é fixado o preço da Nafta
Petroquímica Nacional, a ser praticado pela
Petrobras? E da Nafta Importada? Quais as
normas jurídicas e/ou administrativas que
regulam o assunto? Juntar cópias das
mesmas.

14} Considerando os quesitos de
números 7 a 13, pode-se afirmar que as
Naftas Petroquímicas, de origem nacional e
importada, sêo subsidiadas? Qual a diferença
entre os custos de produção/importação e de
fomecimento às empresas petroquímicas
mencionadas em 7, em dólar/tonelada? Qual o
volume de subsídios nos 9 primeiros meses de
1999? De onde vêm os recursos para atender
a este montante de subsídios?

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão, PSB - RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2ll da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-10-99. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.396, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita informação ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre a execução
orçamentária de programas e projetos
ambientais financiados por instituições
internacionais.

Senhor Presidente,
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Requeiro a V. ExJI, com base no art. 50 da
Constituiçao Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno, seja encaminhado ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente o seguinte pedido de informações:

1} Relação dos programas e projetos
ambientais, em execução pelo Poder
Executivo, financiados por instituições
estrangeiras ou intemacionais, especialmente
o Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

2} Indicar, para cada programa e
projeto referidos acima, a origem e o volume
dos recursos orçados e o grau de execução
orçamentária.

3} Nos casos em que tiver havido
atraso na execução orçamentária, indicar as
razões do atraso.

Justificação

O Instituto de Estudos Sócio-Econômicos 
INESC, informou recentemente, pela imprensa, que
dez programas ambientais do govemo deverão
chegar ao final do ano sem aplicar os recursos
previstos no Orçamento da União. Entre estes
programas estão o Programa de Ecoturismo na
Amazônia Legal, o Projeto Pantanal, o Programa
Nacional de Biodiversidade e o Programa Nacional
do Meio Ambiente. No caso do Programa Piloto para
a Proteção das Florestas Tropicais (PPG-?), o
Ministério do Meio Ambiente teria gasto apenas
4,1% e o Ibama pouco mais de 1% dos 18 milhões
de reais orçados para este ano.

A baixa execução orçamentária é um sinal da
ausência efetiva de uma polltica ambiental no Pafs.
Além disso, pesa sobre o Govemo a suspeita de que a
não execução dos programas e convênios é uma
estratégia para gerar um superávit orçamentário e
cumprir as metas acordadas com o FMI.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2D da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 29 de outubro de 1999. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro
Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 29-10-99. - Deputado Herâclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

COMISSÓES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Ata da 26a Reunião (Ordinâria), realizada em
12 de setembro de 1999

As dez horas e trinta minutos do dia primeiro de
setembro de mil novecentos e noventae-nov~,

reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, no plenário nll. 3 do Anexo 11 da
Cêmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Presentes os
Senhores Deputados Arnon Bezerra e Synval
Guazzelli, Vice-Presidentes, Aldir Cabral, Aldo
Rebelo, Aroldo Cedraz, Bonifácio de Andrada,
Cláudio Cajado, Damião Feliciano, De Velasco, Edi
son Andrino, Elcione Barbalho, Fernando Gonçalves,
Haroldo Lima, Joaquim Francisco, Jorge Wilson, José
Carlos Elias, José Lourenço, José Teles, José
Thomaz Nonô, Luiz Carlos Hauly, Paulo Mourão,
Virgflio Guimarães, Waldomiro Fioravante e Werner
Wanderer, Membros Titulares; Eduardo Seabra,
Jorge Pinheiro, Laire Rosado, Luciano Pizzatto, Luiz
Salomão e Manoel Castro, Membros Suplentes. E o
Deputado Silvio Torres. Justificaram suas ausências
os Deputados Paulo Delgado, João Herrmann Neto e
Pedro Valadares. Deixaram de comparecer os
Senhores Deputados Alberto Fraga, Arthur Virgílio,
Átila Lins, Cabo Júlio, Clóvis Volpi, Coronel Garcia,
Cunha Bueno, Francisco Rodrigues, Hildebrando
Pascoal, Jair Bolsonaro, Leur Lomanto, Luiz
Mainardi, Mário de Oliveira, Neiva Moreira, Nilmário
Miranda, Paulo Kobayashi, Ricardo Rique e Wagner
Salustiano. Ata - Havendo número regimental, o
Presidente iniciou os trabalhos e submeteu à
apreciação do Plenário a Ata da 2511 Reunião
(Ordinária) realizada em 25 de agosto passado, a
qual foi aprovada, dispensada sua leitura por 
solicitação do Deputado Aldir Cabral. Matéria
Distribufda - A seguir, o Presidente anunciou a
Distribuição nll. 14/99: ao Deputado Fernando
Gonçalves o Projeto de Lei nll. 88/99; ao Deputado
Joaquim Francisco o Projeto de Lei nll. 1.109/99 e ao
Deputado Luiz Carlos Hauly o Projeto de Lei nll.
1.112/99, em 25 de agosto passado. Antes de iniciara
Ordem do Dia, o Presidente comunicou que recebeu
o Embaixador da fndia, no gabinete desta Comissão,
e apresentou a este Plenário a idéia de organizar uma
reunião informal com o referido embaixador e os
parlamentares desta Comissão, a fim de abordar o
incremento entre o Brasil e a india. Comunicou
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também que almoçará, hoje, na embaixada da
Finlândia, com embaixadores da comunidade
européia, para abordar a atuação do Legislativo na
politica externa. Usou da palavra o Deputado José
Thomaz NonO, que comunicou que o Projeto de Lei nll
678/99, constante do item 5 da pauta e o Projeto de
Lei 740/99, em tramitação nesta Comissão, tratam de
matérias correlatas, sugerindo assim sejam
encaminhados à Mesa Diretora desta Casa para a
devida apensação. Dessa forma, com pleno apoio do
Plenário, o Projeto de Lei 978/99 foi retirado de pauta.
Ordem do Dia - Mensagem nll 230/99 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo Relativo à
implementação da Parte XI da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de
dezembro de 1982, concluldo em Nova York, em 29
de julho de 1994". Relator: Deputado Edison Andrino;
Parecer: favorável. Discutiram a matéria os
Deputados José Thomaz NonO e Virgflio Guimarães.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator.

Projeto de Lei nll 580/95 - do Senado Federal 
que "dispõe sobre a nomeação dos representantes
oficiais do PaIs em organismos internacionais de
caráter oficial". Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly;
Parecer: favorável a este e contrário às Emendas nlls
1 e 2, apresentadas na Comissão. Concedida vista ao
Deputado Synval Guazzelli. Projeto de Lei nll

4.768/98 - do Poder Executivo - que "altera a
redação do art. 111 da Lei nll 9.026, de 10 de abril de
1995, que dispõe sobre a vinculação da Fundação
Osório e dá outras providências". Relator: Deputado
Nilmário Miranda; Parecer: favorável, com emenda.
Discutiu a matéria o Deputado José Thomaz NonO.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. Projeto de Lei nll 190/99 - do Sr. Alberto
Fraga - que "estabelece as condiç6es de
transferência de servidores públicos e militares dos
Estados e do Distrito Federal". Relator: Deputado
Luiz Carlos Hauly; Parecer: favorável. Concedida
vista ao Deputado Jorge Wilson. Projeto de Lei nll

827/99 - do Sr. Geraldo Magela - que "altera
dispositivos da Lei nll 5.619, de 3 de novembro de
1970, que "dispõe sobre vencimentos, indenizações,
proventos e outros direitos da Policia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências". Relator:
Deputado Aroldo Cedraz; Parecer: contrário.
Concedida vista ao Deputado José Lourenço. O
Deputado José Lourenço informou o Presidente das
providências tomadas em relação à comunidade
brasileira, que vive no Japão. Encerramento: Nada

mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às 11 horas e 10 minutos, antes
convocando reunião ordinária para o dia 8 de
setembro, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar,
eu, Walbia Lóra, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, lida, discutida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 278 Reunião (Audiência Pública),
realizada em 15 de setembro de 1999

Às dez horas e dez minutos do dia quinze de
setembro de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, no plenário 3 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Presentes os
Senhores Deputados Paulo Delgado,
Vice-Presidente, Aldo Rebelo, Aroldo Cedraz, Átila
Lins, Cláudio Cajado, Clóvis Volpi, Coronel Garcia,
Cunha Bueno, Damião Feliciano, De Velasco, Edison
Andrino, Fernando Gonçalves, Francisco Rodrigues,
Haroldo Lima, João Herrmann Neto, Joaquim Fran
cisco, José Carlos Elias, José Lourenço, José Teles,
José Thomaz NonO, Luiz Carlos Hauly, Luiz Mainardi,
Mário de Oliveira, Neiva Moreira, Paulo Kobayashi,
Paulo Mourão, Pedro Valadares, Ricardo Rique,
Virgflio Guimarães, Waldomiro Fioravante e Werner
Wanderer, Membros Titulares; Jorge Khoury, Jorge
Pinheiro, Luciano Pizzatto e Renildo Leal, Membros
Suplentes. E o Deputado Ney Lopes. Justificaram
suas ausências os Deputados Arnon Bezerra, Synval
Guazzelli e Elcione Barbalho. A reunião foi
convocada pelo presidente desta Comissão,
atendendo ao requerimento de convite dos
Deputados Neiva Moreira, José Lourenço e Virgflio
Guimarães aos presidentes das empresa aéreas
nacionais, a fim de discutir a grave crise da aviação
comercial brasileira. O Presidente anunciou o
comparecimento dos Senhores Rolin Adolfo Amaro,
Presidente da TAM e Flávio Carvalho, Diretor
Comercial da Transbrasil, passando a palavra,
inicialmente, ao Comandante Rolin Adolfo Amaro,
que iniciou sua exposição, seguido pelo Dr. Flávio
Carvalho. Concluldas as explanações dos
convidados, o Presidente passou à fase dos debates.
Participaram dos debates, pela ordem, os Deputados
José Lourenço, Neiva Moreira, Virgflio Guimarães,
Pedro Valadares, Aroldo Cedraz, José Thomaz NonO,
Aldo Rebelo, Haroldo Lima e Ney Lopes.
Encerramento: o Presidente encerrou a reunião às 12
horas e 55 minutos, tendo antes agradecido a
presença dos convidados e suas elucidativas
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palestras. Convocou, ainda, reunião para o dia 22 de empresas enfrentavam grande dificuldade com a
setembro, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, fixação e o congelamento das tarifas em 1995 e 1996,
eu, Walbia Lóra, secretária, lavrei a presente Ata, que com o Plano Real.
lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Todos sabem que a União reserva para si o
Presidente desta Comissão, Deputado Antonio monopólio do transporte aéreo, isso é do regime
Carlos Pannuzio, e publicada no Diário da Câmara constitucional. Todos sabem também que, por força
dos Deputados. do regime constitucional, a União nos concede uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos autorização em caráter precário para explorar
Pannunzio) - Declaro abertos os trabalhos da serviços aéreos. Por força dessa precariedade, a
presente reunião de audiência pública destinada a União controla linha, horário, freqüência,
discutir a crise da aviação comercial brasileira. equipamento e tarifa e, ao fazê-lo, não o faz de forma

Nesta reunião, contamos com a presença do incompetente.
comandante Rolim Adolfo Amaro, Presidente da Portanto, há sobre a administração tarifária um
TAM, e do Dr. Flávio Carvalho, Diretor Comercial da overcontrol, um supercontrole, porque temos de
Transbrasil, os quais convidamos para tom.arem apresentar planilhas de custo ao DAC, que poderá
assento à mesa. concordar ou não com elas. Depois, o DAC as

Os convidados terão vinte minutos para encaminha ao Ministério da Fazenda, que também
fazerem suas exposições. Conforme o Regimento poderá concordar ou não com elas. Quase sempre as
Interno da Cêmara dos Deputados, não poderão ser tarifas ficam defasadas no valor e no tempo, porque,
aparteados. Conclulda a exposição, daremos inicio geralmente, um reajuste tarifário é pedido trinta ou
ao debate. Cada parlamentar inscrito previamente quarenta dias após o evento e é concedido cinqüenta
poderá interpelar o expositor por um prazo máximo de ou sessenta dias após o registro dos custos na
três minutos, tendo o interpelado igual tempo para re- planilha das empresas.
sponder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo Essa situação, ao longo dos anos, provocou
prazo. tremenda erosão econômica nas empresas. Dal, da-

Inicialmente, concedo a palavra ao comandante doso regime da concessão e o inadequado controle
Rolim Adolfo Amaro, para sua exposição. setorial, as empresas tiveram açOes judiciais movidas

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Sr. contra elas nos tribunais e que, agora, começam a
Presidente e Srs. Deputados, bom dia. Na verdade, ganhar.
não preparei uma exposição sobre o quadro atual da Atualmente, o contribuinte paga a conta do
aviação brasileira, porque pensei que seria apenas usuário do transporte aéreo, o que significa dizer que
interrogado. Mas penso que devemos falar um pouco a União está pagando a conta daquele que' usou o
de épocas mais remotas. . sistema de aviação civil no Brasil. Isso faz parte de

A aviação comercial brasileira, a partir 1988, um cenário que precisamos rever.
época em que as empresas atravessavam uma fase Precisamos rever também, no contexto da
gloriosa, começou a sofrer certa dificuldade globalização, os acordos bilaterais brasileiros e o re-
operacional em razão da migração de recursos da gime de concessão, porque os acordos internacionais
empresa para estados e municlpios. A Constituição só funcionam harmonicamente quando a concessão
de 1988 permitiu que estados e municlpios pudessem é dada em múltiplos de sete. Explicarei o porquê. Os
taxar concessões federais. Essa é uma das razões aviões precisam voar toda noite. Um avião como o
por que a aviação comercial brasileira passa por alrbus que trouxemos custa 100 milhões de dólares.
grandes dificuldades econOmicas atualmente. Quando o poder concedente nos dá apenas três ou
Suponho que a migração de recursos esteja entre quatro freqüências e dez para o competidor, nenhum
800 milhões e 1 bilhão de dólares, dadas as de nós ganha dinheiro. Ao contrário, nossos
facilidades com que os estados passaram a taxar as equipamentos, de custo caríssimo, ficam nos

.concessões públicas federais. aeroportos esperando o dia de voar. Se V. ExIls
Os estados passaram a usar o ICMS e o IW, o analisarem as concessões dos americanos para o

que foi, evidentemente, um grande fator inibidor do Brasil, constatarão que todas as empresas recebem
desenvolvimento das empresas. Essa fragilização do múltiplos de sete. Porém, as brasileiras, por
sistema acabou coincidindo com a abertura feita pelo entendimento inadequado, recebem concessões de
Brasil. A época da abertura, as empresas estavam dez, oito, quatro freqüências, o que significa um
depauperadas economicamente, porque as aumento de custo inaceitável.
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Falava há pouco do fato de os estados, com a Hoje estamos operando com quatro
Constituição de 1988, taxarem as empresas aéreas. companhias aéreas americanas. Elas estão entre as
O que aconteceu nos diversos estados? Todos os dez maiores empresas do mundo. O movimento
estados brasileiros taxaram 25% sobre os dessas quatro companhias está em torno de 600
combustlveis. O avião e as empresas aéreas são milhões de passageiros/ano, contra, no máximo, 30
setores de energia intensiva. Quando se abastece um milhões de passageiros/ano no Brasil.
747, um 767 ou um airbus, consome-se 100 ou 200 Fica muito difícil rever a estrutura de uma
mil litros de combustível, o que significa dizer que, a empresa que sofreu aumento de 45% nos seus
cada vez que abastecemos, pagamos para o Estado custos. Por exemplo, hoje, o combustível do Brasil,
60, 70 mil litros de combustrvel, todas as noites, por saído da mesma bomba de gasolina - se posso usar
avião. essa expressão -, é 32% mais caro que o

Houve estados brasileiros que aumentaram a internacional. Isso se faz claro por questões de
taxa de 25% para 30% - 38% no Estado do Rio. Com impostos e taxas, necessários para o País.
isso, ninguém mais abastecia no Rio de Janeiro, mas Entendemos isso, mas torna-se inviável para
em outros aeroportos, como em São Paulo ou competir com grandes empresas, inclusive as
Brasflia. Todos sabem que um avião carregado de brasileiras.
combusUvel consome mais. Apesar disso, a empresa Sr. Deputado, não necessito de vinte minutos,
economiza pagando uma taxa menor, mas o Brasil porque acredito nas palavras do comandante. Estou
paga a conta. à disposição de V. Exl1s para responder a qualquer

Por isso, penso que a reforma tributária é tão pergunta. Obrigado.
necessária no setor aéreo. Devemos criar um O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
mercado comum brasileiro, sobretudo para o nosso Pannunzio) _ Agradeço ao Dr. Flávio Carvalho a
setor, porque não podemos continuar vivendo assim. exposição.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este é um foro
muito interessante. Agradeço a V. Exl1s por Antes de passar a palavra aos deputados
convidar-me para dele participar, porque tenho inscritos para o debate, conforme reza o Regimento,
pontuado os problemas que afetam o setor. concedo a palavra aos autores do requerimento, que

viabilizaram a realização desta audiência pública.
Não entrarei em questões mais especificas,

porque quero ver como será a condução do assunto e Na seqüência, passo a palavra ao Deputado
o que V. Exl1s pretendem ouvir de mim. Estou pronto José Lourenço e, posteriormente, aos Deputados
para esclarecer todas as questões que imagino ter Neiva Moreira e Virgílio Guimarães.
trazido à baila nesse pequeno approach. O SR. DEPUTADO JOSE LOURENÇO - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Presidente, caros colegas, vem me preocupando -
Pannunzio) - Agradeço ao Comandante Rolim e, na acho que é preocupação desta Casa e do País inteiro
seqüência, concedo a palavra ao Or. Flávio Carvalho -, primeiro, o processo de desnacionalização das
que, nesta sessão, representa a diretoria da empresas brasileiras. Isso virou um pasto, onde se
Transbrasil. alimentam os apetites internacionais. Sempre fui Iib-

O SR. FLÁVIO CARVALHO - Sr. Presidente, eral, mas no bom sentido. Não aceito isso calado.
Srfls e Srs. Deputados, senhoras e senhores, bom Posso ter de aceitar ou engolir, mas, silenciosamente,
dia. Em primeiro lugar, agradeço a V. ExJ1s o convite. isso não será possível.
Não quero ser redundante nas palavras do Todo dia, vejo empresa tal comprada por um
Comandante Rolim, que se manifestou muito bem. grupo tal. Esse é um caminho sem fim. Por que isso
Também não vim preparado para fazer uma ocorre? Porque precisamos, a qualquer preço - um
apresentação, mas para tentar responder a algumas dia desses, alguém sugerirá que vendamos um
questões ou dúvidas sobre a atual situação da pedaço da bandeira nacional -, tapar os buracos do
aviação brasileira. Com certeza, não vou necessitar déficit da balança comercial, da balança de serviços,
de vinte minutos. da balança de pagamentos, da balança de juros etc.

A situação atual da aviação brasileira e da Com muita satisfação, vi que tínhamos tomado
economia do Pais nos obrigam a rever não só o Custo dinheiro em euros - três bilhões de euros. Depois, fui
Brasil, mas também as normas e concessões dadas ver o custo disso. Hoje, o dinheiro na Europa é
às companhias aéreas. Temos de rever os direitos da .tomado· a 5%. Nós tomamos a 11 %. Quer dizer,
companhias aos vôos internacionais. estamos pegando dinheiro na aglot3gem. Considero
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estratégicos para o interesse nacional alguns setores
da atividade econômica do Pais.

A imprensa falou na participaçao de 30%. SOlJ
contra. Nenhum centavo. Quanto ao sistema
financeiro, a presença dos estrangeiros já está
demais, porque o estrangeiro que vier para cá vai
financiar a empresa de origem do seu capital. O
Banco Santander, se chegar aqui... Não se trata de
xenofobia. Trata-se de proteçao do interesse
nacional. Há interesses em que podemos... É
admissivel até 16%, 17%, 18%, mais ou menos como
hoje. Mas, a partir dai, na hora em que a Transbrasil
ou o Rolim, da TAM, precisarde dinheiro do Citibank e
ele tiver o Yamamoto para tomar, é lógico que ele vai
dar ao Yamamoto, e não ao Rolim. O dinheiro que
está lá é de quem? A poupança é de quem? É dos
brasileiros. Algumas empresas americanas também
depositam, mas o grosso é nosso. Então, usa-se a
poupança interna para financiar capitais externos,
sobre os quais vamos pagar dividendos, isso e mais
isso. O que faz o Governo para proteger e estimular a
empresa nacional?

Caro Presidente, cumprimento V. ExJl, porque
transformou esta Comissão em um fórum de debates
dos mais altos interesses nacionais. Cumprimento
também V. Exll pelo sucesso da Comissão que V. ExJl
designou para ir a Timor Leste. Isso foi da maior
importância para a nossa poJrtica externa, assim
como é este assunto, porque vejo o descaso com que
ele é tratado. Por exemplo, vemos os preços dos
combustiveis praticados para as nossas companhias
de aviaçao e os do mercado internacional.

Queremos dizer a V. sa, Comandante Rolim, à
Varig e à Vasp que somos aliados. Não estamos aqui
para confrontá-los e desestabilizá-Ios. Ao contrário,
estamos aqui para defender o interesse do Pais, no
qual se inserem, naturalmente, com importância fun
damentai, as companhias de aviação, especialmente
quando todas têm participaçao no mercado
internacional.

Pergunto ao Comandante Rolim, ou a ambos,
se V. Sas dispõem dos números de freqüências das
companhias estrangeiras para o Brasil e os do Brasil
para o exterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Deputado José Lourenço, para não
ficar um pingue-pongue de perguntas e respostas,
solicito a V. Exa que conclua as perguntas que tem
intenção de fazer aos palestrantes. Posteriormente,
eles terão tempo hábil para responder a elas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Sr.
Presidente, essa é uma delas. Passo a outra

pergunta. Não vou citar companhias, porque nao
quero nominar ninguém. Havia uma determinada
companhia que fazia uma série de vôos partindo do
Nordeste para a Europa, os Estados Unidos etc. Em
funçao de dificuldades, que, parece-me, são comuns
a quase todas ou a todas, ela cancelou uma série
desses vôos do Nordeste para o exterior. Nao sei se
os vôos partiam de São Paulo ou do Rio de Janeiro.
Cancelou os vôos de Salvador e de Recife.
Desapareceu. Notei que, imediatamente, essas
freqüências foram substituidas por uma empresa
estrangeira, o que me causou surpresa. Se nossa
companhia cancelou é porque esses vôos não têm
densidade comercial para serem explorados. Mas
veio a outra. Viajei no avião da outra, que estava
cheio, totalmente cheio. Viajei também pela
Transbrasil e notei uma coisa. Ai vai uma crítica.
Procurei a Transbrasil e disse: "Fui informado de que
os senhores têm um vôo que sai de Salvador para
Lisboa". Disseram: "Não temos esse vôo", Telefonei
para Brasília. Queriam me mandar para São Paulo.
Fui. De fato, não havia o vOo. Parei em Salvador e
depois fui à Lisboa. Na própria Transbrasil, os
funcionários não sabiam informar se havia um vôo
partindo de Salvador. Fui a Salvador, a Vitória, ao
Rio, a São Paulo, a Salvador e a Lisboa. Então, há
problemas na gestão interna.

A terceira pergunta é a seguinte: o que o
Congresso Nacional tem de fazer no âmbito do
Departamento de Aviação Civil e do Ministério da
Aeronáutica? Parece-me que será criada uma
agência nacional de transporte aéreo para gerir essa
área. Entendo que, no momento em que uma linha
deixa de ser explorada por uma companhia nacional,
o Departamento de Aviação Civil deveria, de
imediato, convocar outras companhias. "Há uma
companhia que deixou essa freqüência, mas não
podemos perder faturamento, perder mais divisas
nas nossas contas e serviços, não podemos perder
empregos". Deve-se perguntar quais companhias
aéreas querem operar essa linha, para que o Brasil
fique permanentemente prestando serviços aos
usuários nacionais e estrangeiros que derem
preferência aos nossos vôos.

O que é preciso fazer para facilitar a vida dos
empresários? Naturalmente, estou me referindo aos
empresários que estão dispostos a competir. Será
uma guerra, que vai se acentuar por se tratar de área
em que a concorrência é muito grande.

Por exemplo, verifico que há uma concentração
de empresas na Europa. A Swissair está comprando



O SR. DEPUTADO JOSÉ LOÚRENÇO - Não
se instalou a companhia. Temos de fazer a mesma
coisa aqui.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Esse fato é
verdadeiro. Todos devem estar lembrados de que, na
Copa do Mundo, a Varig destacou um avião 737,
pintando-o graciosamente com as cores do Brasil,
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a TAP. Há uma série de compras e, portanto, estão se Quanto ao cancelamento dos vôos, o
formando grandes empresas nessa área. Departamento de Aviação Civil tem uma prática

O que devemos fazer com relação a isso? Essa chamada de Hotran de prateleira, autorização que o
era a última questão, Sr. Presidente. Muito obrigado. Departamento de Aviação Civil emite para que a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos empresa possa voar.
Pannunzio) - Muito obrigado, Deputado José O Departamento de Aviação Civil, ao longo dos
Lourenço. anos, não tem permitido que as empresas tenham

Concedo a palavra ao Comandante Rolim, para direitos e não usem esses direitos. No setor
suas considerações a respeito das questões internacional, a questão é um pouco mais
suscitadas pelo Deputado José Lourenço. complicada. Penso que um pouco mais de agilidade,

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO por parte do Departamento de Aviação Civil e da
Inicialmente, devo cumprimentar o Deputado José Comissão de Navegação Aérea Internacional, não
Lourenço por sua preocupação e visão sobre o fará mal algum. É preciso reequacionar isso.
problema da privatização de empresas brasileiras. Por outro lado, as empresas nem sempre

De fato, procurou-se vender as empresas cancelam porque não querem fazer. Antes de
públicas. Tenho muito medo de que isso venha a examinar esses problemas, há que se analisar outra
ocorrer com os aeroportos brasileiros. Preocupo-me questão. Precisamos saber se o Brasil quer empresa
com aquele que paga mais para sanear os déficits do aérea ou serviço aéreo. Se o PaIs quiser serviço
Tesouro. Se quisermos um PaIs de custo barato, aéreo, deverá abrir os céus do Brasil para quem
deveremos transferir as empresas brasileiras quiser voar aqui e pronto.
prestadoras de serviços para aqueles empresários Não conheço paIs algum, com as dimensões e a
que procurarem oferecer serviços mais baratos. população do Brasil, que tenha flexibilizado isso.
Resultado: o minuto telefônico no Brasil é mais caro Senão, ocorrerá o que V. ExIl disse há pouco sobre os
do que em qualquer lugar do mundo. Assim, bancos. Quando V. ExIl quiser uma linha de crédito
sucessivamente. para sua cidade, terá de ligar para Dallas, para

Imaginem se forem privatizados o aeroporto de Londres, para Paris. Com isso, perderemos a
Congonhas ou o Santos Dumont mediante esse identificação nacional.
conceito? Vamos ter serviços centrais O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Sr.
monopolizados. Não temos outro aeroporto. Rolim, permite-me V. S4 uma intervenção?
Verificaremos que isso valerá milhões, tendo em vista O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Claro, Sr.
que investimentos já foram feitos e estão diluldos. Deputado.
Deveria haver um critério proposto por esta O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Há
Comissão. Seria o seguinte: ganhará a privatização poucos meses, o Sr. George Soros pretendia criar
aquela empresa que oferecer o serviço mais barato, o uma empresa aérea para explorar linhas internas
melhor plano de investimento - se é que os americanas, com sede em Cayman. Após organizar a
aeroportos serão privatizados algum dia. Os custos empresa, foi ao departamento de aviação americano
subiram imediatamente em palses que usaram esse solicitar a autorização. O Presidente Clinton, ao saber
critério para privatizar aeroportos. Em última palavra, do assunto, disse-lhe que nos Estados Unidos só
quem paga o custo final é o usuário, seja ele pousam nos aeroportos empresas de capital
proprietário do avião ou passageiro de transporte americano, com sede no paIs, cujos pilotos sejam
aéreo. Temos de ter um PaIs com custo barato. americanos e aviões produzidos nos Estados Unidos.

Sr. Deputado José Lourenço, cumprimento V. Afora isso, nada. A partir daI, o Sr. Soros foi tocar vi-
ExIl pelas suas palavras. V. ExIl realmente entende a ola na Hungria.
questão. O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Sim, senhor.

V. ExIl nos solicitou os números quanto ao vol
ume de freqüência que as empresas brasileiras têm
para o exterior. Terei de mandar-lhe esse dado
posteriormente, considerando que houve sucessivos
cancelamentos e não tenho os dados atualizados dos
volumes de direitos e de vôos. Mandarei os dados
amanhã mesmo ao Presidente desta Comissão, que
fará o encaminhamento a V. Ex4.
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para transportar a seleção brasileira para Paris.
Porém, os franceses não permitiram, tal o
enrijecimento do controle internacional sobre isso.

Contudo, não podemos, como disse o
Embaixador Botafogo Gonçalves, deixar
arrebentarem a balança de serviços do Brasil por
excesso de liberalidade. Realmente, penso que
temos de rever com carinho os acordos bilaterais
brasileiros.

Há empresas, por exemplo, que têm quinta
liberdade no Brasil. Vou explicitar a questão. O
Canadá tem quinta liberdade no Brasil. Faz a rota
Montreal-São Paulo, São Paulo-Buenos Aires.

Pergunto a V. ExA se conhece alguma empresa
brasileira que faça a rota São Paulo-Montreal-Pólo
Norte ou São Paulo-Montreal-Groenlândia.

Temos de rever os acordos bilaterais brasileiros.
Não podemos provocar overcapacity, porque não há
como competir.

Há quatro empresas americanas operando no
Brasil: a United Airlines, que sai de Chicago e Miami;
a Delta Airlines, que sai de Atlanta; a American Air
Iines, que sai de Miami e de Dallas; a Continental Air
Iines, que sai de New Jersey e Houston. Sabe para
onde as quatro vão? Para São Paulo. Lá, elas têm
destinos diferentes. Aqui, o destino é único. Mas isso
está previsto em acordo bilateral, não há como negar.

Realmente, o Brasil precisar adotar o
enrijecimento na administração dos acordos
bilaterais. A globalização é necessária. Porém, temos
de definir se queremos empresa ou serviço aéreo.
Temos de reforçar as empresas, dando-lhes
condiçOes para que fatos como o que mencionei aqui
não deprimam os orçamentos das empresas. Todos
se lembram de que, na década de 50, o sistema
brasileiro recebia subvenção do Tesouro, da Rede de
Integração Nacional, para poder voar.

Na década de 70, estávamos subvencionando o
Tesouro. Na década de 90, também estamos
subvencionando o Tesouro. O Custo Brasil nesse
setor é uma realidade pesadissima. Por exemplo,
quando a American Airlines emite uma passagem
para os Estados Unidos da América está livre de
qualquer imposto. As empresas brasileiras pagam
2,5% de Cofins. E assim sucessivamente.

Ou nós vamos agora estabelecer que o
transporte aéreo é necessário para o Brasil e vamos
incluir na reforma tributária o que precisa ser feito, ou
nós não teremos condição de ter empresas aéreas.
Precisamos de uma politica de céus abertos e temos
de desnacionalizar o setor. Não há outro caminho.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Obrigado, Comandante Rolim.

Dr. Flávio Carvalho, V. ExA deseja responder a
algum dos questionamentos?

O SR. FLÁVIO CARVALHO - Não, quero
somente pedir desculpas ao Deputado José
Lourenço por ter feito todos esses vOos. Mas eu acho
que V. ExA teve uma experiência boa: experimentou
todos os vôos da Transbrasil, e por um preço só.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Foi
mais caro. (Risos.)

O SR. FLÁVIO CARVALHO - V. ExA pode ter
certeza de que vamos tentar resolver isso. É o que o
comandante disse e o que eu havia falado no inicio. V.
ExA tem toda a razão, Deputado.

Com relação aos direitos das companhias que
não estão operando ou que acreditam que uma
concessão de três freqüências não seja o ideal ou o
suficiente para que ela seja produtiva, foi dado um
exemplo junto ao DAC e à CernaL Inclusive está aqui
presente o Brigadeiro Grossi, que, com muito
profissionalismo, sempre orientou as companhias
aéreas a terem uma visão clara dos seus objetivos.

Aconteceu um exemplo no final do ano passa
do, Sr. Presidente, com a Transbrasil e a Varig. A
Transbrasil tinha três freqüências para Londres e
quatro freqüências para Lisboa, e não mais teriamos
direito a essas freqüências em razão dos acordos
bilaterais firmados entre o Brasil e a Inglaterra e entre
o Brasil e Portugal. Também foi feito um acordo, pela
primeira vez no Pais, que refletia a vontade das
companhias e do próprio DAC. Nós trocamos com a
Varig esses direitos.

A Varig tinha apenas cinco freqüências para
Londres e não conseguiria aumentá-Ias, por não ser
interessante para a empresa inglesa. E nós
queriamos aumentar as freqüências para Lisboa. Por
outro lado, a empresa portuguesa, por ser a única a
voar para o Pais, não tinha interesse. Então, fizemos
esse acordo entre as companhias. Assim, a Varig
acabou tendo os vOos diários para Londres e nós os
vOos diários para Lisboa - o vOo em que,
infelizmente, aconteceu esse imprevisto com V. Ex·.

Essa é uma demonstração de que, se se fizer
uma revisão direta e um encontro das companhias
nacionais, em uma demonstração de força, será
possivel obter bons resultados.

Hoje, nos Estados Unidos - e podemos falar,
porque temos a experiência de nove anos
trabalhando naquele mercado -, ocorre o seguinte: o
que é seu é nosso e o que é meu é meu. Lá não se
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mexe em companhia aérea alguma, em nada do
território americano.

Como o Comandante Rolim disse, infelizmente,
a pura realidade é que nós não temos direitos. E,
hoje, companhias americanas - não vem ao caso
citar nomes -, que estão até ligadas conosco em
alguns acordos de code share, códigos
compartilhados, obrigam-nos a liberar para elas o
direito de voarem até Porto Alegre, Belo Horizonte ou
outros pontos do País, com direito também ao
transporte interno, não vendendo aqui, mas lá fora.
Então, falamos de 30 milhões de consumidores e de
600 milhões de consumidores diretos da aviação. É
quase impossível.

Saiu na revista Exame desta semana que, pela
primeira vez, as empresas brasileiras foram
obrigadas a concordar que as empresas americanas
levaram mais passageiros brasileiros do que elas
próprias. É evidente. O volume, hoje, por exemplo,
nos Estados Unidos da América, só de assentos
disponíveis, é de 2.200 assentos/dia, sendo que 30%
são nas companhias brasileiras.

É evidente que há aquela fraqueza - pode ser
uma palavra errada ou não - pelo fato de não
estarmos utilizando todas as nossas rotas e
autorizações. Porém, o mundo está vendo essa
situação.

Grandes companhias começaram a perder
dinheiro nesse último ano por causa da guerra
tarifária, com a qual o Brasil teve uma experiência
bastante negativa no ano passado. Nenhuma
empresa estava preparada para entrar nessa guerra.
Entramos nos vOos domésticos e também nos
internacionais.

Em termos de valor básico de tarifa
internacional, veremos que, enquanto a passagem
básica entre São Paulo e Rio de Janeir,!, que é
equivalente ao trecho entre Washington e Nova York,
custa em torno de 100 dólares, nos Estados Unidos a
tarifa básica custa mais de 400 dólares. Com a
promoção, a americana custa 220, para a mesma
média de quilOmetro voado.

Quanto ao trecho São Paulo-Brasília,
equivalente a Miami-Atlanta, o valor da tarifa básica
dos Estados Unidos é de quase 600 dólares, que é o
equivalente a quase 900 quilOmetros voados. A
nossa tarifa básica é 220 dólares. Estamos falando
em valores de tarifas básicas três vezes maiores. Na
tarifa promocional, a americana cai para 390 dólares
e a brasileira cai para 125 dólares. Nós estamos
falando de passagens só de ida, em bases

promocionais apuradas pelos sistemas de
distribuição de reservas.

Essa é uma demonstração de que lá se
preocupam muito com tarifa, com receita, com
qualidade de vOo. Como o comandante falou, sem
querer mais uma vez ser redundante e usar as suas
palavras, devemos saber se queremos prestar
serviço apenas ou se queremos companhias
brasileiras de verdade.

Espero ter respondido às indagações de V. ExA,
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Muito obrigado, Dr. Flávio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Na seqüência, ainda como autor do
requerimento, concedo a palavra ao Deputado Neiva
Moreira.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr.
Presidente, Sf'ls e Srs. Deputados, senhores
dirigentes de companhias de aviação, quero primeiro
fazer uma constatação muito grave para mim, na
evolução inevitável e inflexível daquilo que os
sociólogos e os cientistas políticos chamam de
processo dialético. Quantas dificuldades, quantas
lutas, quantas discrepâncias há entre o nosso
companheiro Deputado José Lourenço e mim,
sempre marcada por uma cordialidade muito grande?
Apesar disso, hoje verificamos que ambos confluímos
para o mesmo ponto, tal é a gravidade do quadro
brasileiro, que se expressa de maneira muito
dramática no problema da aviação Entáo, este, para
mim, é um momento muito grave.

Quando falo de aviação, em especial para o
Comandante Rolim e para o Dr. Carvalho, há muita
coisa a respeito da minha vida profissional. Eu
comecei a minha vida de jornalista no Rio de Janeiro
como redator de aviação dos Diários Associados,
fazendo a Campanha Nacional de Aviação. O Dr.
Chateaubriand, com quem tantas divergências
temos, entregou ao Brasil cerca de 2 mil aviões para
criar essa extraordinária mentalidade aeronáutica
que domina o País.

Sr. Presidente, sendo homem do norte do Brasil
que viu emocionado chegar pela primeira vez, nos
idos de 40, uma esquadrilha da Força Aérea - a
primeira que cruzou o céu do nosso Pais -, verifico
que muitas pessoas das cidades do BraSIl, como no
meu Estado do Maranhão, não conhecem o
caminhão, mas conhecem o avião. Sempre procurei
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assinalar que a aviação é um fator de unidade
nacional e um fator de desenvolvimento.

Hoje, a nova filosofia que domina o País 
espero que esteja chegando ao seu ocaso - é um
elemento de concorrência, serve para concorrer,
como dizia o Dr. Carvalho, com esses gigantes da
aviação do mundo.

Comandante Rolim, V. Sll é um homem
corajoso, reconhecidamente um homem de luta. V.
Exll e o Sr. Carvalho nos deram, digamos assim, o
traço político desse problema. Estranha-me que, em
uma reunião como esta, de importância presumida e
agora comprovada, não tenhamos tido, até agora,' a
presença dos representantes de outras empresas,
que deviam estar profundamente interessadas nesse
debate.

Quero deixar registrada minha estranheza. Se
amanhã não tiver explicações corretas e lógicas, vou
manifestar não a minha estranheza, mas o meu
reparo a essa ausência inexplicável - se for
inexplicável.

Então, gostaria de perguntar duas coisas
fundamentais ao Comandante Rolim e ao Dr.
Carvalho. V. SIlS levantam problema de extrema
importãncia para a aviação brasileira. Seria
importante que nos dessem um relatório mais
minucioso, que nos mandassem uma documentação
mais sólida. O fórum onde esses problemas podem e
devem ser examinados, analisados e resolvidos é o
Parlamento. O que V. Sl1s estão dizendo hoje é
novidade para nós. Como podíamos saber que a
gasolina custa esse preço? Por que não vamos saber
agora quanto é a gasolina na França, nos Estados
Unidos, na Rússia, na China?

Então, um estudo minucioso, sintético, dessas
comparações poderia ser muito importante para que
déssemos a nossa contribuição à salvação da
aviação brasileira. A exemplo, devemos saber como
é em outros palses, quais são os impostos que
incidem sobre a aviação nos Estados Unidos. É
terrlvel saber que pagamos imposto no nosso Pais e
as empresas americanas e européias não pagam.
Isso é um absurdo. Um deboche. Isso é revoltante.
Não podemos, de maneira alguma, nos silenciar
diante disso. Como não sabiam disso? Por que só
hoje esses problemas são levantados? Como V. S·s
se silenciaram diante de tudo isso? Para que e por
que se silenciaram? Isso nos preocupa
profundamente.

Não é nada de heroísmo, não é nada de
aventura, não é nada de provocação, não é nada dis-

so. Seria uma contribuição para que possamos,
juntos, dar uma solução a esse problema.

Gostaria de saber qual foi a presença das
companhias de aviação no extraordinário debate que
se está travando no Brasil para a reforma tributária.
Eu nunca ouvi falar que estava presente alguma
companhia de aviação, como também nunca ouvi
falar em alguma, digamos assim, preocupação. Os
deputados, todos nós - de direita, de esquerda, de
centro, de centro-direita -, estamos preocupados
com o País. Não é possível que uma reforma
tributária seja feita à margem das preocupações das
companhias de aviação, que amanhã vão dizer que
essa reforma tributária não serve para elas. Portanto,
acredito haver um problema de autocrítica nas
direções das empresas, sobretudo no DAC.

Eu vou propor ao Presidente que convidemos o
Ministro da Aeronáutica a aqui comparecer. S. Exll

tem-se revelado um homem muito competente. E o
Diretor do DAC também, para que possamos
entender completamente o que se passa com a
aviação brasileira.

De maneira que eu, mais do que uma pergunta,
faço uma análise das informações que aqui foram
colhidas e dois pedidos. Primeiro: que recebêssemos,
dentro de algum tempo, uma informação objetiva,
concreta, tanto do Sr. Rolim, como do Dr. Carvalho e de
outras empresas, sobre a realidade atual na aviação
internacional. O segundo pedido: vamos dar
continuidade' a essa análise, a esse estudo que
estamos fazendo, porque estamos como áquele cara
que caia do 5Qll andar de um edifício e dizia:
"Vaiei-me, Nossa Senhora". E eu digo: mas é agora,
não é? Porque, do contrário, pode ser que seja tarde
demais para socorrer essa gigantesca, extraordinária
e maravilhosa conquista do povo brasileiro, que é
aviação comercial brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos

Pannunzio) - Muito obrigado, Deputado Neiva
Moreira.

Entendi que V. Exl1 não dirigiu questionamento
algum aos palestrantes.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Fiz
pedidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Assim sendo, vamos passar ao próximo
parlamentar.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr.
Presidente, se S. SIlS tiverem condições, gostaria que
nos dessem essas informações.



"Em que pese o meu interesse, desejo
tomar parte nesse importante encontro,
sinto profundamente não me ser possivel
estar presente, devido a compromissos
assumidos há muito para a mesma data, os
quais não puderam ser transferidos,
infelizmente."

Esta é a explicação que recebi da Varig. Ao
mesmo tempo, informo a V. Exa e aos demais pares
que o Presidente da Vasp, o Sr. Wagner Canhedo,
telefonou-me ontem pedindo que transferisse a data
desta audiência pública para que ele pudesse
compatibilizar esse compromisso com a sua agenda.
Eu informei a S. sa que não era possível, uma vez que
esta audiência pública envolvia já compromissos
previamente agendados com os outros dirigentes de
empresas também. Dessa forma, não poderia
transferir.

Se respondo à questão de ordem de V. ExA, era
isso que eu tinha a dizer.

Dr. Flávio, V. Sll tem alguma observação a
fazer?

O SR. FLÁVIO CARVALHO - Esclareço ao
Deputado Neiva Moreira que é posslvel dar todas
essas informações. E, quanto ao silêncio, quero dizer
que o nosso fundador, amar Fontana, esteve em
Brasília dia 14 de agosto de 1996, fazendo uma
explanação com o mesmo propósito e preocupação
de V. Ex.lls.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Concedo a palavra ao Sr. Rolim.

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Deputado
Neiva Moreira, tenho a acrescentar que o Poder
Executivo, a Receita Federal, o Departamento de
Aviação Civil, o setor que controla os impostos da
aviação sabem perfeitamente dessa situação. Esse
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos problema é estadual, porque, no fundo, o que houve
Pannunzio) - Tem a palavra, então, o Comandante ao longo desses anos foi que tivemos de reforçar os
Rolim. nossos departamentos jurídicos e viver como

O SR. DEPUTADO JOÃO HERRMANN NETO indigentes, de mandado em mandado de segurança,
- Sr. Presidente, pela ordem. Parece-me que o tratando de nos defender da sanha arrecadadora. Foi
Deputado Neiva Moreira quer saber da Presidência isso o que aconteceu.
se há uma explicação ou não sobre a ausência dos O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
representantes da Varig e da Vasp. Pannunzio) - Obrigado, Comandante Rolim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Na seqi.lência, ainda como autor de
Pannunzio) - Eu não entendi isso na explanação do requerimento, concedo a palavra ao Deputado
Deputado Neiva Moreira, mas o questionamento de Virgílio Guimarães.
V. Exll é pertinente. Tenho aqui um fax, recebido da O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES _
Varig, dizendo que foi acusado o recebimento do Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, Srs.
nosso ofício, no dia 25 de agosto, a respeito da Convidados, em primeiro lugar é importante acentuar
audiência pública a ser realizada hoje, nos seguintes que as exposições dos nossos colegas deputados e
termos: dos representantes das empresas presentes foram

no sentido de que o Brasil precisa ter um setor de
companhia aérea forte, com empresas fortes,
saneadas e que prestem bons serviços. Esse deve
ser o objetivo geral. Isso é um objetivo absolutamente
comum. Precisamos de ter o objetivo da aviação civil
como um objetivo nacional. O Brasil precisa investir,
ter uma política industrial, ter uma política de
exportação, mas também precisa ter uma política de
transporte aéreo. Essa é uma questão estratégica.
Para que isso aconteça, precisamos dar condições
para que as empresas funcionem, para que as
companhias possam se desenvolver e competir inclu
sive no mercado internacional. Essa é uma questão
estratégica para o País, é uma questão de economia
das nossas divisas. Enfim, tem a ver com o
desenvolvimento do turismo, porque há uma
vinculação enorme na questão de estratégias de
companhias aéreas com a estratégia de turismo-e
pouca gente está atenta para isso. Junto com a fuga
de assentos para companhias estrangeiras vai
também o assédio que se faz, a exposição à
publicidade, enfim, a questão do turismo, de outros
destinos que ocorrem etc.

Esse me parece ser o ponto alto, o objetivo
maior dessa nossa audiência pública, e é preciso que
ela produza frutos nesse sentido.

Sr. Presidente, o fato de desejarmos
companhias fortes também não nos faz dizer que são
companhias indiscutíveis. É preciso que o nosso
transporte aéreo, para que ele faça parte desses
objetivos nacionais, esteja afinado e tenha um
diálogo com a Nação, tenha transparência e
corresponda aos interesses nacionais nos seus
vários aspectos.

Nesse sentido, gostaria de deplorar a ausência
dessas duas maiores companhias. Uma delas é uma
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companhia originalmente estatal, que foi privatizada
pelo que se propalava na época - para que o Pais
pudesse investir em outras áreas, para que houvesse
o desenvolvimento dessa companhia e parasse o
investimento. Trata-se de uma companhia que
sempre teve, na sua história recente de privatização,
uma voracidade enorme sobre recursos públicos,
desde o inicio procurando privilégios no
abastecimento da Petrobras, buscando privilégios
quanto a recursos do BNDES e procurando se
beneficiar, agora, com esse escândalo que foi o fato
de o Erário ter de pagar bilhões a essas companhias
- cerca de 6 ou 6 bilhões -, em uma causa pouco
explicada e nada entendida.

Para que haja uma parceria é preciso que essas
questões sejam passadas a limpo, especialmente no
caso dessa companhia especifica que foi privatizada,
que teve seus serviços e a sua relação com o mundo
do trabalho deteriorados de uma forma
impressionante. Tudo isso precisa ser discutido. A
defesa que precisamos fazer do transporte aéreo
nacional, das empresas aéreas nacionais,
exatamente por nos colocar no mesmo barco, nos
impõe também responsabilidades mútuas, como a de
comparecer aqui e explicar as questões. Assim como
explicar-se diante da Nação, diante do contribuinte. É
preciso discutir, portanto, os rumos das nossas
companhias aéreas, para que haja uma parceria
completa.

&Hoje mesmo discute-se a questão da fusão
das empresas. Não sabemos o que isso significa. É

. uma questão de enxugamento de pessoal? Como fica
a questão do monopólio? O Brasil passou por uma
fase de fusões de companhias aéreas, ao longo de
sua história, que levou a um oligopólio danoso ao
País. Felizmente, algumas companhias regionais se
projetaram e cresceram depois. Isso foi importante,
porque quebrou um pouco o oligopólio existente no
Brasil. Mas agora observamos um movimento
contrário, uma espécie de retorno. Pelo menos é o
que lemos na imprensa especializada.

Gostaria de saber o que há de real sobre isso,
até porque, sempre que houve esse movimento de
privatização - agora, de fusões -, a vitima foi o
consumidor, que paga tarifas mais altas, porque o
enxugamento de custos nunca resultou em beneficio
para o consumidor final. Ao contrário, as fusões
resultaram no oligopólio de mercado, que pratica uma
relaçao mais suserana, mais impositiva com o
consumidor, e a vítima é o trabalhador. É importante
que isso seja discutido. Se é um setor que precisa ser

. '"lefendido, digamos, se é um cartório no bom sentido,

porque há uma reserva de mercado, isso impõe
também uma contrapartida das discussões dos
rumos. Quer dizer, se há a idéia de que o Poder
Público precisa proteger esse mercado, isso impõe
uma contrapartida. Não é um mercado qualquer, não
é como alguém de um empório da esquina, que ,não
tem qualquer satisfação a dar a ninguém. Isso impõe
uma hipoteca social sobre a exploração "privada
dessas linhas aéreas. Portanto, existem as questões
do trabalho, do consumidor, das tarifas.

Fiquei espantado, comandante, com a
informação que V. Sa. deu a respeito das tarifas
brasileiras vis-à-vis às tarifas internacionais. Até
quanto eu sabia - gostaria depois de uma explicação
melhor -, no Brasil se praticaram e vêm se praticando
as maiores tarifas do mundo ao longo da história. Eu
não entendi bem esse negócio de tarifa básica, até
porque, com a atual política cambial, a comparação
com o dólar tornou-se um parâmetro um pouco
distorcido, visto que estamos com o real
excessivamente desvalorizado. Mesmo assim, há
uma politica tarifária muito elevada no Brasil. Se
compararmos os preços dos diversos meios de
transportes terrestres e aéreos, essa relação, no
Brasil, é ainda muito mais elevada.

Comandante Rolim, a explicação relacionada
ao nosso sistema tributário precisa ser melhor
aprofundada, porque a Cofins, que é uma
contribuição social, tem de ser paga pelas empresas
nacionais que operam aqui, até porque as empresas
de lá pagam lá. Acredito que lã eles também tenham
suas contribuições sociais, a sua previdência social,
enfim, as suas obrigações nacionais. Entao, essa
afirmaçao me parece um pouco distorcida, porque
nao me consta que as companhias aéreas
americanas contem, lá no seu território, com
privilégios fiscais e, muito menos, com privilégios no
sentido de se isentarem das contribuições sociais,
incluindo todas as obrigações que as empresas têm
com os fundos sociais. Isso é válido sobretudo na
Europa, que tem uma tradição de welfare maior, de
décadas de vigência de um sistema social-democrata
também com fundos enormes, que contam com a
participação das empresas, sejam elas empresas
aéreas ou não. É evidente que quem tem de dar esse
tipo de contribuição sao as empresas aéreas
nacionais.

Então, temos de discutir muito bem o que seria
essa questão tributária, até porque estamos
discutindo a reformà tributária. É evidente que as
empresas aéreas têm de dar sua contribuição para o

. sistema tributário.
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Não sei o que V. Sa. chama de sanha fiscal, mas
todas as empresas têm o seu sistema. E creio que V.
Sas. contrataram excelentes escritórios, haja vista os
resultados dessa recente indenização astronômica
que foi paga, que, se não me engano, foi em torno de
6 bilhões de reais. Não sei se a Vasp estatal estaria
recebendo esse aporte, se terá valido a pena, com a
justificativa de o Pars parar de desviar recursos
orçamentários para empresa aérea, quando o nosso
Tesouro foi sangrado nesse valor.

Eu falo isso com essa franqueza para que
possamos estabelecer um fórum permanente para
essa discussão.

A idéia defendida por uma série de entidades,
federações, sindicatos é a de criar o Fórum Nacional
da Aviação Civil. Creio que este é um espaço
adequado, porque, se há alguma incompreensão em
algo que disse aqui, V. Sas. terão a oportunidade de
esclarecer, até para que isso não permaneça
flutuando por ar - sem qualquer trocadilho. Que
essas questões sejam esclarecidas.

Há pouco, discutimos aqui sobre o controle do
tráfego aéreo para linhas privadas, se deveria ser
feito pelo setor civil ou continuar sendo feito pela
Força Aérea. Fizemos a opção por entendermos que
já há uma tradição e que o sistema atual vem
funcionando. Mas ele tem também - digamos - o
seu cacoete autoritário.

Quem sabe é o momento de haver uma
mudança, uma abertura, para que se façam, inclu
sive, as revisões dos tratados. Nós temos tratados
nocivos ao Pars, que são heranças do regime
autoritário. É preciso haver essa revisão, e é preciso
haver uma participação do Congresso Nacional, das
entidades que representam os trabalhadores, os
consumidores, as empresas e o Governo.

Reforço que um fórum desse tipo seria uma
solução, para que nós pudéssemos, com toda a
tranqüilidade, comandante Rolim Adolfo Amaro e Sr.
Flávio Carvalho, representante da Transbrasil, fazer
uma defesa plena da reserva de mercado, das
empresas nacionais e de novos tratados e
convenções internacionais que preservem os
interesses do Brasil. Para isso, é preciso a
participação de todos, inclusive desta Comissão, a
quem compete apreciar essas convenções
internacionais, em primeiro lugar.

Eu falo tudo isso com franqueza, mas também
por solidariedade, tendo em vista o objetivo maior,
que é o de criar uma aviação civil brasileira que
defenda aquilo que é nosso, o mercado interno, que
envolve, inclusive, os nossos recursos turfsticos e a

expansão das nossi:l.iempresas para os mercados
internacionais. Eu falo tudo isso para que haja essa
solidariedade, para que haja democracia,
transparência e participação de todos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos

Pannunzio) Obrigado, Deputado Virgrlio
Guimarães.

Tem a palavra o comandante Rolim Adolfo
Amaro.

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Deputado,
muito obrigado pela sua intervenção.

O SR. DEPUTADO VIRGILlO GUIMARÃES 
Ainda tenho uma pergunta sobre uma mudança de
critérios ocorrida. Diminufram os comissários de
bordo das aeronaves de quatro para três. Isso causou
demissão e falta de segurança. Desculpe-me por
interromper a sua resposta.

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - É um elenco
muito grande de questões, mas não quero me
alongar.

Embora as empresas aéreas sejam empresas
privadas, elas são regidas pelo regime de prestação
de serviço ao público. Por isso, entendo que a nossa
participação aqui é extremamente válida e
necessária. As empresas aéreas têm uma
participação na vida nacional muito intensa, e foi por
isso, Deputado, que, ao longo dos anos, eu tratei de
desenvolver na empresa o máximo daquilo que eu
chamo de "o esprrito do servidor", porque elas são
empresas de serviço e, se não se desenvolver o
esprrito do servidor, não se obtém um serviço
adequado.

Eu estava dizendo aqui, no começo da minha
fala - V. Exa. não estava presente -, que a União
reserva para si o monopólio do transporte aéreo. Se a
União reserva para si o monopólio do transporte
aéreo, nos dá uma concessão l~m caráter precário e,
por força da concessão em caráter precário, controla
linha, horário, freqüência, equipamento e tarifa, nós
temos que ter a coragem de fazer uma empresa
brasileira única. Esse controle significa que nós não
podemos ter um regime de mercado. Nós, os
empresários, devemos ter coragem e esprrito de
renúncia para fazermos uma empresa controlada
pelo Poder Público, mas uma empresa única
brasileira, como alguns parses optaram por fazer.
Não me furto a isso, se continuar havendo o controle
da forma como está ocorrendo. Ele é nocivo num re
gime de mercado. Essa é a questão. Se nós vamos
fazer uma empresa estatal ou privada, com
participação de entidades governamentais no seu
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conselho ou no seu capital, essa é, no fundo, a desconto, Deputado, senão não há forma de fazer
questão que nós temos que examinar. isso. Matemática, infelizmente, é ciência exata.

Sobre o problema dos impostos, as empresas E, quando o Governo exerce o controle,
aéreas nada pagam lá fora, Deputado. O regime dos massacrando a tarifa para baixo, o que acontece?
acordos bilaterais dá-lhes isenção. Nada pagam. Nós Nós somos obrigados a acabar com as promoções.
é que pagamos no Brasil. Entendeu?

Quando eu falei sobre sanha arrecadatória, é Sobre o fato de o oligopólio e o monopólio
porque não faz sentido pagar 25%, 30%, 35%, 38% estarem em regime de concessão, atualmente está
de ICMS sobre o combustrvel, como ocorre no Rio de sendo debatida a criação da Agência Brasileira de
Janeiro, e obrigar-nos a consumir mais e transportar Aviação. Os senhores terão plena oportunidade de
petróleo, para a empresa privada poder economizar e votar e de buscar, nas Comissões, o melhor caminho
o Brasil, como Nação, gastar mais. Isso não é - para o Brasil. Eu acho que não há outro caminho.
perdoem-me - uma manifestação plena da Sinceramente, se nós quisermos multiplicidade,
brasilidade. Quando eu digo sanha arrecadatória, quisermos competição, temos de saber que as leis de
refiro-me a essas dicotomias que acabam influindo na mercado precisam atuar sobre essas empresas,
economia da empresa e a levam a acionar os senão vamos fazer uma empresa só.
advogados para buscar, nos tribunais públicos, aquilo Sobre os impostos ainda, Deputado, nós temos
que o controle lhe nega. que ter consciência clara do seguinte: nós não

No fundo, a questão é essa. Ou nós temos um estamos contra o Estado arrecadar. O Estado tem as
regime de liberdade de mercado, em que as leis de obrigações de nos dar segurança, educação e
mercado atuam sobre as empresas, ou vamos ter a saneamento básico. Ele precisa arrumar esses
coragem de fazer uma empresa única brasileira. Eu recursos em algum lugar. Mas nós temos que ter
sou o primeiro a trazer as ações da TAM aqui. Está ciência de que se as empresas aéreas forem taxadas,
aqui. Eu tenho que entender que a TAM é do Brasil. elas vão buscar compensar isso no usuário, e aí o
Eu só tenho os papéis que controlam a sua política, preço da tarifa vai ser maior. Não há outro jeito de
dão o seu controle de gestão, mas a TAM é uma fazer isso.
empresa do Brasil. O senhor a usa e todos aqui a Quanto ao número de comissários, o DAC, de
usamos. Eu não tenho o que fazer com o Airbus ou fato, fez uma portaria reduzindo o número de
com o Fokker 100, quando ele não está servindo aos comissárias por vôo. Nós Unhamos antigamente para
senhores, inclusive porque nos custa muito. Esse é o cada cinqüenta passageiros uma comissária, aliás,
fulcro da questão, porque, no fundo, quando nós em cada janela de emergência, uma comissária. O
controlamos a tarifa de forma incompetente, nós DAC mudou esse esquema, mas a TAM nunca o
transferimos para o contribuinte aquilo que o usuário adotou, porque ela não tinha esse problema.
deveria pagar. Algumas empresas não o adotaram, mas parece que

A questão, Deputado, em outras palavras, é que o DAC voltou atrás na portaria, o que acredito ser uma
a empresa aérea é vendedora de tempo. NOs temos besteira, porque isso não geraria necessariamente
que ter esse entendimento da questlo. Nós somos demissão.
vendedores de tempo. Para o senhor ter Idéia do que (Não Identificado) _ É questão de segurança
é isso, uma grande empresa americana, a segunda ter uma comissária em cada janela no caso de um
maior do mundo, transporta cem mllhOes de acidente, por exemplo.
passageiros por ano. Isso é quatro vezes o tráfego
brasileiro. Ela faz isso sozinha. Para ter idéia do que é O SR. ROLIM ADOJ.,FO AMARO - Deputado,
isso, 65% da sua renda vem de 4% dos usuários. acabei de sair de Las Vegas para Dallas, com a
Sabem quem são os usuários? As pessoas jurídicas. Southwest, havia 136 passageiros dentro do avião e
Quando o controle fixa o preço da tarifa, prolbe-me de duas comissárias. Está havendo a massificação, nós
fazer promoção. Por quê? Porque 90% dos usuários temos que saber isso. É evidente que os passageiros
brasileiros de transporte aéreo querem precisam ser orientados, mas eles têm que ler as
movimentar-se das 7h às 9h e da 16h às 19h, e ai eu instruções e têm que saber como funcionam essas

coisas. Nós estamos lidando com um átomo e opreciso cobrar de forma a poder, ao meio-dia,
oferecer para o seu eleitor, lá de Minas Gerais, uma átomo pensa.
tarifa barata. A pessoa jurldica tem que pagar o preço O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
justo para a pessoa ffsica poder ter tarifas com Pannunzio) - Tem a palavra o Dr. Flávio Carvalho.
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o SR. FLÁVIO CARVALHO - Deputado Virgílio
Guimarães, como relação ao cartório das
companhias, posso garantir que não é. Com relação
do preço caro das companhias aéreas dentro do
PaIs, já que V. Exa. diz que o real está bastante
desvalorizado, colocaria valores, se V. Exa. permitir,
de 1996, porque aI teremos o real um pouco mais
valorizado em relação ao dólar.

Para V. Exa. ter uma idéia sobre as faixas de
pouso pagas dos vOos que nós operávamos naquela
época, em dólar, num Boeing 767-300, em julho de
1996, para ser exato, em Miami, a taxa de pouso era
de 357 dólares; em Washington, 485 dólares; em
Nova Iorque, que tem um dos maiores aeroportos, um
dos mais caros do mundo, 1.165 dólares. No Brasil,
Brasflia, Guarulhos e Rio de Janeiro, havia uma taxa
única de 1.375 dólares. Na mesma época de junho de
1996, quando o dólar era igualou um pouco mais que
um real na valorização, a taxa de combustrvel em
Nova Iorque era de 60 centavos de dólar o galão; em
Miami, em torno de 62 centavos; em Amsterdã, 69
centavos; no Brasil, no doméstico, 1 dólar e 4 centa
vos. Nesse perlodo não havia ainda ocorrido a
desvalorização, e nós podemos fazer comparações.

Esse trabalho também foi apresentado aqui na
Camara dos Deputados aos parlamentares pelo
nosso fundador. Em toda essa parte o nosso custo só
em combustfvel era de 13% e em encargos sociais,
26,6%. Então, as passagens brasileiras nunca foram
tão baratas em nlvel da empresa. Acredito que o
comandante Rolim falou mais uma coisa clara: nós
somos prestadores de serviço e, como tal,
necessariamente temos que cobrar de alguém os
nossos custos. Infelizmente, temos que repassá-los
ao usuário.

Na nossa empresa, a Transbrasil, desde maio
do ano passado estamos fazendo uma
reestruturação enorme, numa perspectiva de
mudança de cambio de janeiro deste ano, mas é uma
perspectiva de mudança em torno de 15% a 20%, e
não de quase 58%. Desde o ano passado fizemos
demissões, reavaliações, mas uma pergunta
permanece: onde as companhias estariam se
juntando para fazer algo para o usuário, que é um dos
fatores mais importantes no sistema de prestação de
serviços, a que nós estamos visando? Não é
simplesmente fazer nenhum tipo de cartório contra
isso, pelo contrário, é poder utilizar um exemplo. Se a
Transbrasil e a TAM operam para Brasflia, nós temos
balcão de check in quase que um do lado do outro,
nós poderfamos tentar utilizar o mesmo lado das
operações. Peço permissão, só para dar como

exemplo, comandante Rolim: qualquer operação em
que, por exemplo, a TAM pudesse estar atendendo, a
Transbrasil não teria necessidade de contratar uma
empresa de terceiros, uma Sata ou outra empresa.
Poderia utilizar aTAM.

Então, hoje, quando se fala em fusão, acredito
que é mais especulação do que fusão. Há uma
vontade muito grande das companhias de rever o
Custo Brasil.

(Não Identificado) - Então, significa um pool?
O SR. FLÁVIO CARVALHO - Não, em rever o

Custo Brasil.
(Não Identificado) - Rever o custo, mas não

haveria fusão de empresas, portanto não haveria
fusão de funcionários etc.

O SR. FLÁVIO CARVALHO - Isso nunca foi
falado, primeiro porque existe o lado do Governo.

(Nlo Identificado) - Essa é uma 'plicação
importante, porque há uma especulação s .Jre isso e
sobre quais seriam os efeitos. V. Sa. falou dos custos
em dólar de igual para igual e a receita no dólar atual,
mas tudo bem.

O SR. FLÁVIO CARVALHO - Qual receita?
(Não Identificado) - Do preço da passagem.
O SR. FLÁVIO CARVALHO - Não, posso falar

em termos de 1996 também. Em 1996, seria muito
mais caro lá fora.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)
O SR. FLÁVIO CARVALHO - Mas eu dou para

o Sr. Deputado, estamos aqui para responder. É
minha obrigação para com os Srs. Parlamentares.

A tarifa básica, por exemplo, a tarifa Dal
las-Seattle, equivalente a Rio-Belém, em 1996
era 1.100 dólares. A básica. A promocional
americana era 800 dólares. A básica brasileira erê
420 dólares, naquela época, e a básica promocional
brasileira era 225 dólares. Naquela época, para ser
exato, junho de 1996.

Então, sobre as tarifas, é isso. De qualquer
maneira, o objetivo das companhias hoje, tendo como
representação o SNEA, seria, diante da situação
econômica, fazer uma revisão do Custo Brasil daf
companhias. As companhias estão tentando f

diálogo por intermédio do sindicato nacional. É cor
esse objetivo que os presidentes se encontram, ma·
é evidente que a especulação é bem maior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Agradecendo ao Dr. Flávio Carvalho,
passo a palavra neste momento ao Deputado Pedrr
Valadares. ",

O SR. DEPUTADO PEDRO VALADARES
Presidente; Sras. e Srs. Parlamentares; comanda
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Rolim, Presidente da TAM; Sr. Flávio Carvalho, Ministério do Trabalho autorizou esta vinda, e ao
representante da Transbrasil; senhoras e senhores, Itamaraty só resta, naturalmente, atestar essa
acredito que este ..seja o fórum adequado para autorizaçao. Em 1996, 125 pessoas vieram trabalhar
discutirmos essa questão das empresas nacionais. no Brasil; em 1997, 227; em 1998, 538; França, 260

Estamos aqui com o único propósito de de- em 1995, 350, 486; em 1998, 950; Estados Unidos,
fender as empresas brasileiras. Acredito que aqui há 806 em 1995; em 1996, 899; 962 em 1997; 2.889 em
uma bandeira só, não existe deputado de oposição e 1998.
de situação, mas deputados que, na verdade, querem Não quero que isso aconteça, Sr. Presidente,
ajudar as empresas nacionais como as empresas de com as empresas de aviação civil. Depois que aTAM,
transporte aéreo e que estão passando por situações a Transbrasil, a Vasp e a Varig estiveram passando
dificílimas. Pegamos avião toda semana e sabemos a por uma situaçao falimentar, é claro que a KLM, a
situação difícil que vocês estão passando. Delta Airlines, a American AirJines trarão pessoas

Quando o Deputado José Lourenço, pelo qual para vir trabalhar aqui. E os 100 mil empregos da
tenho o maior respeito, a maior admiração, sei que é aviação civil brasileira, de brasileiros que vivem aqui,
um dos deputados mais combativos que temps na no território naciona', serão passados para outros
Câmara dos Deputados, deputado decente, que me países. É com esse sentimento, Comandante Rolim;
dá muito trabalho, falou da participação acionária, a Dr. Carvalho, representante da Transbrasil; Herman
que é contra, no setor de imprensa, na verdade Koffe(?), que é funcionário da Varig, que estamos
acreditei que estávamos escutando o Deputado Mil- aqui, para mostrar a V. S.Qs que queremos ajudar, sim,
ton Temer, do PT, mas nós estávamos escutando as empresas nacionais, e não ajudar o Comandante
esse grande Deputado nacionalista José Lourenço. Rolim ou Wagner Canhedo. Estamos à disposição de

Quando S. Exll. falou sobre a participação todas as empresas que estão passando por isso.
acionária do capital estrangeiro nos bancos, a que ele Esse sentimento não é somente do PT, do PSB, do
é contra, acreditei que estava escutando o Deputado qual faço parte, ou do PFL, mas é de todo o
José Genoíno, mas estávamos escutando o Congresso Nacional. Queremos resolver essa
Deputado José Lourenço. Talvez a forma situação. E o Deputado José Lourenço, que é do PFL,
democrática com que ele sempre agiu nesta aliado e um dos maiores defensores do Presidente
Comisedo e nesta Câmara dos Deputados tenha feito Fernando Henrique Cardoso, pode ajudar-nos por
com que tenhamos um aliado de peso para demais para que as empresas nacionais de avião civil
conven':er o Governo brasileiro de que há alguma consigam sobreviver diante dessa situação.
coisa errada. Não vou fazer indagação alguma, mas

É inadmissível que as empresas estrangeiras, tão-somente pedir ao Presidente desta Comissão,
quando chegam aqui no Brasil, não paguem Cofins, que tem sido muito correto com os seus membros,
já que as empres~s nacionais pagam 3%, 4% de para que se dê desdobramento a tudo isso que
Cofins. É ínadmissfvel que as nacionais paguem ouvimos aqui. Que possamos chamar, por exemplo, o
CPMF e as estrang 3iras, não. Não estou aqui para Sr. Pedro Malan e o Ministro da Aeronáutica, a fim de
fazer qualquer questionamento, porque vocês foram resolver de uma vez por todas a situação das
muito claros em suas exposições. Quero, Sr. empresas aéreas nacionais.
Presidente, que esta audiência pública de hoje tenha Finalmente, quero parabenizá-los pela forma
um desdobramento correto, sério, sereno, para correta como chegaram até aqui e pela disposição de
mostrar ao Governo Federal ~.} há alguma coisa responderem às nossas perguntas.
errada, senão vamos quebrar as empresas nacionais O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
como a TAM, como ~ Transbrasil. Vai acontecer o que Pannunzio) - Obrigado, Deputado Pedro Valadares.
está acontecendo ...om diversas outras empresas Quero cumprimentar V. Ex.Q peJo levantamento feito,
brasileiras, ou seja, a mão-de-obra internacional está que revela um fato extremamente preocupante para
vindo para o Brasil de uma forma desenfreada e o todos nós, que é essa avalanche de técnicos e
Governo brasileiro sequer está se dando conta disso. trabalhadores estrangeiros para o Brasil. Essa

Encaminhei um requerimento de informações medida não tem uma contrapartida do exterior, de
ao Ministério do Trabalho sobre a vinda de brasileiros irem para o exterior para trabalhar. Todos
estrangeiros para trabalhar no Brasil. É algo nós já ouvimos falar ou mesmo já tivemos
alarmante. Vou citar poucos exemplos: a Espanha, experiências com pessoas da família que tentaram ir
em 1995, mandou 128 pessoas para trabalhar aqui. O para o exterior, mas não conseguiram encontrar um
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porto de trabalho. Em um momento em que o Pafs
vive uma crise enorme de desemprego, é lamentável
que o Ministério do Trabalho permita a importação de
trabalhadores estrangeiros, o que é uma liberalidade
abusiva. Meus parabéns pela realização desse
levantamento.

Pergunto aos dois palestrantes se desejam
fazer algum comentário sobre o assunto. (Pausa.)

Na seqüência, passo a palavra ao Deputado
Aroldo Cedraz.

O SR. DEPUTADO AROLDO CEDRAZ - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, quero inicialmente
cumprimentar os ilustres visitantes, o comandante
Rolim Adolfo Amaro e o Dr. Flávio Carvalho. Não tive
a oportunidade de ouvi-los durante as suas
respectivas explanações, mas conheço as opiniões
do Comandante Rolim a respeito desse assunto.

Quero ressaltar também que a presença de
ambos é uma demonstração da seriedade deste
encontro e deixar registrado que melhor seria se
estivessem presentes os presidentes da Vasp e da
Varig. Entendo, de fato, que é nesta Comissão que
esses assuntos podem e devem ser tratados. Fiquem
cientes V. SIlS de aqui daremos infcio às soluções
desses grandes problemas.

Sr. Presidente, os ilustres parlamentares que
encaminharam a V. Exll o requerimento para esta
audiência pública o fizeram com competência e
seriedade. São eles os Deputados Neiva Moreira,
Virgflio e José Lourenço, os quais cumprimento neste
momento.

Tenho anotado aqui, Sr. Presidente, um registro
histórico - que já foi muito bem ressaltado pelo ilustre
Deputado Neiva Moreira, com sua experiência e
vivência nesta Casa - a respeito da aviação
brasileira, principalmente da relação existente entre a
aviação brasileira e o Congresso Nacional, desde
quando perdemos, e o Brasil também, o grande
patrono da aviação brasileira nesta Casa, o
ex-Deputado Assis Chateaubriand. Na minha
opinião, depois do que constatei nos Anais desta
Casa, a aviação brasileira ficou de fato sem um
padrinho no Congresso Nacional.

Apesar de apenas dois mandatos nesta Casa,
posso dizer que já mantive momentos de estreita
vinculação não apenas com a aviação comercial, mas
com a aviação como um todo no Brasil. Entendo que
a aviação privada não pode estar distanciada da
comercial, uma tem a ver com a outra em vários
segmentos.

A crise na aviação não é só brasileira, como V.
SlIs já ressaltaram nos debates. As transformações

mundiais e a crise do dólar estão ar. A conjuntura
mundial no momento exige um esforço maior para re
solver os nossos problemas, principalmente os da
aviação comercial, porque entre todos os setores que
estão sendo globalizados, na minha opinião, esse
sempre foi globalizado, por causa da dependência
eterna que temos ao dólar, aos insumos da indústria
da aviação etc. De fato, queiramos ou não, essa
atividade já vem sendo globalizada desde o seu
infcio.

Por isso, foi muito importante a atuação do
ex-Deputado Assis Chateaubriand nesta Casa,
quando criou mecanismos para o fortalecimento da
aviação civil brasileira.

Sr. Presidente, no meu primeiro mandato,
envolvi-me com o problema do combustfvel da
aviação. Verificamos, ao estudar o assunto, que ali
havia um nicho escandaloso sobre os combustfveis
no Brasil. Naquela época, o Governo argumentava
que, se em relação à gasolina da aviação havia uma
sobretaxa, uma tarifa exagerada, um preço
exorbitante, havia um mix que permitia ao Governo
continuar subsidiando o querosene da aviação
comercial, porque essa era uma atividade mais
abrangente e importante.

Acho que isso tudo, Sr. Presidente, ainda está
pouco discutido e esclarecido. Continua a ser uma
caixa-preta do sistema econômico brasileiro, e esta
Comissão tem a responsabilidade de trazer aqui, não
só para uma discussão independente, os
presidentes, mas também os responsáveis pela ANP,
além dos representantes das distribuidoras de
combustfveis. Tive a honra de participar de uma
audiência pública nesta Casa, quando esses
assuntos foram efetivamente desmascarados. Se
hoje a pequena aviação no Brasil está funcionando, e
os presidentes devem ter conhecimento disso, é
exatamente por conta da participação do Congresso
Nacional nessas discussões. Antes, havia uma
resistência quase intransponfvel. Depois dessa
audiência pública, houve redução do preço em mais
de 300% nos dois principais aeroportos. Temos
provas documentais disso.

Precisamos saber exatamente onde está o
problema do combustfvel, que, a meu ver, é o insumo
principal da aviação. Por que estamos discutindo os
periféricos, e não o âmago da questão? Trago esse
problema para discussão com os representantes da
Transbrasil e da TAM.

Sr. Presidente, fala-se muito também de uma
outra questão que vem esmagando a aviação
comercial brasileira - e, af, vou além da aviação
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comercial, da aviação de pequeno porte no Brasil,
país continental, sem estradas, ferrovias e hidrovias
-, mas só há uma forma barata, na minha opinião, de
alavancar o desenvolvimento nessa área, no'
transporte público, exatamente em relação à aviação,
seja a comercial, seja a de pequeno porte. Temos de
desmoronar, de uma vez por todas, o preconceito
presente na cabeça dos burocratas, e até na minha,
de que aviação no Brasil é luxo.

Quando viajo pela TAM, ouço: "Uma empresa
que se orgulha de ser brasileira". Fico também
orgulhoso de ser brasileiro, pois vi que tem alguém
preocupado com isso. Mas isso só não basta. Temos
de abrir as nossas planilhas, conversar com o
Governo e discutir nesta Casa. Enquanto não
colocarmos na cabeça de cada brasileiro que a
aviação é um meio de transporte, que pode vir a ser o
mais eficaz, o mais barato e o que mais valoriza a
cidadania, não vamos mudar a situação econômica
das empresas brasileiras, Srs. Comandantes.

Não queremos aero float algum, mas sabemos
que as empresas privadas do Brasil, principalmente
as detentoras de concessão de serviços públicos...
Quero deixar patente que considero o serviço público
na aviação uma concessão primordial; é um serviço
público essencial em um país continental como o
Brasil.

Sr. Presidente, pediria a atenção dos meus
colegas, que há pouco deram outra demonstração de
que esta Casa tem dado contribuições enormes, e V.
ExJl tem sido o comandante deste processo, em
continuidade ao que vinha fazendo o nosso
ex-Presidente Neiva Moreira, quando aqui
aprovamos nova legislação que abre nova
perspectiva para a aviação comercial brasileira, com
a consolidação das instituições democráticas neste
País, por meio do Ministério da Defesa. Ali, esta Casa
já estabeleceu que vamos ter, de fato, uma
descentralização da aviação comercial brasileira.
Lembro que não podemos perder o controle, porque
isso não ocorreu em nenhum pais onde isso vem
funcionando regularmente e bem.

Comandante Rolim, considero importante sua
observação sobre o fato de que teremos de decidir se
queremos empresas fortes ou um serviço de aviação
forte. Acho que temos de ter as duas coisas: um
serviço e uma aviação fortes. Na minha opinião, para
que isso aconteça temos de ter a manutenção do
controle e a liberalização do mercado da aviação
comercial. Na minha opinião, ai está o x da questão
da aviação comercial brasileira.

Sr. Presidente, lembro também que economia
estabilizada é sinônimo de escala. Não posso
entender como a TAM possa sustentar o seu
crescimento, que é brilhante - parabenizo o
Comandante Rolim por isso e sei que o caminho que
todos devem seguir é o da iniciativa privada -, sem
economia de escala. Não posso continuar entrando·'
no avião e vendo a taxa de ocupação de assentos
abaixo de 30%. Se isso está ocorrendo, os dois, o
Congresso Nacional e os empresários, temos culpa
no cartório.

Vamos chamar o DAC e a Infraero e travar uma
discussão clara. Na semana passada, cheguei ao
aeroporto de Salvador para embarcar; depois de
apresentar a minha identidade no balcão e fazer o
check-in, um funcionário da Infraero exigiu a minha
carteira de identidade, e ainda tive de ficar numa fila
por três horas.

Sr. Presidente, acredito que o maior entrave
para o processo de desenvolvimento da aviação no
mundo está na infra-estrutura aeroportuária. Em
relação à tecnologia dos aviões, já sentimos avanços
freqüentes, mas, acho, estamos regredindo na
administração da infra-estrutura aeroportuária.

V. SIl falou também da South West, nos Estados
Unidos. Apenas um de seus terminais de uma
pequena ou média cidade americana é maior do que
muitos aeroportos de capitais brasileiras. Onde está o
erro? Onde estamos errando? Vamos discutir isso
aqui com clareza, com franqueza, para que inúmeras
cidades de médio porte no Brasil não continuem sem
aviação regional. Acho que. temos de fazer esse
dever de casa. A aviação regional precisa voltar a ser
estimulada, e a TAM tem de voltar também a investir
nas linhas internas. Penso que o descobrimento da
saída das crises econômicas no Brasil está muito
mais para o retorno ao nosso mercado interno, o que
podemos ver na aviação e em outros setores da
economia.

Sr. Presidente, queria cumprimentar V. ExJl por
ter permitido esta discussão, que considero a
primeira. Penso que temos de dar asas ao Pais. Este
Pais só terá futuro se tiver asas, e estas só virão por
meio do desenvolvimento da aviação civil. Tenho
certeza de que queremos esse mercado liberado, e
já.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Agradecemos ao Deputado Aroldo
Cedraz.

Com a palavra o Sr. Rolim Adolfo Amaro.
O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Deputado

Aroldo Cedraz, permita-me começar pelo que disse o
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Deputado Neiva Moreira, porque esqueci de
mencionar que só sou piloto em razão da campanha
"Dê asas ao Brasil",

A combinação do talento do Dr. Assis
Chateaubriand com a capacidade do Ministro
Salgado Filho, ao estimular a campanha "Dê asas ao
Brasil" e distribuir mais de 2 mil aviões, no final da
década de 40 e início da de 50, foi que fortaleceu a
aviação no Brasil. Quero cumprimentar V. Ex· por
lembrar desse fato pioneiro e, diria a V. Ex·,
responsável mesmo pela formação de tantos outros
pilotos da minha geração e fora dela. Deputado,
acredite ou não, esses aviões até hoje estão voando
pelo Brasil, formando alunos. Por isso, Deputado
Aroldo Cedraz, entendo bem o que V. Exll disse.

Queria voltar um pouco ao que V. ExJl disse e
concordar plenamente. Naquilo que é serviço público,
na prestação de serviço público, o usuário não tem
percepção da empresa em que voa, nem
conhecimento de se o avião está ou não
adequadamente mantido; de fato, temos de manter
um over control sobre a performance de segurança
das empresas aéreas. Não há dúvida alguma.
Referi-me apenas à sua atuação no mercado. Quanto
ao aspecto empresarial, temos de acabar com
fixação de tarifa, linha, . horário, freqOência,
equipamento, porque não faz sentido algum.

E quero ir além. Seria muito bom se
pudéssemos ter no Brasil aquilo que o americano usa
com muita inteligência, que é o crime do perjúrio. Por
quê? Porque não preciso pegar um avião privado,
pessoal, que seja meu, como V. ExJl disse, e estar
falando o que faço, depois de quantas horas faço a
manutenção. É responsabilidade minha! Se eu quiser
voar com ele assim, o faço. Só que, se tiver
conseqOências, terei de pagar nas barras do tribunal
ou na cadeia. Não faz sentido algum, do Rio de Ja
neiro ou de Brasma, querer controlar a performance
do monomotor que voa em São LuIs, em Cáceres, em
Vitória da Conquista, porque não há forma, não há
aparato legal que o faça ser controlado.

Temos de fazer uma profunda liberalização na
aviação brasileira, em geral. Por quê? Há pouco
tempo li em um jornal uma notrcia que me arrepiou:
mais de 50% da frota aérea brasileira, de aviões
privados, Deputado, estão interditados pelo DAC por
não cumprir vistoria, IAM, coisas técnicas. E não tem
que cumprir não! Tem é que voar! Como é que o
sujeito vai sair lá da ponta do Brasil e ir a São Paulo
ou ao Rio de Janeiro para fazer manutenção? É
problema dele. Temos de saber que o primado do
homem - a liberdade - está sobre isso. Só que temos

de responsabilizá-los, porque é assim que os parses
desenvolvidos fazem. Não adianta falar que tenho de
fazer uma revisão a cada cem horas... No meu caso,
não, mas no caso do sujeito da ponta, e dizer: "Olha
aqui, eu vou ficar voando mil horas. Em vez de voar
dez horas, marco uma e continuo voando". Aí
estamos sendo enganados. Por que não tem de ter
controle? Porque não há como controlar;
simplesmente por isso!

Outro dia, um sujeito me disse o seguinte:
"Comandante, venha olhar a quantidade de aviões
que voam sem controle. O Cindacta, o sistema de
proteção ao vôo o pega, mas não sabemos para onde
vem nem para onde vai". E nem vai saber! Sabem por
quê? Porque as tarifas são caras demais, eles não
conseguem pagar. O sujeito faz um plano de vôo para
Sorocaba e vai a Ponta Porão Desliga o rádio e vai
embora. Na prática, é assim que funciona. É essa, a
prática é essa! É querer ser tapeado.

Cada vez que o sujeito pega o microfone, são
vinte dólares. Temos de criar um Brasil novo e
aprender com os erros que cometemos. Temos de ter
uma sociedade mais livre. Ar vão dizer: mas existem
não sei quantos campos de pouso clandestinos no
Brasil. E alguém pode me dizer que tem campo de
pouso clandestino no Brasil? Se está lá, como é
clandestino? Ele não está regularizado! Agora,
experimente regularizar um aeroporto! O que
precisamos saber é que os sistemas têm de ser
simplificados. Temos de simplificar os sistemas.
Estou de acordo em gênero, número e grau com seu
discurso. Trata-se apenas de um adendo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo

Delgado) - Com a palavra o Dr. Flávio Carvalho.
O SR. FLÁVIO CARVALHO - Deputado Aroldo

Cedraz, sobre a situação do combustrvel, acho que V.
ExA abordou um dos assuntos mais óbvios para o
País. Como já foi dito anteriormente, inclusive em
outras questões aqui já discutidas, a situação dos
combustrveis, hoje, está bastante diflcil para nós.

Sobre o aumento, como o Comandante Rolim
mencionou, temos de pedir autorização ao DAC, que
leva ao Ministério da Economia, para responder se é
o número correto ou não, para aumento de
combustiveis. Houve até agora mais de três
aumentos. Está previsto mais um para a aviação
brasileira, e a nós só foi concedido, até agora, um
aumento de 10,7% nas tarifas. Conseqoentemente, o
que está ocorrendo é que as empresas têm
necessidade de rever suas promoções. E como V.
ExA disse, em um país com as dimensões do nosso,
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com essa vontade de crescer, somos obrigados a
diminuir as oportunidades não só de crescimento,
mas de negócios, além de diminuir as oportunidades
de as pessoas·descobrirem mais o Brasil.

Portanto, a preocupação de V. Ex· é também a
nossa. Estamos completamente de acordo com V.
ExA. Acho que alguém tem de responder por isso.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos

Pannunzio) - Agradeço aos expositores.
Passo a palavra ao nobre Deputado José

Thomaz NonO.
O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONO 

Sr. Presidente, quero dizer que não tenho
conhecimento profundo sobre o assunto. Portanto,
aproveito a oportunidade até para me ilustrar.

Tive, há muitos anos nesta Casa, uma
experiência marginal com o tema, quando tive o
desprazer de presidir a CPI da Vasp por vinte dias
apenas. A CPI durou mais de um ano, desembocou
em um impasse monumental, e eu fui cumprir tarefa
presidindo aquela CPI. Naquela oportunidade,
lembro-me bem, vi o Comandante Rofim. Portando,
daquela vez, como hoje, impressiona-me sua fluência
e clareza.

A CPI, à época, queria saber sobre o processo
de privatização da Vasp. Lamentavelmente, os
deHrios comuns nesta Casa fizeram com que ela
derivasse para ser a CPI do Quércia, em vez de nos
aprofundarmos sobre a privatização da Vasp 
processo, a meu ver, profundamente suspeito, mas
agora, digamos assim, perdido no limbo de uma
dezena de escândalos posteriores. Os jornais deram
uma ênfase especial à CP/. Estávamos a trinta dias
das eleições municipais. ~ bom lembrar o cenário em
que se inseria o término daquela CP/. Houve, inclu
sive, uma democrática troca de bofetões entre
deputados. Terminei presidindo aquela CPI talvez
porque a presença de um alagoano inibisse esse tipo
de desforço pessoal.

Mas, vejam bem, o Aldo, que é meu
conterrâneo, apesar de brilhante deputado por São
Paulo, concorda. Mas o que eu queria ouvir era algum
depoimento, sobretudo, do Comandante Rofim.
Lamento que não estejam aqui a Varig e a Vasp. Não
tenho de analisar as justificativas, mas imagino que
tenham alguma coisa mais importante para fazer.

Quero cumprimentar o Comandante Rofim. Deu
S. S· a importância devida a esta Comissão, até pelo
compromisso anteriormente assumido. Passo mais
ou menos uns mil telegramas com essa expressão.
Sei bem o que ela significa.

Sr. Presidente, estou aqui para obter um
esclarecimento. Em primeiro lugar, a convocação foi
para discutir a crise. Gostaria então de conhecer mais
algumas vertentes na análise dessa crise.

Uma das questões que discutimos foi a tarifa,
que dói no bolso do consumidor, o que entendo com
clareza capitalista. Tarifa é efeito, não é causa. Tarifa
é o desaguadouro de uma série de fatores que
contribuem para formá-Ia. Minha primeira pergunta,
Comandante Rolim, Dr. Carvalho, é nessa finha.
Espero não seja parente do distinto Ministro. Vejam
bem: quais são os componentes? Qual o peso
específico de combustível, governo etc. etc., na
formação da tarifa? Esta é uma das questões que
faço, porque tarifa é, também, o ar que as
companhias respiram e, tenho certeza, um ponto
fulcral na configuração da crise.

Outra pergunta especifica. ~ claro que as
companhias não devem entrar em detalhes, mas
gostaria de saber até que ponto os passivos das
empresas - repito, estou discutindo capitalismo, e as
nossas empresas são capitalistas -, o custo
financeiro das empresas, contribuem para a elevação
dessas tarifas?

Apesar de ser do PFL, não tenho nenhum
entusiasmo cívico maior pelo Governo. Apenas exerci
o meu direito de na época optar entre Fernando
Henrique e Lula. Na oportunidade, optei pelo
Fernando Henrique e, hoje, ainda, sofridamente,
exerceria essa mesma opção. Espero que os outros
setores possam oferecer algo mais palatável. Dentro
dessa visão, contudo, não posso entender que o
Governo seja uma caixa de maldades, um repositório
de perversidades, que só tenha elementos para
constranger nossa valorosa iniciativa privada.

Terceira e objetiva questão: que assistência o
Governo presta ao setor? O Governo é fiador nos
leasings, nos arrendamentos dos aviões? O
Governo intervém com um maciço aporte de crédito?
Por exemplo: em alguns outros setores, durante
muito tempo, o Governo, equivocadamente, em vez
de dar tarifas, dar oportunidades para que os setores
respirassem em um universo capitalista, dava
dinheiro subsidiado. Resultado: quando acabou o
subsídio, as empresas estavam estupidamente
endividadas e o sistema tarifário não permitia que
elas recuperassem seus passivos. Então, o que o
Governo faz de bom para o setor?

Alguma coisa deve fazer, imagino. Até agora
não ouvi. Sou, além de curioso, um crente. Admito.
Tenho fé de que o Governo faça alguma coisa de
razoável pelo sistema.
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Quarta pergunta, ainda no que diz respeito às
tarifas: gostaria de entender os mistérios do usuário
ignorante. Ignorante no sentido exato da palavra. Não
entendo como se forma isso. Por que a tarifa do vôo
charter, que é uma atividade em franca expansão no
mundo inteiro e no Brasil, é tão discrepante da tarifa
oficial? Em uma resposta do Comandante Rolim, vi
que ele abordou a disparidade entre as promocionais,
que, evidentemente, procuram explorar nicho de
mercado, e as tarifas dos horários de pico, que de
certa forma remuneram, ou procuram remunerar, o
espaço ocioso. Mas' os vôos charter,
independentemente desses horários, ocupam uma
aeronave. Gostaria de saber, no ãmbito da TAM e no
da Transbrasil, que são as empresas que se fazem
representar aqui, a respeito dessa comparação entre
vôos fretados e vôos regulares, para poder conhecer
um pouco mais esse mecanismo.

Há também em relação às tarifas um outro
mistério que eu, consumidor, turista acidental,
viajante esporádico, gostaria de entender. Por que,
quando compro uma tarifa no balcão da Varig, ou no
balcão da TAM, ou no da Transbrasil, eu pago x, e
quando opero com uma prestadora de serviços, uma
empresa de turismo, essa mesma passagem, no
mesmo horário, custa x menos um delta qualquer?
Qual é a mágica do sistema tarifário que permite que
um bilhete adquirido, em uma companhia por um
intermediário, um tércio no processo, custe menos.
Ou seja, há mais um elo, teoricamente o bilhete
deveria custar mais .caro, pois essa pessoa está
ganhando um plus nisso. Qual é o mistério
econômico, que meu capitalismo selvagem não me
permite entender, que permite que esse bilhete que
agrega um lucro de um terceiro estranho à relação
custe mais barato do que aquele que vou buscar
diretamente aqui no guichê da companhia na
Cêmara? É uma explicação que gostaria de enteQder.

Quinta pergunta: há mercado no Brasil para as
quatro companhias, digo, as quatro maiores, Vasp,
Varig, Transbrasil e TAM? Ouvi o Dr. Flávio Carvalho
- fico rabiscando aqui, mas prestando a atenção no
que está sendo dito - responder a um outro
companheiro que, por exemplo, uma Delta da vida,
uma United vêm, pousa no Rio, vai até Buenos Aires,
enquanto temos de morrer no destino de origem, Se é
Dallas, é Dallas. De lá temos de nos virar com uma
passagem qualquer de uma companhia americana,
freqüentemente as delas mesmo. Como disse, não
sou conhecedor do tema, mas vi que as regionais
aqUi cresceram, Nordeste etc. Então, alguma coisa
deve ter sido feita pela aviação regional, mas con-

tinuo com a dúvida. Vemos no mundo - acho que esta
é a oportunidade de espancarmos essa dúvida - as
companhias se fundindo. Em um verdadeiro processo
antropofágico, algumas empresas maiores vão
engolindo outras menores. E essas menores, para
nós, já são muito grandes, são menores com tradição
de década, com o número de passageiros
evidentemente muito maior do que o nosso. Entendo
que devamos ter objetivos nacionais, mas como
sustentar esse processo se temos quatro, cinco
empresas? O número pouco importa. Como elas
podem viabilizar-se financeiramente dentro do País?

Agora, um comentário incidental, não é uma
questão. Acho que o Comandante Rolim está coberto
de razão no que diz respeito à voracidade fiscal. A
expressão é exatamente essa. O nosso ente
cobrador de imposto é freqüentemente carente de
inteligência. O problema é de burrice mesmo, em uma
linguagem assim muito terrestre, apesar de estarmos
voando muito na reunião de hoje. Tive o azar de ser
Secretário da Fazenda, no meu pequeno estado, há
muitos anos. Lembro-me da primeira reunião que fui
do CONFAZ - Conselho Nacional de Política
Fazendária. Isso ainda na época do Governo militar.
E só no Governo militar se entende o Confaz, até
porque suas deliberações eram por unanimidade;
hoje, encontrar unanimidade dos estados brasileiros
é algo absolutamente impossível, é mais fácil achar
um óvni por ai. Mas, naquela época, o secretário do
então Território do Amapá sugeriu a redução em 50%
da alíquota do IUM, Imposto Único sobre Minerais,
sobre o ouro. Eu não conhecia nem o sistema. Eu era
um jovem ainda muito, vamos dizer assim, idealista, e
pensava: "Esse cara deve estar no bolso de alguma
mineradora", porque queria diminuir o imposto. Para
a minha surpresa, 'Jm ano depois, a arrecadação do
IUM foi multiplicada por seis. Ao invés de decair,
cresceu o resultado final, por quê? Porque a alíquota
menor, a alíquota inteligente, fazia com que o
garimpeiro procurasse a Caixa para vender o seu
ouro, em vez de buscar um desses aviões
clandestinos, ou seja, faz um plano de vôo para
Belém e vai para Venezuela, como disse o
Comandante Rolim. Isso é corriqueiro, eu sou um
pescador, todo mundo que anda no extremo norte do
País está cansado de saber que plano de vôo é uma
coisa tão engraçada quanto o Orçamento neste País.

Então, Sr. Presidente, gostaria de saber, por
exemplo, por que o nosso Rio de Janeiro fez uma
taxação tão feroz de ICM. Acho que só pousou no Rio
quem não tinha outro jeito; e quem pousou, pousou
de tanque cheio e foi abastecer no aeroporto
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subseqüente, apenas tendo de voar com a aeronave
mais pesada, comer mais combustrvel, gastar mais
dinheiro e transferir tudo isso para a tarifa, dentro da
concepção de que tarifa é o resultado de todos esses
componentes.

Ouço hoje pela primeira vez o Dr. Flávio
Carvalho. Já ouvi, repito, com muita satisfação, o
Comandante Rolim Adolfo Amaro. Com o Presidente
da Varig conversei uma vez a bordo de uma das suas
aeronaves, mas não disse quem eu era, fiquei assim
fazendo as vezes de um inquisidor curioso. Ouvi
umas coisas curiosas, mas tenho certeza de que um
dia o nosso Fernando Pinto, que fisicamente parece
com o Sr. Marco Maciel, virá a esta Casa nos
enriquecer com a sua visão ponderada e prudente ~

nisso também ele parece com o nosso
Vice-Presidente.

A pergunta final que teria para fazer: que
sugestões V. SllS têm objetivamente a apresentar?
Comandante Rolim Adolfo Amaro e Dr. Flávio
Carvalho, ouvimos falar de simplificação, acertos,
redução, desburocratização, mas toda vez que se
quer mexer em alguns dos sacrossantos
tabernáculos existentes nas atividades privadas
brasileiras, dentro de um processo de circunvolução
do globo, começa-se pelo quintal do vizinho, dá-se a
volta ao planeta e depois chega-se ao seu. Gostaria
de saber de contribuições objetivas. Onde se poderia
mexer? O DAC é bom ou mau? O DAC, lotado de
oficiais da reserva, é bom ou mau para o sistema? O
sistema de aferição e controle dos aeroportos é bom
ou mau? Onde é que podemos ganhar? Ouvi
estarrecido, sou consumidor. As nossas taxas, essas
discrepâncias são agressões não à inteligência, mas
ao bolso do cidadão. Então, que tipo de sugestão
concreta poderlamos colher hoje, até para nos
inspirarmos em uma atividade secundária?

Temos muito poder e não o usamos. E quando o
usamos, agimos de forma equivocada. Mas, se o
Congresso assumir as suas funções de forma
competente, tenho certeza de que, quando formos
discutir isso sobre a forma de um oferecimento de
uma legislação pertinente, não vai haver
compromisso outro que impeça a presença de presi
dente de companhia nenhuma, porque aqui
estaremos discutindo o bolso dela, companhia.
Estaremos discutindo o cidadão, mas também
pode-se discutir a sobrevivência, a viabilidade da
empresa.

Parece-me também, dentro de um esplrito
pragmático, capitalista, que sobreviver é, antes de
tudo, o anseio número um de toda a empresa que

mereça esse nome. Temos orgulho das nossas
companhias na razão direta dos serviços que elas
nos prestam. É um serviço de boa qualidade, sem
dúvida alguma, mas, se podemos colaborar para
aperfeiçoar o sistema todo, queremos ouvir do setor
esses aperfeiçoamentos. Porque os deputados, Srs.
Expositores, têm uma carência óbvia. V. SllS são
sobejamente conhecedores, nós não somos
técnicos. O parlamentar leva uma desvantagem
porque, sempre ao ouvir uma autoridade, ou um
representante de um segmento, essa pessoa
convidada domina completamente o assunto,
enquanto nós outros somos levados peJo instinto
comum, pelo senso, pela observação dos cidadãos,
do consumidor, do usuário. Então, é importante
colher, e o Governo evidentemente defende - já
participei do Governo - antes de tudo as suas
próprias idéias, sejam elas boas ou más. O Governo é
um reacionário por excelência; qualquer Governo é
um ente vagaroso, e sobretudo tem burocratas
encastelados em um posto ou em outro, que
defendem, antes de tudo, aquela idéia, boa ou má,
adequada ou não, que trazem consigo. É importante
como ponto de partida, para que aqui possamos
colher sugestões, ou depois, por escrito, de maneira
pensada, pouco importa, mas que sejam enviadas
sugestões para que possamos suscitar algo
oportunamente.

Encerro, Sr. Presidente, já me excedi demais.
Cumprimento os debatedores e expositores, que
foram excelentes e nos trouxeram muitos subsidias.
A Comissão está de parabéns, e também os
deputados que inquiriram, no sentido de informar-nos
melhor, fazer a nossa cabeça, no sentido comum do
tema. Muito grato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Muito obrigado, Deputado José
Thomaz NonO.

Passo a palavra ao Comandante Rolim Adolfo
Amaro para as suas respostas ao Deputado José
Thomaz NonO.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Deputado
José Thomaz NonO, tenho uma ligação com o seu
nome há muitos anos, porque a minha mulher
chama-se NonO, e eu durmo com ela há 36 anos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ 
Espero que o senhor continue dormindo com ela.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Quero dizer
que sou muito feliz. V. Ex.a trouxe interessantes
questões e me perdi um pouco em algumas coisas.
Não sei se a minha memória vai ajudar, por isso peço
a sua ajuda.
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Perguntou V. Exil se não há companhias demais
no Brasil. Deputado, se o regime da concessão fosse
pelo mercado, poderíamos ter trinta, quarenta,
cinqüenta empresas, porque aquela que quebra vai
ser absorvida e vai cair fora do mercado. O que não
podemos é conviver com a inadimplência
generalizada setorial. Existem empresas brasileiras
que têm no seu conselho representantes de
entidades públicas. Também existem empresas que
não cumprem a sua obrigação com o INSS, com o
Fundo de Garantia, que não pagam nem o mínimo
das suas obrigações e continuam recebendo
concessões públicas, em detrimento daquelas que o
fazem corretamente.

O que quero dizer a V. Exil é que não existe
empresa de mais nem de menos. Do meu ponto de
vista, existe é um regime de concessão inadequado.
Dá-se a concessão, alguém tem coragem de tirar? A
única vez que vi alguém fazer isso foi o Presidente
Castello Branco com a Panair do Brasil. Hoje há
empresas em situações complicadas. Não quero
dizer o nome. Agora, disputam em igualdade de
condições o mercado com aquelas que não têm
nenhuma mácula, que cumprem as suas obrigações
religiosamente em dia. E o poder concedente não tem
aptidão, não tem força ou não tem paladar para tirar a
concessão. Esse é o problema. Há empresas
brasileiras que têm recursos de subsídio direto na sua
economia, porque não pagam as suas obrigações e
continuam recebendo concessão. Então, ar está o
grande problema.

Portanto, querer fazer fusões de empresas é
querer resolver o efeito e não querer combater a
causa. Estou totalmente de acordo com V. Exil.

V. Exil fala sobre vOo charter. Um vOo charter,
Deputado, é muito mais barato por uma razão
específica. Primeiro, porque fazemos esses vOos em
horários que não são aqueles nobres, é o horário em
que o seguro está lá, o salário do piloto está lá, o
avião está parado. Então, temos custo fixo sobre
esse avião e tratamos de usá-lo nessas horas em que
há pouco movimento ou quase nenhum passageiro,
são poucas as pessoas que viajam meia-noite, uma
hora da manhã.

Segundo, no vOo charter vendemos o avião
inteiro. No planejamento de linha das empresas,
consideram sempre em torno de 50% de
aproveitamento. É aquela história: os empresários
que embarcam em São Paulo, pela manhã, para
Brasília nos vOos da TAM e retornam à tarde me
telefonavam e diziam: "Você está ficando rico!" Só
que aqueles que embarcam de Brasília, pela manhã,

para São Paulo e voltam à tarde dizem: "O Rolim vai
quebrar". Por quê? Interessa o mixed da ocupação
dos nossos aviões, e no vOo charter vendemos o
avião inteiro.

Então, esse é o porquê de os vOos charter
serem mais baratos. Há mais de dez anos, aTAM
vem fazendo mais de duzentos vOos de fins de
semana para o Nordeste. No ano passado,
Deputado, tivemos oportunidade de transportar 2
milhões e 625 mil passageiros em mais de 2 mil vOos
para o Nordeste brasileiro. O Governador Mário
Covas chegou a me chamar para dizer: "Você está
levando paulista e não traz ninguém para cá?" Eu
disse que precisava convencer os alagoanos a irem a
Sêo Paulo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ 
Desde que seja de vez. Veja o alagoano de
exportação. O padrêo é o Deputado Aldo Rebelo.
(Risos.)

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - É
impressionante, Deputado, esse número que quero
mostrar. Mais de 650 mil desses passageiros nunca
tinham viajado de avião. Isso gerou uma disputa
própria nos vários Governos do Nordeste brasileiro. É
uma maravilha o Nordeste, sol o ano inteiro. O
GovernadorTasso Jereissati me ligou e disse: "Rolim,
não me traz aquele turista de Porto Seguro, traga-me
aquele de Ribeirão Preto". Eu disse: se eles quiserem
vir para cá... Geralmente eles querem. Mas o fato é
que o charter tem esse indutor, que é muito
interessante para o Brasil.

V. Exil perguntou por que compra a tarifa mais
barata na agência de turismo do que na empresa
aérea. É porque muitas vezes o agente de turismo, no
afã de pegar um cliente a mais, ou dois, ou três,
repassa a comissão que ele tem ao cliente. Não
posso fazer isso direto, porque 80% das emissões de
bilhete aéreo estão com as agências de turismo
brasileiras. Imagine se der a V. Exll o desconto que
dou para ele? Ele pára de emitir o meu bilhete, e com
razão. Não posso tê-lo contra mim, é lei de mercado.

Sugestões. Temos uma gama imensa de
sugestões, mas a principal delas é que temos de
rever o regime de concessão. Se as empresas
tiverem o poder no mercado de falir e não tiverem
tarifa controlada, nem linha, nem horário, nem
freqüência, e não tivermos dado aos estados o poder
de taxar concessões públicas federais, seguramente
teremos criado um sistema novo no Brasil, além de
ter empresas com custos mais baixos.

Sobre a composição das tarifas. Enviarei ao
Presidente as nossas planilhas de custo, que deverão
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chegar às suas mãos. Sinceramente não tenho aqui
as suas composições.

Sobre os custos financeiros. O Deputado
Virgllio também indagou sobre isso. É interessante
notar que as pessoas reclamam da tarifa, e com
razão. Temos que reclamar sempre. V. ExAs notaram
que as tarifas brasileiras são caras e que todas as
empresas brasileiras estão com prejulzo de balanço?
Será que não há um fenOmeno inadequado aI para
ser examinado? Não é s6 o custo financeiro, porque
estamos falando de custo operacional, é despesa
contra receita, e aI está a composição da tarifa,
porque não viaja nas costas da empresa aérea o
custo financeiro, tanto que aquele que entra no custo
financeiro nunca mais consegue sair. Foi por isso que
sempre disse na TAM que prefiro empresa pequena
comigo a empresa grande na mão do banco, porque,
com esses juros, nunca mais se sai do banco.

Outro dia, conversando com um empresário nos
Estados Unidos que vendeu uma grande empresa, o
dono da Blockbuster, ele me disse que foi depositar
um pouco de dinheiro na Sulça e teve de pagar para
fazer o dep6sito. Não me pagam juros. Então, vejam
V. ExAs as facilidades de capitais no mercado
internacional. As empresas americanas e européias
compram avião à vista, colocam o papel no mercado
a 2, 3, 4% ao ano. S6 isso já é uma condição
competitiva inadequada.

Quanto às tarifas, quero responder a V. Ex·,
mas antes desejo fazer um lembrete. Foi uma pena,
Deputado, que não tivéssemos conseguido caminhar
naquela CPI; V. ExA a conduziu com tanta habilidade.
Mas também me senti frustrado, porque mesmo o
meu depoimento, que fiz com muita transparência,
não serviu para muita coisa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos

Pannunzio) - Com a palavra o Dr. Flávio Carvalho.
O SR. FLÁVIO CARVALHO - Mais uma vez o

comandante respondeu tudo. Acho que nesta Ca~a

acontecerá o inIcio de um grande movimento, de
onde surgirão, com certeza, oportunidades de
discutirmos as dificuldades.

Tarifa charter, como disse o Comandante
Rolim, é uma venda direta, em que são vendidos
todos os lugares, sem custo de investimento, até
mesmo em publicidade. É um custo direto.

Não quero voltar de novo ao assunto
combustlvel e juros de mercado, mas o último
aumento que a aviação brasileira recebeu foi no dia
21 de julho de 1997. Foi de 7,5%. S6 este ano, quanto
ao combustlvel doméstico, a média foi de 41 %. Pedi

esses dados agora. Quanto ao internacional- eu não
tinha esses números e os recebi agora -, 105%. As
companhias aéreas tiveram aumento este ano de
10,9%. Então, em 1997 foi o último aumento; 10,9%
neste ano, portanto, dois anos depois. Vamos deixar
s6 o combustlvel do mercado doméstico, que é o de
maior volume. Representa quase que 70% da
operação das companhias aéreas brasileiras, a
maioria delas. É um volume monstruoso, e alguém
acaba pagando por isso. A argumentação do
Comandante Rolim é muito importante. Se todo
mundo estivesse muito bem, e uma ou outra
quebrando... Está na hora de rever tudo isso, e esta
Casa está dando-nos uma oportunidade de falarmos
de maneira transparente, mostrando para toda a
Nação o que está acontecendo. Todas as perguntas
foram, como sempre, muito bem respondidas pelo
Comandante Rolim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Com a palavra o Deputado José
Thomaz NonO.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONO 
Gostaria de solicitar à Presidência que pedisse às
quatro companhias uma sugestão formal, por escrito.
Acho que interessa a todas elas aquilo que o
Comandante Rolim considerou como regime de
concessão inadequado. Regime de concessão
inadequado, segundo o Comandante Rolim, é um
primeiro fator, um fator primordial e absolutamente
end6geno. Quer dizer, podemos administrar. O preço
do petr61eo está nas mãos da OPEP, está nas mãos
de quem está por trás dos árabes, e ninguém sabe
com muita clareza quem é. E não tenho a menor
pretensão de tabelar o petr61eo no mercado spot de
Amsterdã. Quer dizer, essa variável, n6s não vamos
por ela em lugar nenhum. Agora, o regime de
concessão é algo interno. Se há um problema
relevante para o setor, ele pode ter soluções técnicas
adequadas formais.

Então, sugiro ao Presidente que materialize
isso, em um incitamento, digamos assim, às nossas
principais companhias, para que mandem
formalmente o que pensam sobre o regime de
concessão. Poderlamos dar um tratamento legal a
isso.

Fiquei reconfortado com as respostas. Faço
questão de dizer isso, em uma réplica, porque me
parece que há condições de termos quantas
empresas o mercado permitir, e isso é fundamental
em um sistema de livre concorrência. Precisamos
desregulamentar, acertar, e essa será uma
providência do melhor quilate para tirarmos frutos
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práticos. Não se procura apenas externar as
dificuldades dos debates, mas algo mais concreto, o
avanço nesse lado. Esse é o objetivo da Comissão e
foi o objetivo do requerimento dos companheiros que
ensejaram a proffcua reunião de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Acolho as ponderações de V. Ex· ,
Deputado José Thomaz Nonô. Apenas solicito que,
depois desta, façamos uma reunião na sala da
Presidência da Comissão, para que possamos
minutar os questionamentos a serem dirigidos às
empresas, a todas que deveriam estar aqui
participando. Agradeço a V. EX-.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Sr. Presidente, estou preocupado, porque a sessão já
começou e precisamos votar. Quantos inscritos
faltam para falar. Quero saber se vou lá votar ou se dá
para terminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Vou responder a V. Ex· Na verdade,
faltam três inscritos para falar. Já tivemos uma
sinalização de que na sessão do Congresso, que se
está realizando, o Presidente Antonio Carlos
Magalhaes teria dado um prazo adicional de mais dez
ou quinze minutos para o encerramento do processo
de votação relativo aos vetos presidenciais que estão
na Ordem do Dia de hoje. Desta forma, haveria duas
soluções: uma delas, pedir aos três parlamentares
que fizessem suas manifestações rapidamente, e os
nossos ilustres convidados procurariam ser sucintos.
Assim poderíamos encerrar esta reunião, a fim de
votarmos os vetos presidenciais na sessão do
Congresso.

Se concordarem, será essa a seqOência.
Passo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo, que,

com seu contumaz poder de síntese, falará muito
rapidamente.

O SR. DEPUTADO ALDO REBELO - Sr.
Presidente, lamentavelmente o poder de sintese não
se situa entre as minhas parcas virtudes. Quero
cumprimentar os representantes da TAM e da
Transbrasil pela presença e, também, pela
demonstração de espírito público ao comparecerem a
esta audiência pública. Ao mesmo tempo, deploro a
ausência dos representantes das outras companhias
convidadas. Acrescento que talvez em uma outra
audiência pública que trate da matéria se faça
necessária a presença de representantes da
Aeronáutica, porque julgo também que a opinião do
antigo Ministério, ou do Comando, ou de seus
representantes, em se tratando desta questão, seja
muito importante.

Quero, Sr. Presidente, em primeiro lugar,
reconhecer que não pode ser por acaso que
empresas tão antigas quanto a Varig, ou com o
espaço que ocupam no mercado nacional, como a
Transbrasil e a Vasp, ou empresas que emergem
neste mesmo mercado, como a TAM, tenham a
possibilidade de ocupar esse espaço sem carregar
consigo, por intermédio de seus funcionários e dos
seus dirigentes, virtudes que devam ser reconhecidas
e preservadas. É preciso reconhecer que elas
constituem patrimônio nacional, patrimOnio do nosso
Pais. Antes de serem empresas privadas, com todas
as vicissitudes que isso significa, representam
patrimônio nacional. Por essa razão, têm vínculo com
o interesse público, e s6 isso explica a realização
desta audiência.

Creio ainda que necessariamente compartilham
defeitos de gestão, ou de estrutura, ou de relação
com o pr6prio Estado brasileiro - é preciso examinar
detidamente as questões levantadas pelo
Comandante Rolim e pelo Dr. Carvalho,
representante da Transbrasil. A mim não parece que
o caminho mais adequado seja o desconhecimento
do papel que o Estado, que o ente público possa
desempenhar na condução, na intermediação ou na
composição de interesses conflitantes ou
concorrentes, por se tratar de empresas privadas.

Vejo também a contribuição que pode ser dada
a este debate por parte dos funcionários, dos
empregados e das entidades que distribuíram aqui
idéias muito sucintas e também ainda gerais sobre a
crise na aviação. Acho também que são partes
legítimas nesta discussão, neste debate.

Ouço quase que de passagem que neste
mercado não existe a chamada "livre concorrência".
Tenho conhecimento, mesmo distante, da prática das
empresas estrangeiras em relação às suas
concorrentes nacionais nos vOas para o exterior, de
privilégios e vantagens que oferecem, que as
empresas nacionais não podem oferecer, além de
outro tipo de proteção que o Estado oferece. É claro,
Sr. Presidente, que, se uma empresa nacional é
obrigada aconcorrer considerando as taxas de juros
praticadas pelo mercado no Brasil, ela tem grande
desvantagem em relação a uma empresa européia
ou norte-americana, que podem concorrer se valendo
de taxas de juros de outra natureza, completamente
distinta da que praticamos em nosso País.

Creio que isso é matéria de política industrial, é
política industrial lato sensu. Isso representa
emprego, imposto e parte importante da economia do
nosso País. Creio que a Casa apenas tangencia essa
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discussão, para a qual devem ser também
convocados os representantes do Governo,
principalmente aqueles que têm mais afinidade com o
tema que estamos discutindo e que temos, também, a
responsabilidade de enfrentar como Câmara dos
Deputados ou Congresso Nacional.

O tempo é escasso. Felicito os dois expositores
e cumprimento os representantes das entidades que
aqui compareceram informalmente, trazendo suas
idéias iniciais. Vamos fazer com que os
representantes da Varig e da Vasp também possam
aqui comparecer, sem nenhum receio, nem dos
deputados nem do Congresso Nacional. Não iriamos
expô-los nesta audiência pública a um ato de
indelicadeza ou de exposição de fragilidade. Nosso
interesse é preservá-Ias e defendê-Ias,
principalmente naquilo que têm de positivo, e
procurar examinar com a nossa responsabilidade os
problemas, os defeitos e as fragilidades que todas
elas em conjunto possuam.

Rogo a V. ExA, como Presidente, que dê
prosseguimento a esta iniciativa, com a realização de
novas audiências públicas, para que o assunto possa
ser aprofundado e enfrentado na (limensão que
necessita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Muito obrigado, Deputado Aldo Rebelo.
Se entendi, V. Exll não dirigiu nenhum
questionamento.

Passo a palavra ao Deputado Haroldo Lima.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr.

Presidente, Sr/ls e Srs. Deputados, Srs. Convidados,
fiquei satisfeito com a realização desta audiência,
fiquei muito bem informado a respeito do que
expressaram os representantes da TAM e da
Transbrasil.

Quero congratular-me com o Comandante
Rolim pelo fato de se ter lembrado de pôr como lema
da TAM a idéia de que tem orgulho de ser brasileiro.
Ainda há muitas pessoas no Brasil que participam
desse orgulho e ficam satisfeitas quando vêem essa
legenda estampada nas aeronaves.

Fiquei com a impressão de que os dados
levantados pelo Comandante Rolim e pelo Dr. Flávio
relacionam-se com uma questão de fundo que
estamos vivendo, a sobrevivência e o crescimento
das empresas nacionais, que é um problema
candente no mundo de hoje.

Na realidade, penso que há algum tempo essa
preocupação com a sobrevivência, defesa e
crescimento das empresas nacionais não estava
muito em moda no Brasil; pelo contrário, era até um

pouco desprestigiada. Verificava-se até que era algo
meio anacrônico. A própria idéia da globalização, do
neoliberalismo, era nesse sentido. Mas por que agora
vocês querem privilégio para algo que seja nacional?
As empresas têm possibilidade de crescer na medida
em que têm condições de concorrer com as
internacionais.

Esse discurso é antigo nesta Casa, Sr.
Presidente, Sr/ls e Srs. Convidados. Tive uma
impressão positiva diante de uma formulação feita
por um dos debatedores, no sentido de que é
impossivel concorrer com os gigantes da aviação no
mundo. No quadro em que as coisas estão postas,
parece-me que é uma concorrência absolutamente
desprotegida e desigual, danosa aos interesses das
empresas menores.

Creio que essa temática está sendo levantada
agora, a defesa de empresás brasileiras, em um
momento em que prejurzos substanciais já
aconteceram. Deliberadamente alteramos a
Constituição brasileira para retirar todo e qualquer
tipo de beneficio especifico para a empresa nacional.
O próprio conceito de empresa nacional está sendo
cogitado aqui, mas não existe mais do ponto de vista
constitucional. Parece-me que isso é reflexo dessa
maré montante que vivemos nos últimos anos no
Brasil, que está dando grandes prejuizos. Agora, não
por acaso, estão batendo aqui os primeiros
empresário brasileiros, alguns grandes, para nos
dizer que, do jeito que está, vamos acabar.

Sou de um estado, a Bahia, que tinha algumas
poucas grandes empresas brasileiras. Hoje não há
mais nenhuma. Tinhamos alguns bancos de certo
porte, hoje não temos mais nenhum. As empresas,
mesmo algumas de certo porte, são espécies em
extinção no Brasil. É bom termos em conta isso,
porque precisamos levantar-nos contra esse risco e
contra essa tendência, que não era aleatória. Era
premeditada, consciente e majoritária, não somente
no Governo Federal, mas aqui dentro também.

Penso que agora as coisas podem estar
tendendo a mudar, porque os preju izos já começaram
a ser muito grandes. Há uma grita, há um protesto
relativamente grande. O Deputado Neiva Moreira
pergunta: por que V. SIlS silenciaram esse tempo
todo? Por que silenciaram,e para quê?

Não sei se silenciaram. O Comandante Rolim
diz que não silenciou. Mas está por trás da pergunta a
idéia de que nós, na Câmara dos Deputados, há anos
registramos de forma preocupada a ausência do
empresariado brasileiro para lutar pelo seus
interesses; não para pedir privilégios, nem subsidios,
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mas para lutar em defesa do empresariado nacional.
A ausência dos representantes do empresariado
brasileiro nesta Casa, neste último período, foi muito
significativa.

Sou da época, Comandante Rolim, da
Constituinte. Lembro-me de que na época da
Constituinte éramos o tempo todo procurados pelos
IIdimos representantes, grandes, médios e
pequenos, do empresariado nacional, que estavam
conosco defendendo: "Queremos participar da
elaboração da Constituição porque temos algo a de
fender ali". Não senti 'ali um interesse menor, de
buscar privilégios. Não era isso. Era um pouco esse
ideal: "Queremos nos tornar grandes". Mas para isso
precisa haver cobertura legislativa, cobertura
constitucional, e a Constituição refletiu isso de forma
muito clara.

Era muito evidente esse anseio, essa presença,
esses subsídios que o empresariado tinha e nos
fornecia. De lá para cá houve uma defensiva muito
grande na classe que V. S/ls representam,
Comandante Rolim.Os empresários brasileiros
saíram daqui corridos, não tinham condições de
aparecer aqui porque o Governo dizia que queriam
privilégios, que queriam subsídios, e a maneira de
crescer era concorrendo com as grandes empresas
internacionais. Deu no que deu. Ninguém mais veio
aqui. Digo isso porque estou aqui o tempo todo, não
fiquei fora de nenhuma legislatura.

Há uma ausência. De sorte que hoje, quando
vejo empresários brasileiros retornando ao
Parlamento brasileiro, é porque a situação piorou
muito. Os empresários estão vindo para conversar
conosco. E têm de conversar com quem? Têm de
conversar com o PCdoB, com o PT, com a Oposição,
com o PSB, com as defecções do PFL, do PSDB, do
PMDB, com todos que não embarcaram na canoa de
que a forma de crescer é competir com a American
Airlines. Competir com a American Airlines sem
nenhum tipo de proteção é se arrebentar,
aniquilar-se.

Já estive na China com o Ermakoff, que está
aqui, da Varig, observando esses fatos. Acompanho
há algum tempo com certa atenção, sou estudioso de
algumas questões relacionadas à China, já fui lá
diversas vezes, estou publicando um livro agora
sobre o assunto. Lá na China, nessa temática da
aviação, eles têm uma política digna de' ser
examinada. Primeiro, eles não têm, Comandante
Rolim, uma única empresa. Têm diversas empresas,
embora sejam diversas empresas estatais ou de joint
ventures. O processo de participação das grandes

empresas estrangeiras que vão lá envolve, sim, a
questão das vantagens recíprocas, que são
absolutamente disputadas. Não existe essa história
de grande empresa ir lá e não dar em contraposição
uma vantagem significativa, do que pude imaginar,
maior para as empresas chinesas também nos seus
países. Essa história de mão única não existe por lá,
e por isso o país vai crescendo, por isso as empresas
estão lá desenvolvendo-se a partir de t~cnologia que,
hoje, é bem maior que a nossa, mas que, no passado,
era menor.

Para encerrar, Sr. Presidente, pedindo
desculpas por ter-me alongado um pouco, quero só
dizer que fiquei com a impressão de que aqui, na
nossa Comissão, precisaríamos ter uma idéia mais
clara sobre o elenco das hipóteses de saída do
problema. Não ficou clara para mim essa questão
neste debate, bastante proveitoso. Ou seja, o que é
mesmo que os empresários propõem para a saída?
Não estão querendo propor que seja subsídio, não é
isso? Então, o que é mesmo? Aí, o Presidente Rolim
diz: "Temos uma gama imensa de sugestões, mas a
principal é o regime de concessões." Era bom
examinarmos isso mais a fundo, porque fico com a
seguinte idéia...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Deputado Haroldo Lima, permita-me
interromper V. Exil , apenas para elucidar esse seu
questionamento. O Deputado José Thomaz NonO já
havia levantado a necessidade de elencarmos por
escrito essas dúvidas principais, esses
questionamentos a serem dirigidos às empresas de
aviação brasileiras.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - O meu
pedido é exatamente esse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Estou apenas antecipando-me ao que
V. ExIl pede.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - V.
Exil pode ficar tranqüilo, porque a votação já foi
encerrada.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Então,
já perdemos mesmo. Mas já encerro.

Fico com a idéia de que vamos fazer esse
trabalho de elencar essas sugestões de saída do
problema, para examinar isso. Fico com a impressão
de que política de combustíveis é um dos itens que
vai aparecendo. A saída tarifária vejo com receio. Não
pode ser uma saída que aumente o preço do serviço,
ou seja, uma saída jogando em cima do consumidor,
do nosso povo, o fortalecimento das empresas. Acho
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que não é por ar, temos de ter cuidado com essa
questão.

O Comandante Rolim fala muito na
Iiberalizaçao, mas fala em liberalização como
sinônimo de desburocratização. Alerto ao
Comandante Rolim e ao Dr. Flávio que essa palavra
Iiberalizaçao foi muito usada aqui como sinônimo de
desnacionalização. Liberalizamos muito para vender
a Transbrasil, a TAM para quem pode comprar, e
quem pode comprar não são os outros que estão
aqui, não.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos

Pannunzio) - Muito obrigado, Deputado Haroldo.
Lima.

O Comandante Rolim deseja fazer uso do
direito de resposta? (Pausa.) Dr. Carvalho? (Pausa.)

Na seqüência, como último orador inscrito,
passo a palavra ao Deputado Ney Lopes.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr.
Presidente, ilustres expositores, ilustres colegas,
quero, primeiro, destacar que a conversa dos que
vêm aqui pode ser, e será sempre, muito bem vinda
também com o PFL, porque represento aqui o PFL no
seu todo, o seu Llder, Deputado Inocêncio Oliveira, e
com um dado muito objetivo e muito pragmático.

Há uns cinco anos, ainda no Governo Collor,
não me lembro a data, ficamos preocupados com a
questão da aviação, e contribui com isso porque,
àquela época, fui Relator de uma matéria na
Comissão de Relações Exteriores. Tratava-se da
renovação do acordo aéreo Brasil-Estados Unidos.
Tudo começou ali, naquele instante em que foram
estabelecidos critérios com relação a esse processo
de globalização, que terminou consolidando-se.

A reflexão que sempre fizemos em torno dessa
questão não envolve o desejo de inventar a roda pela
segunda vez, porque não há como inventar. A
globalização ninguém pode conter. Ela é boa, ela é
má, mas ninguém vai ser contra a globalização,
porque é um processo mundial. Agora, entendemos
também, especificamente no que se refere à aviação
brasileira e a outros setores, que está chegando o
momento, e cada dia que passa chegamos mais
perto, de revisões na poHtica de integração mundial
que nos foi imposta. O Brasil não aderiu a ela porque
quis, foi-nos imposta por questões que não cabe aqui
agora discutir.

Dentro dessa revisão, consideramos no partido
a questão da aviação como uma prioridade muito
grande, com os dados que chamei de objetivos. É que
sou autor, em nome do meu partido, da única emenda

à reforma tributária que trata especificamente da crise
da aviaçao.

É um item, evidentemente não é a varinha de
condão da solução, que estabelece não privilégios,
porque também há certos jargões, certas palavras
que, às vezes, no radicalismo excessivo que existe de
um lado e de outro, perdem o seu sentido. Tudo o que
diz respeito, por exemplo, à tributaçao ou à
reivindicação de direito, às vezes, no Brasil,
procura-se classificar como privilégio, como
corporativismo, como protecionismo, como reserva
de mercado.

É preciso que tenhamos o equilfbrio de perceber
que, por exemplo, a cobrança do ICMS na prestação
de serviço da aviação é uma heresia tributária no
direito fiscal comparado no mundo todo. Isso não
existe. Por quê? E a lógica vem da globalização,
aceita até pelo próprio Governo brasileiro, porque a
empresa de aviação, quando tem de competir no
mercado externo, assemelha-se a uma empresa
exportadora e, como tal, se não há incidência de
ICMS em uma situação, conio é que pode haver na
outra se ela é exportadora?

Então, dentro dessa lógica é que nós, do PFL. ..
Subscrevi essa emenda que teve apoio pluripartidário
e que, infelizmente, em alguns setores... Eu tomava
café hoje pela manhã e via rapidamente na televisão
que não se vai aceitar privilégio. Então, dos que
aceitam essa tese, seríamos os últimos a buscar
privilégio para um setor que não está querendo
privilégio, mas que é um setor que diz respeito,
inegavelmente, ao interesse nacional, dentro do
sentido mais legítimo, sem, evidentemente,
desconhecer a integraçao inevitável e irreversível que
esse setor tem com o resto da economia do mundo.
Não se pode separar, mas temos de estabelecer
internamente determinados mecanismos que
permitam a sobrevivência da aviação brasileira.

Isso é o que o PFL entende quando puxa a
corda, com essa emenda de não-incidência. E aqui
não é isenção, é tratamento diferenciado em função
da peculiaridade do setor, como amanhã poderão
existir peculiaridades em outros setores. Os Estados
Unidos cobram internamente 8% sobre os vôos
domésticos. É um imposto só, sem prejuízo,
evidentemente, do imposto de renda. Não podemos
admitir outra coisa, quando em outros países essa
questão também é tratada de forma semelhante e, às
vezes, até sem essa taxação.

Então, estamos - e dou ciência aos colegas que
porventura não tiverem conhecimento - defendendo
esse ponto de vista como uma contribuição do
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Partido da Frente Liberal, com o apoio dos demais, à
solução, a um começo de solução para a crise da
aviação brasileira.

Todo o faturamento da Varig, ao que sei,
representa 4% do faturamento da American Airlines.
Então, não é posslvel competição nesses termos.
Devemos fortalecer-nos internamente. Como se
sabe, a saúde financeira da aviação é sempre o
mercado interno e não o externo. Temos de criar
mecanismos em que o Governo nunca perca o seu
poder de fiscalização, no sentido de evitar abusos,
porque, quando se trata de humanos, há sempre
essa possibilidade.

Temos de criar saúde financeira, inclusive
eliminando as barreiras, que começam por essa
profunda discriminação. As empresas exportadoras
não pagam ICMS in\erno, mas as empresas de
aviação terminam pagando esse imposto sobre a
prestação de serviço da navegação aérea, sem falar
do ICMS em combustrvel e demais insumos.

Encerro o meu pronunciamento, já me
prolonguei demais em função do prop6sito a que me
impus, mas deixo o registro de que o meu partido, o
Partido da Frente Liberal, está sensibilizado com
essa questão, que é nacional. Não podemos, em
nome da globalização, que é irreverslvel, permitir que
tenhamos de ir para Natal pela United Airlines ou pela
American Airlines quando todo o sistema for à
bancarrota. Temos de admitir a United Airlines, a
American Airlines e as demais empresas explorando
aqui esse serviço, mesmo a contragosto, inclusive as
chinesas - continentais, não as de Taiwan -, mas
devemos admiti-Ias tendo a preocupação de
assegurar a sobrevivência desse setor, que é vital e
tem grandes repercussões para o futuro do nosso
PaIs.

O PFL entende isso e dará a sua colaboração
somando forças, a começar por uma medida
concreta, que é essa emenda acolhida pelo Relator,
Deputado Mussa Demes, que, aliás, é do PFL.
Naturalmente, pode-se ter a concepção de que ela irá
gerar privilégio, mas isso não é verdade. Quem
assistiu ao debate de hoje sabe que não é privilégio,
mas um ato de isonomia com relação às outras
empresas de exportação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Concedo a palavra ao Deputado
Luciano Pizzatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, perdoe-me por não ter podido estar aqui
durante toda a exposição. Estava na Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,

onde já existe, como em outras Comissões,
requerimento aprovado dispondo sobre uma grande
audiência pública sobre a questão - e hoje foi
aprovado mais um requerimento do Deputado Celso
Russomanno.

Parece-me estar havendo um entendimento
prévio, até comentávamos isso antes de chegarmos a
esta Comissão, para que possamos realizar uma
grande audiência pública coletiva de todas as
Comissões que têm aprovado esse tema, para que o
assunto seja discutido com a maior profundidade e
com a presença dos Ministros da área.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Agradeço ao Deputado Luciano
Pizzatto a participação e quero dizer que esta
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
tem estado permanentemente aberta a sugestões de
todas as Comissões da Casa para a realização de
audiências conjuntas. Essa tem sido a polltica
institucional nesta Comissão.

Antes de encerrar os trabalhos, concedo a
palavra ao!~ expositores para suas considerações
finais.

O SR.. FLÁVIO CARVALHO - Sr. Presidente,
agradeço à Comissão o convite e a todos os
parlamentares que fizeram as perguntas mais
oportunas não s6 para a aviação, mas para o pr6prio
PaIs, bem como a oportunidade de podermos ter sido
transparEmtes ao tratar sobre a realidade da aviação
brasileira. Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Agradeço ao Sr. Flávio Carvalho.

Concedo a palavra ao Comandante Rolim.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Deputado
Ney Lopes, penso que em sua fala V. Ex~ colocou o
dedo na ferida, porque se esta Casa tem a percepção
de que devemos transportar as populações
ribeirinhas da Amazônia e as populações pobres do
norte do Brasil com a mesma disposição que
devemos fazê-lo com pessoas flsicas ou jurldicas do
sul do Brasil, que têm renda, s6 há uma maneira:
tendo tarifas adequadas. Não podemos gravar as
tarifas aéreas brasileiras. Como disse o Deputado
José Thomaz Nonô, o lratamento é efeito daquilo que
se coloca sobre ela.

A reforma tributária, no meu ponto de vista, é o
caminho para se criar o mercado comum brasileiro.
Antes de fazermos acordos como o Mercosul ou
qualquer outro, devemos instituir o mercado comum
brasileiro, o que passa, sem dúvida, pela reforma
tributária.
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Deputado Ney Lopes, fiquei muito honrado em comparecer os Senhores Deputados Átila Lins, Cabo
vê-lo falar, sabendo que foi V. EX- quem fez a emenda Júlio, Claudio Cajado, Francisco Rodrigues,
da isençao das empresas aéreas. Hildebrando Pascoal, Jair Bolsonaro, Joaquim Fran-

Sr. Presidente, seria injusto da minha parte se cisco, Leur Lomanto, Luiz Carlos Hauly, Luiz
não fizesse menção ao DAC e ao Ministério da Mainardi, Wagner Salustiano e Werner Wanderer.
Aeronáutica. O Ministro Walter BraOer tem feito Ata - Havendo número regimental, o Presidente
grande esforço no sentido de modernizar o setor. S. iniciou os trabalhos e submeteu à apreciação do
EX- tem muita facilidade em nos ouvir. E o DAC Plenário as atas da 26Jl Reunião (ordinária) realizada
também está fazendo grande esforço no sentido de em 111. de setembro próximo passado e da 27Jl

adequar a legislação brasileira a essa pressão da Reunião (audiência pública) realizada em 15 de
globalização, que, de resto, vai-nos conduzir ao Brasil setembro próximo passado, as quais foram
do novo milênio. Nada tenho a acrescentar. aprovadas, dispensadas suas leituras por solicitação

Agradeço a paciência com que me ouviram. do Deputado José Thomaz NonO. Expediente - O
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Presidente anunciou as Distribuições nas 15 e 16/99:

Pannunzio) - Agradecemos ao Comandante Rolim. ao Deputado Luiz Mainardi a Mensagem nll. 941/99;
Srs. Deputados, antes de encerrar, quero ao Deputado Haroldo Lima a Mensagem nll. 945/99;

apenas dar um aviso. A próxima reunião está ao Deputado Arnon Bezerra a Mensagem nll. 947/99;
convocada para o dia 22 de setembro, às 10h. ao Deputado Fernando Gonçalves a Mensagem nSl

Saliento e peço a atenção dos senhores para a 829/99; ao Deputado Nilmário Miranda a Mensagem
importância do tema da reunião: estaremos votando a nSl 1.093/99; ao Deputado Luiz Carlos Hauly a
Convenção de Nova Vor!< e os APPI que já temos Mensagem nSl 1.095/99; ao Deputado De Velasco a
acumulado nesta Casa para discussão e votação fi- Mensagem nSl 830/99; ao Deputado Francisco
nal. Rodrigues a Mensagem nSl 934/99; ao Deputado João

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os Hermann Neto a Mensagem nSl 971/99; ao Deputado
trabalhos da presente reunião da Comissão de Clóvis Volpi o Projeto de Lei nSl 1.291/99; ao
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deputado Aroldo Cedraz o Projeto de Lei nSl 1.312/99;

Está encerrada a sessão. ao Deputado Neiva Moreira o Projeto de Lei nSl

Ata da 28. Reunião (Ordinária), realizada em 1.344/99; ao Deputado Pedro Valadares o Projeto de
22 de Setembro de 1999. Lei nSl 1.190/99; ao Deputado Arthur Virgílio o Projeto

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia de Lei nSl 1.252/99; ao Deputado Damião Feliciano o
vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa Projeto de Lei nSl

1.298/99; e ao Deputado José
e nove, reuniu-se à Comissão de Relações Exteriores Carlos Elias o Projeto de Lei nSl 1.542/99, em 3e 16 de
e de Defesa Nacional, no plenário nSl 3 do Anexo 1\ da setembro próximos passados. E a Redistribuiçao nSl

Câmara dos Deputados, sob a presidência do 6/99: ao Deputado Edison Andrino o Projeto de Lei n.Q
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Presentes os 88/99, em 3 de setembro próximo passado. Antes de
Senhores Deputados Arnon Bezerra, Synval iniciar a Ordem do Dia, o Presidente rememorou com
Guazzelli e Paulo Delgado, vice-presidentes, Alberto os parlamentares a difícil situação vivenciada pelo
Fraga, Aldir Cabral, Aldo Rebelo, Aroldo Cedraz, Ar- povo timorense, bem como discorreu sobre a
thur Virgílio, Bonifácio de Andrada, Clóvis Volpi, participação brasileira na força de intervenção da
Coronel Garcia, Cunha Bueno, Damião Feliciano, De ONU, pela paz, em Timor Leste e cumprimentou
Velasco, Edison Andrino, Elcione Barbalho, Fernando ainda os Deputados Paulo Delgado, Pedro Valadares
Gonçalves, Haroldo Lima, Jorge Wilson, José Carlos e João Hermann Neto, integrantes da Comissão
Elias, José Lourenço, José Teles, José Thomaz Externa, que acompanhou a realização de plebiscito,
NonO, Mário de Oliveira, Neiva Moreira, Nilmário no Timor Leste, pela sua independência.
Miranda, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Pedro Congratularam-se com o Presidente pela
Valadares, Ricardo Rique, Virgllio Guimarães e preocupação desta Comissão com a situação do
Waldomiro Fioravante, membros titulares; Eduardo Timor Leste e abordaram também a referida questão
Seabra, Jorge Pinheiro, Laire Rosado, Luciano os Deputados Haroldo Lima, De Velasco, Virgílio
Pizzatto, Luiz Salomão, Nelson Otoch, Reníldo Leal, Guimarães, Damião Feiiciano, Neiva Moreira, Paulo
Silvio Torres, Zaire Rezende e Zulaiê Cobra, Delgado, Arnon Bezerra, Pedro Valadares, Alberto
membros suplentes. Justificou sua ausência o Fraga, Aldo Rebelo e Arthur Virgílio. O Deputado
Deputado João Hermann Neto. Deixaram de Paulo Delgado solicitou a palavra para registrar a
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presença da ex-Deputada Sandra Starling.
Saudaram a ex-deputada, além do Presidente desta
Comissão, os Deputados Virgílio Guimarães, Arthur
Virgílio e José Thomaz Nonô. O Deputado Arthur
Virgílio requereu inversão de pauta, a fim de que o
item 6, Mensagem nll. 511/99, fosse o primeiro item a
ser apreciado, no que obteve pleno apoio do Plenário.
Ordem do Dia - Mensagem nll. 511/99 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto da Convenção sobre o
Reconhecimento e a Execução de Setenças Arbitrais
Estrangeiras (Convençêo de Nova York), concluida
em Nova York, em 10 de junho de 1958". Relator:
Deputado Arthur Virgflio; Parecer: favorável.
Concedida vista conjunta, em reunião anterior aos
Deputados Werner Wanderer e Paulo Delgado, tendo
este último apresentado voto em separado, contrário
à matéria. Discutiram a matéria os Deputados Paulo
Delgado, José Thomaz Nonô, Haroldo Lima, Aldo
Rebelo, Pedro Valadares e Synval Guazzelli.
Discussão adiada. O Presidente informou aos
presentes que o Vice-P~esidente da Colômbia visitará
esta Comissão, no próximo dia 29 de setembro,
quarta-feira, às 10 horas, neste plenária. O Deputado
Paulo Delgado apresentou requerimento de
informação, de sua autoria e do Deputado Nilson
Mourão - que "solicita informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores sobre declaração do
governador Amazonino Mendes, em entrevista ao
jornal A Gazeta do Acre, em anexo, de que a OEAjá
discute intervir na Amazônia". Encerramento - Em
virtude da relevância das matérias em pauta, foi
decisêo deste Plenário adiar a apreciação das
mesmas para a próxima semana. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
às 13 horas e 5 minutos, antes convocando reuniêo
para o dia 29 de setembro, quarta-feira, às 10 horas.
E, para constar, eu, Walbia Lóra, Secretária, lavrei a
presente Ata, que, lida, discutida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

Ata da 2911 Reunião (Ordinária), realizada em
29 de setembro de 1999

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e nove
de setembro de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, no plenário nll. 3 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Presentes os
Senhores Deputados Arnon Bezerra, Synval
Guazzelli e Paulo Delgado, vice-presidentes; Alberto

Fraga, Aldir Cabral, Aldo Rebelo, Aroldo Cedraz,
Bonifácio de Andrada, Cabo Júlio, Clóvis Volpi,
Coronel Garcia, Damião Feliciano, De Velasco, Edi
son Andrino, Elcione Barbalho, Fernando Gonçalves,
Francisco Rodrigues, Haroldo Lima, João Herrmann
Neto, Joaquim Francisco, José Carlos Elias, José
Lourenço, José Teles, Leur Lomanto, Luiz Carlos
Hauly, Mário de Oliveira, Neiva Moreira, Nilmário
Miranda, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Pedro
Valadares, Virgflio Guimarães, Waldomiro Fioravante
e Werner Wanderer, membros Titulares; Aracely de
Paula, Jorge Pinheiro, Luciano Pizzatto, Renildo Leal,
Sflvio Torres, Zaire Rezende, membros Suplentes. E
os Deputados Newton Lima e Padre Roque.
Justificaram suas ausências os Deputados José
Thomaz Nonô e Ricardo Rique. Deixaram de
comparecer os Senhores Deputados Arthur Virgflio,
Atila Lins, Claudio Cajado, Cunha Bueno, Jair
Bolsonaro, Jorge Wilson, Luiz Mainardi e Wagner
Salustiano. O Presidente anunciou o
comparecimento do vice-presidente da Colômbia,
Senhor Gustavo Bell Lemus e do ex-presidente do
Congresso daquele pais, Senhor Fábio Valencio
Cóssio, que oferecerão pronunciamentos acerca do
processo de paz na Colômbia. Convidou-os a tomar
assento à Mesa, juntamente com o Deputado
Nilmário Miranda, presidente da Comissêo de
Direitos Humanos desta Casa. O Presidente
agradeceu a presença do embaixador da Colômbia
acreditado no Brasil, Senhor Mário Galofre Cano e
passou a palavra ao Excelentfssimo Senhor Gustavo
BeU, seguido pelo Senhor Fábio Valencio. Concluidas
as explanações dos visitantes, o Presidente
concedeu a palavra pela ordem, aos Deputados
Nilmário Miranda e Pedro Valadares. Ata - Havendo
número regimental, o Presidente iniciou os trabalhos
e submeteu à apreciação do Plenário a ata da 2811

Reunião (ordinária) realizada em 22 de setembro
próximo passado, a qual foi aprovada, dispensada
sua leitura por solicitação do Deputado Pedro
Valadares. Ordem do Dia - Mensagem nll. 749/95 
do Poder Executivo - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto do protocolo sobre
promoção e proteção de investimentos provenientes
de estados não-membros do Mercosul, concluido em
Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e assinado
pelo Brasil em 5 de agosto de 1994". Relator:
Deputado Aroldo Cedraz; Parecer: favorável. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. Mensagem nll. 652/97 - do Poder Executivo 
que "submete à consideraçêo do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção
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Reciproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
governo da República Francesa, em Paris, em 21 de
março de 1.995". Relator: Deputado Wagner
Salustiano; Parecer: favorável. O Deputado Paulo
Delgado que pedira vista da matéria, devolveu-a com
voto em separado. Discutiram a matéria os
Deputados Haroldo Lima, Pedro Valadares, Neiva
Moreira, João Herrmann Neto e Synval Guazzelli.
Encerramento - O Deputado Haroldo Lima requereu,
na forma regimental,,verificação de votação e, sendo
evidente a falta de quorum, o Presidente encerrou os
trabalhos às 12 horas e 5 minutos, antes convocando
reunião para o dia 6 de outubro, quarta-feira, às 1O
horas. E, para constar, eu, Walbia Lóra, secretária,
lavrei a presente Ata, que, lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, Deputado Arnon Bezerra, e publicada
no Diãrio da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER APROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL NQ 627-A, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" APENSADA: 482/97 
(MUNICfpIOS)

Ata da 10a Reunião, realizada em 6 de
outubro de 1999

Aos seis dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, às quinze horas e vinte
minutos, no plenário número dezesseis, do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se,
ordinariamente, a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda Constitucional
nll. 627-A, de 1998, que "Altera os artigos 29 e 212 da
Constituição Federal" apensada PEC nll. 482/97 
(Municlpios). Presentes os Deputados Atila Lins,
Presidente, Ronaldo Cezar Coelho, Relator, Airton
Dipp, Almeida de Jesus, Confúcio Moura, Eliseu
Moura, Geraldo Simões, Luiz Sérgio, Maria do Carmo
Lara, Nicias Ribeiro, Norberto Teixeira, Pedro
Bittencourt, Pedro Eugênio, Roberto Pessoa, Teima
de Souza e Themístocles Sampaio, titulares; Angela
Guadagnin, João Magno, José Carlos Elias, Luiz
Carlos Hauly, Renildo Leal, Roberto Argenta e
Vanessa Grazziotin, suplentes. Deixaram de
comparecer os Srs. Deputados Affonso Camargo,
Alberto Goldman, Celso Giglio, Cunha Bueno,
Domiciano Cabral, Hermes Parcianello, José Janene,
Jovair Arantes, Olavo Calheiros, Paulo Feijó, Paulo
Magalhães, Roberto Rocha e Vilmar Rocha. Ata 
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em

apreciação a Ata da nona reunião, cuja leitura foi
dispensada, por solicitação do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, tendo em vista que cópias foram
previamente distribuídas aos Senhores membros da
Comissão. Em discussão e votação, a Ata foi
aprovada. Expediente - O Sr. Presidente informou o
recebimento das seguintes correspondências: 1.
Oficio nll. 70/565/99, do Sr. Deputado Jaime Martins,
justificando ausência na reunião do dia 6 de outubro,
por estar em missão oficial; 2. Ofício nll. 413, de 24 de
agosto de 1999, do Dr. Fernando José de Melo
Correia, Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas de Pernambuco, com dados estatísticos
solicitados pela Comissão; 3. Expediente do Dr.
Marcos Flávio Gonçalves, Consultor Jurídico do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
IBAM, com sugestões sobre a minuta apresentada
pelo relator. O Sr. Presidente comunicou ainda que o
prazo destinado à Comissão foi prorrogado por mais
20 (vinte) sessões, por determinação de Sua
Excelência, o Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Câmara dos Deputados. Ordem do Dia 
Discussão e votação do parecer do Relator,
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, que concluiu pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nll.
627-A, de 1998, com substitutivo, e pela rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição nll. 482, de 1997,
apensada. No uso da palavra, o Sr. Relator teceu
comentários a respeito do trabalho desenvolvido pela
Comissão que culminou com a apresentação do
parecer. Em discussão, falaram os Srs. Deputados
Teima de Souza, Pedro Eugênio, Norberto Teixeira,
Airton Dipp, Almeida de Jesus, Luiz Sérgio, Nicias
Ribeiro, Maria do Carmo Lara, Eliseu Moura e
Confúcio Moura. Na ausência de oradores para
discutir a matéria, o Sr. .Presidente encerrou a
discussão e concedeu a palavra ao Sr. Deputado
Cezar Coelho, Relator, para a réplica, nos termos do
artigo 57, inciso IX, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas. E,
para constar, eu, Edla Calheiros Bispo, Secretária,
lavrei a presente Ata que será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados, juntamente com as notas
taquigráficas desta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Atila Lins) 
Declaro abertos os trabalhos desta Comissão Espe~

cial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda Constitucional nQ 627, de 1998, que altera os
artigos 29 e 212 da Constituição Federal, tendo como
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apensada a PEC nll 482/97, que versam sobre a
despesa com o funcionamento do Poder Legislativo
municipal.

Tendo em vista a distribuição de cópias da ata
da gll reunião a todos os membros presentes, indago
sobre a necessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Sr. Presidente, peço que seja dispensada
a leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Está dispensada.

A ata está em discussão (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia,

passaremos à votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como estão. (Pausa.)
A ata está aprovada.
Expediente:
Comunico aos Srs. Deputados que, por

deferimento do Presidente da Câmara dos
Deputados, o prazo de funcionamento desta
Comissão foi prorrogado por mais vinte sessões, a
partir do dia 15 de setembro próximo passado.

Esta Presidência acusa ainda o recebimento
das seguintes correspondências: ofício do Sr.
Deputado Jaime Martins, justificando a ausência na
presente reunião; ofício do Dr. Fernando José de
Melo Correia, Presidente e Conselheiro do Tribunal
de Contas de Pernambuco, com dados estatrsticos
solicitados pela Comissão; expediente do Dr. Marcos
Flávio dos Reis Gonçalves, consultor jurídico do
IBAM, com sugestões sobre a minuta apresentada
pelo nobre Relator.

Ordem do Dia:
Discussão do parecer do Sr. Relator, Deputado

Ronaldo Cezar Coelho.
Informo aos Srs. Deputados que desejarem

discutir a matéria que a lista de insclições
encontra-se à disposição com a Secretária.

No momento em que forem usar da palavra, os
deputados deverão declarar se irão falar contra ou a
favor do parecer, na forma do art. 171, § 1ll, do
Regimento Interno.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) - V.
Exll tem a palavra.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA·
Quero apenas apresentar a esta Comissão - até
porque a bancada do PT, inclusive a Deputada Maria
do Carmo Lara, encontra-se na marcha a favor da
edl!~'3çªo pública, para onde irei logo após esta

intervenção - dois grandes eixos da minha opinião e,
evidentemente, também da bancada do PT.

Em primeiro lugar, quero louvar toda a iniciativa
democrática do Sr. Relator e também da Presidência
desta Comissão que nos permitiram discutir e
apresentar sugestões, para que elas fossem
introduzidas como uma unidade no próprio relatório fi
nal, o que está acontecendo hoje. O meu Líder,
Deputado José Genoíno, fará uso da palavra no
momento adequado em plenário para ratificar esta
posição.

Em segundo lugar e ao lado desta louvação,
quero dizer que é com apreço que concordamos com
o relatório de uma maneira integral. Portanto, vamos
defendê-lo em plenário e também na Comissão.

Eu gostaria de falar também que tive o cuidado
de fazer consultas, na minha região, em relação à
estruturação do projeto, assim que ele chegou e
agora, nos momentos finais. Quero dizer,
particularmente ao Sr. Relator, mas também ao Sr.
Presidente e aos colegas, que, na verdade, mesmo
as Câmaras Municipais - e a mais significativa foi a
própria Câmara Municipal de Santos, onde estive na
última semana - querem louvar esta atitude, porque
os próprios vereadores entendem a necessidade de
limitações e entendem também que o prazo dado
para essa distensão é generoso para que todas
essas Câmaras possam adequar-se a uma nova
realidade. Então, quero trazer esse desdobramento.
Creio que não é pouco, porque é o nosso trabalho
saindo deste recinto.

Quero, ainda, deixar registradas em ata essas
palavras e pedir licença ao Sr. Presidente e ao Sr. Re
lator para que eu possa retirar-me.

Finalmente, um voto de louvor à nossa
Assessora, Sra. Edla, que foi extremamente eficiente.
Todas as vezes em que foi solicitada, apresentou as
minutas e o texto final daquele momento para que
pudéssemos levá-los a nossas cidades de origem.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) - A
Presidência agradece as palavras de V. Exll e informa
que o seu pronunciamento fará parte da ata dos
nossos trabalhos.

Passo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo
Cezar Coelho para a apresentação do seu parecer.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, é
com grande satisfação que apresento este parecer à
PEC nll 627, de 1998, aprovada no Senado, tendo
sido apensada uma outra PEC, nll 482, do Deputado
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José Aldemir, que teve origem na Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente, nessas semanas em que
estivemos reunidos aqui, tivemos a oportunidade de
desenvolver um trabalho muito rico e houve uma
evolução muito grande no conteúdo da matéria.

A iniciativa do então Senador, Governador
Esperidião Amin, foi por todos louvada e aprovada no
Senado por unanimidade como uma medida
importante de moralização e de estabelecimento de
limites para os gastos das cêmaras municipais em
todo o País. Há de se dizer que é um limite
constitucional, mas que não invade a autonomia,
portanto, do município em fixar, na sua lei orgânica e
também na lei orçamentária, os limites dessa relação
entre a Câmara e a Prefeitura.

As análises que foram feitas aqui nos levaram a
algumas modificações e á apresentação desse
substitutivo. Em primeiro lugar, sugerimos a mudança
da vigência para 111 de janeiro de 2001, para que
todas as Câmaras, todas as comunidades, todos os
municípios, conhecessem as regras do jogo na nova
eleição, no próximo ano, e que este debate não
interferisse em um ano eleitoral. Só essa razão já
seria suficiente para se fazer um substitutivo.

Além disso, avançamos no sentido de não só
considerar limites proporcionais ao orçamento munic
ipal, como também de discutir a qualidade dos gastos
da Câmara .Municipal e aí discutirmos um limite de
70% para gastos com pessoal e subsídio. Isso
porque, nas nossas pesquisas, no período de
audiências, em que ouvimos mais de quarenta
convidados aqui nas nossas reuniões e, também, no
período em que toda a minuta do substitutivo estava
disponível na Internet, nas últimas seis semanas,
recebemos diversas informações de abusos
praticados pelas Câmaras Municipais que gastam
quase 100% dos seus recursos com despesa de
subsídios e de pessoal fixo e de gabinete. Câmaras
há, só para citar um excesso, em que cada vereador
tem direito a 51 assessores de gabinete. Cada
vereador tem direito a indicar 51 assessores sem
concurso para o seu gabinete. É claro que estou
citando um exemplo extremo, de uma Câmara rica,
como a Câmara Municipal de São Paulo. Mas na
média de vinte assessores de gabinete de confiança
por vereador existem dezenas de Câmaras em todo o
País.

Uma outra questão em que avançamos é que a
Constituição hoje estabelece um limite de
remuneração, proporcional aos subsídios dos
deputados estaduais, equivalente, em reais, a 4 mil e

500 para os vereadores. Municípios há, pela sua
dimensão, em que 4 mil e 500 reais de subsídio para
um vereador não é um absurdo. Mas municípios há,
com menos de dez mil eleitores, em que ter quatro mil
reais de subsídio para o vereador e por uma reunião
por quinzena é realmente um grande absurdo.

Então, avançamos nessa matéria,
estabelecendo subtetos que descem de 4 mil e 500
reais a 1 mil e 200 reais, no caso de pequenos
municípios de até dez mil habitantes.

Essas são as questões essenciais que foram
tratadas no nosso substitutivo, ou seja, discutimos o
percentual do orçamento municipal sujeito à
transferência, limitando, portanto, a despesa de
pessoal e subsídio da Câmara Municipal a 70%.
Limitamos o subsídio do vereador em função da
população. Mudamos a vigência para 111 de janeiro de
2001 para não interferir em um ano eleitoral em que
os dois Poderes estão tentando uma reeleição. E,
finalmente, mantivemos a tipificação de crime de
responsabilidade para o ordenador de despesa,
aquele Prefeito ou Presidente da Câmara, que
descumprir esse mandamento constitucional, uma
vez aprovado aqui no Congresso. Afinal, trata-se de
uma emenda constitucional.

Chegamos a essa síntese, nesta tarde, depois
de percorrer diversos caminhos. Primeiro, lemos com
muita atenção todos os debates e as notas
taquigráficas no Senado; estudamos o relatório do
Senador Jefferson Péres, que foi derrotado no
plenário do Senado, tendo prevalecido o texto inicial
do então Senador Esperidião Amin.

Além dessa consulta bem ampla, fizemos
questão de deixar o nosso substitutivo, que só hoje
está sendo formalizado, oito semanas na Internet,
com os Srs. Deputados, membros da Comissão, com
todos aqueles que aqui vieram prestar depoimento.
Consulta foi oferecida a todas as instituições
especializadas, como o Ibam, a Associação dos
Vereadores do Brasil, institutos municipais. Além dis
so, também procurei o Senador Esperidião Amin, que
esteve aqui na semana passada, na sala em frente,
em um Fórum de Desenvolvimento Regional de
Santa Catarina. E tive dele o conforto, em primeiro
lugar, de considerar uma cordialidade apresentar e
debater com S. Exll essa iniciativa, que foi dele
originalmente no Senado. Disse S. Exll que isso seria
muito incomum. Mas eu disse que não, que queria
discutir, queria conhecer suas razões, porque
também tinha tido uma longa reunião com os
assessores do Senado na Biblioteca da Câmara
assim que a emenda chegou aqui. S. Exll concordou



Outubro de 1999 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 51941

com a mudança da vigência e também, em globo,
com nossas idéias e as levou para uma manifestação
posterior em Santa Catarina.

Portanto, não chegamos a essa síntese sem
uma ampla audiência de todos os grupos
interessados. Tenho a satisfação de dizer que as
tensões que havia tanto nas Prefeituras como nas
Câmaras de Vereadores, no início do processo,
cederam hoje lugar a manifestações de apoio que
têm chegado permanentemente a esta Comissão,
como aqui foi dito há pouco, em depoimento, pela
nossa Deputada Teima de Souza sobre a
manifestação da Câmara Municipal de Santos.

Portanto, não chegamos a essa síntese sem
percorrer, sem o brilho talvez do Deputado Confúcio,
outros caminhos que tentamos. Ao estabelecer uma
relação da população com a renda do município,
tentamos estabelecer uma relação com a verba de
saúde e educação, tentamos estabelecer uma
relação com o índice de desenvolvimento urbano,
aferido pela ONU. Tentamos diversas relações antes
de ceder a duas conclusões de que o índice de
população, além de ser da tradição constitucional
brasileira, é o mais correto, pois perfeito não há.
Sempre que for aplicado um ou outro indice, vamos
ter casos que apontam imperfeições no critério.

Mas ficou provado que, além de ser da tradição,
é o melhor critério para aferir a importância da relação
e da função legislativa de uma Câmara Municipal em
todo nosso País.

Sei que há críticas, e eu mesmo as fiz e fui
passageiro desse trem de que achava que o critério
populacional não reconhecia a cidade grande e
pobre, a cidade rica e pequena. Mas de todos os
critérios aplicados, o da população provou ser o mais
adequado de todos e o de maior simplificação e
simplicidade para constar de um texto constitucional.

Outra questão também muito debatida é se a
base adotada, receita própria mais transferências,
seria a base Amin. Não a estaríamos copiando? Será
que essa base seria a correta? Será que não seria a
base atual, que é simplesmente todo o orçamento,
incluindo repasses e empréstimos? Será que não é a
base do art. 212 da Constituição, que inclui impostos
e transferências e exclui taxas, posto que há
municípios com até mais de 10% do seu orçamento
em receita de taxa, como São Caetano do Sul?
Também percorremos esses caminhos. Qual seria a
base mais adequada? Discutimos muito isso com um
advogado de São Paulo que veio aqui, prestou
depoimento e tem-nos mandado diversas cartas. A
base que se provou mais correta, do meu ponto de

vista, é a base original da Emenda Amin: receita
própria mais transferências.

Percorremos também um outro caminho: que,
de alguma maneira, se fizesse uma equação para
estimular o municipio a aumentar sua receita. Ora,
está certo que esse tipo de receita - receita própria 
no Brasil tem de ser estimulada, mas é a realidade
aplicada somente em uma minoria de municípios
brasileiros. Talvez aqueles que venham de
municípios maiores tenham presente que receita
própria é uma coisa muito importante na composição
do orçamento. Mas quando você desce em 4 mil e
200 municípios, como foi a nossa amostra, vê algo
muito mais amplo.

E aqui, a latere, faço um agradecimento e um
registro à competência da nossa assessoria técnica
da Câmara dos Deputados, representada pelo Dr.
Mair Godoy (?). Todas as amostras que vieram como
sugestões não passavam de 10% dos municípios
brasileiros. Recolhemos dados da STN - Secretaria
do Tesouro Nacional e fomos a 4 mil e 200
municípios: 99% das amostras disponíveis. Por quê?
Porque não é fácil. Tem de se pegar o orçamento lá
registrado, colocar no computador, por rubricas e
decompor para chegar na base Amin. E ai chegando
na base desta Emenda Amin vê-se realmente o que é
a realidade brasileira em termos de gastos com
municípios.

Em síntese, o problema não está em municípios
até cem mil habitantes. O problema está em alguns
municípios acima de quinhentos mil habitantes. O
problema está em municípios entre cem mil e
quinhentos mil habitantes. Aí se concentram os
grandes excessos que serão podados pelo limite
constitucional que estamos fixando. Uma outra
mudança a que quero fazer uma referência é que a
Emenda Amin não excluía despesa com inativos.

Ora, não podemos estabelecer um limite
constitucional para o ordenador de despesa, para
alguém que tem de organizar o seu orçamento, se ele
tem uma rubrica sobre a qual não tem controle. A
despesa de inativos, eventualmente de uma Câmara,
quando não for transferida para um fundo, quando já
não for assumida pela Prefeitura, é o tipo da despesa
que crescerá, todo o ano, sem controle do ordenador
de despesa, sem controle do Presidente da Câmara.
Então, colocar-se isso em um limite constitucional,
mesmo dos 70%, mesmo no limite global de
transferência, seria um equívoco, porque vai haver o
dia, considerando que a Constituição não vai mudar,
que as despesas de inativos de uma Câmara poderão
chegar a 50%, 60% do seu orçamento.



51942 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

Portanto, percorremos todos os caminhos para algum espaço para discutir a matéria. Não
tentar uma base que fosse mais apropriada ou não. alcançamos, nas últimas reuniOes, o quorum, e as
Assim, elegemos a base Amin. Uma fórmula que não discussoes ficaram, portanto, à margem das reuniOes
fosse simplesmente a população. Percorremos todos' formais.
os caminhos. Até agora somente o Deputado
Confúcio Moura apresentou uma fórmula _ e só S. Contudo, gostaria de assinalar, Sr. Presidente,
ExA mesmo conseguiria fazer isso e fez, com o apoio Sr. Relator, um ponto que me preocupou, não
da Universidade de Brasllia; uma fórmula realmente obstante todos os aperfeiçoamentos. Ainda está
muito competente utilizando o Indice do registrado, em uma simulaçao que fizemos para
desenvolvimento humano. Mas mesmo S. ExA há de todos os municrpios do nosso Estado, Pernambuco,
reconhecer que é muito difrcil incluir isso em um texto uma aplicaçao sobre a realidade da arrecadação à
constitucional, sujeito a interpretaçoes de cada luz di:) população de todos os municrpios
municrpio. A Constituiçao tem de ser clara, o limite pernambucanos. Ao entender que há uma forte
tem de ser muito claro para viger em 5 mil 507 tradição de sempre interpretar-se teto como piso - o
municrpios quando eles forem fazer a sua lei teto acaba sendo interpretado como piso por muitos
orçamentária. que têm o poder de decidir transferências -

Não é só isso. Os subsldios dos vereadores verificamos que, talvez até por conta de um~
também... Voltamos à questao de que será por lei observaçao feita por um nobre deputado certa vez, se
especrfica de um ano, de uma Legislatura para a em Pernambuco há uma tradição de não-exagero ou
subseqUente e com aqueles limites fixados com de não-malversaçao do dinheiro público, como em
subtetos. Portanto, o limite atual de 4 mil e 500 reais outras paragens, por outro lado, notamos que há um
ganha novos limites inferiores até 1 mil e 200 reais em número importante de municrpios que teriam
funçao da populaçao, como está no substitutivo. aumentos substanciais se deslocassem as

Sr. Presidente, esta é a slntese do voto do transferências para o teto. Isso nos motivou a pensar
substitutivo que apresentei - não é de minha autoria em uma pequena alteraçao que submeto a todos os
embora tenha sido o Relator desta Comissão _, qu~ colegas parlamentares, com a condição de não
conta com sugestOes de todos os membros da atrapalharmos o processo que está em andamento.
Comissão, sugestOes populares que vieram do inte- Se for entendido que essa pequena alteraçao
rior de São Paulo, do interior da Pararba, que vieram, demandaria uma perda irreparável de tempo e
via Internet, de todo o Pars. prejulzo para o processo, não farramos isso. Em

Espero, portanto, pedindo a V. EX- a Iiberaçao absoluto, queremos um cavalo de batalha.
do voto, dar como lido o meu voto, para passarmos à Imaginamos um parágrafo - o quarto -, que seria
discussão do voto e do substitutivo. Muito obrigado. acrescentado ao art. 29, alrnea a "as Prefeituras dos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins>' _ O Municrpios estariam também proibidas de aumentara
prazo para cada parlamentar membro e lideres transferência, em um dado ano, a mais de 10%
discutirem a matéria é de quinze minutos; e de até daquela transferência realizada no ano anterior". Ou
dez minutos para os não-membros. seja, seria uma espécie de funil ou de barragem a

Para discutira matéria, pelo prazo de até quinze aumentos abruptos que pudessem vir a realizar-se,
minutos, concedo a palavra ao nobre Deputado estimulados pela leitura da lei. Alguém poderia
Pedro Eugênio. interpretar assim: "Ih! rapaz, estamos aqui no

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGI!NIO _ Sr. Municlpio de Bod0c6 e podemos aumentar a
Presidente, Sr. Relator, sras e Srs. Deputados, em transferência para a Câmara de Vereadores até
primeiro lugar, gostaria de registrar aqui o nosso voto 149%; estamos aqui no Municrpio de Brejo da Madre
de aplauso ao trabalho realizado, com tanta de Deus, e podemos aumentar o teto até 162%".
responsabilidade, por todos os membros desta Assim, cerca de 12% dos municrpios pernambucanos
Comissão. Em particular, gostaria de registrar o teriam possibilidade de aumentar o repasse à
esforço do Sr. Relator, que procurou juntar e Câmara de Vereadores acima de 50%.
aperfeiçoar os elementos coletados; efetivamente Faço essa observaçao para colaborar com o
vimos aqui um processo de criaçao de um substitutivo aperfeiçoamento da matéria. Se for entendido que
de forma coletiva. Faço isso, primeiro, como um dever essa relaçao custo-benefrcio, ao mexer no
de justiça. Em segundo lugar, por um lapso de substitutivo, será negativa, não farei nenhum
comunicaçao, entendlamos que ainda terramOs obstáculo a que ela não seja levada em
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consideração. Para mim, é uma questão relevante.
Por isso gostaria de discuti-Ia neste momento.

Quero acrescentar também que, no mais, o
projeto aperfeiçoa bastante a diminuição daquelas
três faixas habituais. Aquela concentração eliminou
muitas distorções que nos estavam preocupando.
Havia muitos outros casos desse tipo naquela faixa
de até 100 mil habitantes. Essa alteração foi muito
positiva, além de outros elementos já citados pelo Sr.
Relator. É um avanço muito grande estabelecer
parâmetros de administração pública adequados a
nossa realidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Com a palavra o nobre Deputado Geraldo Simões.

O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, SrJls e Srs. Deputados, quero
parabenizar a maneira como esta Comissão foi
dirigida pelo seu Presidente, Deputado Átila Lins, e
pelo seu Relator, Deputado Ronaldo Cezar Coelho.
Não foram apresentadas emendas, mas o Relator
soube interpretar diversas opiniões e comentários
que foram feitos ao longo do trabalho desta
Comissão. Já fui prefeito e sei como é difícil a relação
Executivo e Câmara. Considero a Câmara um espaço
importante para a sociedade. É um instrumento muito
importante para a fiscalização dos atos do Executivo
e elaboração de leis e orçamentos. Embora
compreenda o funcionamento desta Casa, sabe-se
que muitos abusos vêm sendo cometidos pelo Brasil
afora. Esta Comissão contribui ao regulamentar,
porque regulamentando e coibindo esses abusos,
com certeza, estas Câmaras, que estão junto com o
cidadão, terão um reconhecimento maior de sua
população.

Achei boa a idéia das seis faixas de repasse.
Discutimos muito e o resultado não poderia ser
melhor. Achei interessante a limitação das faixas
salariais. Antes, havia os 75% do deputado estadual
limitado a 5% da receita. Agora são seis faixas, de
acordo com a população. Reafirma a data da
passagem dos recursos, algo utilizado como
instrumento de controle dos prefeitos para com as
Câmaras Municipais e estabelece uma receita bem
concreta, a do ano anterior para fazer o cálculo de
repasse para a Câmara.

Sr. Relator, concordo também com a proposta
do Deputado Pedro Eugênio, levando em
consideração o prazo e tudo o que eu disse, acho que
V. ExA poderia analisar isso melhor do que qualquer
um de nós. No mais, quero dizer que vou votar a favor

"do substitutivo, com a certeza de que estamos

contribuindo para a regulamentação do
funcionamento das Câmaras Municipais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Continua em discussão. Com a palavra o nobre
Deputado Norberto Teixeira.

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
esta Comissão está discutindo o parecer do nosso
Relator. De fato, algumas cidades terão aumentados
os subsídios dos vereadores, mas para a maioria das
médias e grandes cidades, onde realmente ocorrem
abusos, haverá uma melhor administração das
despesas. É muito importante citar isso. Também
havia abusos de vereadores que recebiam subsídios
de miséria, porque ganhavam menos do que muitos
funcionários da prefeitura, sem ter condições de
representar bem a cidade.

Com isso, tenho certeza, haverá condições de
dar um subsídio melhor aos vereadores da pequena
cidade, como também vamos acabar com os abusos
nas médias e grandes cidades. Vamos ter uma
valorização. Na minha cidade mesmo, estamos
perdendo 6% da Câmara Municipal. Estão todos
revoltados. Todos aderiram a um outro partido contra
mim, porque sabiam que eu ia votar favoravelmente a
esse substitutivo, mas estou com a minha
consciência tranqüila. Um vereador ganhar 16 mil
reais na minha cidade, mais os pontos, porque
criaram pontos, e cada ponto vale 202 reais, e tirando
um subsídio de 4 mil e 500 reais... Não há problema,
aqueles que têm consciência ficaram comigo. Dois
vereadores ficaram comigo e dezessete passaram
para o outro lado, porque acham que vão perder 12
mil reais por mês. Mas não é só isso: a pressão em
cima dos prefeitos era grande, a pressão de esforço
de negociação era grande. Agora vamos ter
condições de regulamentar. O pequeno passa a ser
valorizado. Sei que muitas cidades serão valorizadas.
A minha preocupação surgiu quando vi uma pequena
cidade aumentar o subsídio do vereador. Então, fui
analisar. É uma vergonha vereadores ganhando 380,
400 reais. Não dá para ele fazer um bom tra.balho, ir à
capital buscar subsídios para atender sua cidade.
Não dá para comprar um livro para estudar, para
melhorar, para atender melhor e fazer novas leis. De
fato,. algumas cidades melhoram, mas a economia
que o País fará, a economia que os cofres públicos

.municipais terão no Brasil será muito grande.

. Parabéns, Presidente; parabéns, Relator;
parabéns Sra. Secretária e toda a equipe que
trabalhou; parabéns senhores membros da
Comissão pelo trabalho realizado. Tenho certeza de
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que o povo saberá entender que o que fizemos foi
para o bem do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Atila Lins) 
Ainda em discussão, com a palavra o Deputado
Airton Dipp.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Sr.
Presidente, Sr. Relator, minha participação é para
cumprimentar e ratificar o trabalho realizado
especialmente pelo nosso Presidente e o Relator,
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, em meu nome e
em nome do meu partido, o PDT.

Sem dúvida, o trabalho desenvolvido pela
Comissão e o substitutivo apresentado limitando o
repasse de recursos da receita dos municípios para
as Câmaras Legislativas, estabelecendo teto para a
remuneração de vereadores e, principalmente,
responsabilizando os prefeitos municipais por esses
repasses, sem dúvida contribui para que tenhamos
uma Câmara Legislativa e uma Prefeitura Municipal
refletindo os anseios da sociedade comunitária
daquele município e de toda a sociedade brasileira.

Cumprimento o Relator, o Presidente e ratifico a
posição favorável a esse substitutivo que avança e
muito par~ que tenhamos o reconhecimento, por
parte da sociedade, da importância do trabalho
legislativo, seguindo padrões perfeitamente
aceitáveis e reais por que passa a sociedade
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Atila Lins) 
Ainda em discussão, com a palavra o nobre
Deputado Almeida de Jesus.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
estamos muito à vontade para apresentar nossa
opinião em relação ao substitutivo e à proposta de
emenda à Constituição. Esta Comissão foi designada
para elaborar uma lei que viesse atender os anseios
da população.

Quero inicialmente parabenizar o nobre colega
Relator, Deputado Ronaldo Cezar Coelho, pelo
esforço que fez no sentido de viabilizar um texto
constitucíonal que atendesse, de forma geral, os
legislativos municipais. Quero ainda dizer, Ronaldo, o
que pudemos colher nas andanças que fizemos no
Estado do Ceará, no período de convenção do nosso
partido, o PL - Partido Liberal. Digo, com toda a
sinceridade, que não encontrei quase nenhuma
resistência à proposta que estava sendo detalhada
por meio das emendas postas em discussão.

Hoje, quando lemos o relatório final, vemos
exatamente esse esforço de diminuir para oito,
chegando até 5%, atendendo de forma geral os

municípios. Não são os menores nem os maiores
municípios, como V. Exa. disse no seu relato, os
causadores maiores das despesas dos legislativos,
mas, sim, os medianos.

Tivemos oportunidade de contribuir com a
proposta de V. Exa. Temos visto em algumas
Comissões desta Casa essa abertura. Esta, sob a
Presidência de Atila Lins e a relatoria de V. Exa.,
assim o fez, mas nem todas procedem dessa forma.
Tivemos a oportunidade de contribuir para que
houvesse uma regulamentação senão perfeita pelo
menos bem melhor do que a que existe hoje na
Constituição e a proposta da Emenda Amin.

Quero também abordar o que V. Exa. já relatou
no caso da exclusão das despesas com inativos: a
vigência, que foi discutida no início dos trabalhos
desta Comissão, era uma preocupação nossa e V.
Exa. a acatou, em relação aos limites proporcionais
ao Orçamento, usando a densidade populacional.

A tipificação de crime de responsabilidade é
outra inclusão que vai melhorar o texto.

Isso tudo realmente contribuiu para que
tivéssemos um texto bem elaborado.

Agora, eu gostaria de discutir com o nobre Rela
tor a proposta do Deputado Pedro Eugênio. Acho que
se for possível acatá-Ia - e acho que é, porque o
relatório ainda não foi votado, está em discussão -,
fecharíamos o substitutivo com muita precisão.
Determinaríamos uma condição para que esses
repasses não venham a ser extrapolados por alguns
municípios. Sabemos que, mesmo que haja as
limitações, as prefeituras, com as conversações entre
os dois Poderes, poderão chegar a isso que o nobre
Deputado Pedro Eugênio abordou, pois as limitações
não estarão vinculadas ao texto constitucional.

Se essa sugestão viesse a ser acatada por V.
Exa., como tem sido no decorrer de todo esse
trabalho que .emos, acho que o texto ficará enxuto,
e poderemos dizer que os trabalhos da Comissão
foram realmente proveit050s.

Quero re,~saltar o uso do referencial de dados
populacionais para formar esse texto. Foi de uma
sabedoria imensa de V. Exa.

Finalmente - não vou alongar-me para que
possamos votar o relatório -, gostaria de dizer da
minha alegria de estar participando desta Comissão.
Reconhecemos na equipe formada pelo Presidente,
por V. Exa, pela Secretária, pela Assessoria desta
Casa, os deputados e as deputadas, um esforço
imenso. V. Exa., inclusive, enviou ess~ texto à
Internet para que houvesse uma participação maior,
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tanto das casas legislativas, como das instituições
que tinham interesse no processo.

Só temos que parabenizá-lo e dizer que o Brasil
ganhou, que a população está ganhando, porque a
diminuição das despesas nos legislativos, com
certeza, como disse o nobre Deputado Norberto,
acontecerá naturalmente com essas medidas. As
Câmaras Municipais deixarão de fazer o que é da
competência do Executivo. Hoje, todos nós sabemos,
muitas Câmaras Municipais implantam serviço de
saúde para atender à população, quando esses
recursos deveriam ficar nos municípios. Essa tarefa é
do Executivo, e não do Legislativo.

Realmente o texto é bom. Temos certeza de que
a preocupação das Câmaras Municipais agora,
diante desse ajustamento, será legislar, fiscalizar e
fazer com que a população passe a ter maior
confiança nos seus legisladores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 

Em discussão.
Com a palavra o nobre Deputado Luiz Sérgio.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr.

Presidente, Sr. Relator, a minha maior dúvida
refere-se a um dos problemas que mais me afligiu
quando Prefeito. Está aqui no substitutivo a
determinação do dia 20 de cada mês para se passar a
proporção fixada na lei orçamentária. A lei
orçamentária no começo do ano é meio fictrcia, é uma
projeção de arrecadação. Há um orçamento
relativamente previsto, e a Câmara de Vereadores
tem um percentual sobre aquele orçamento. Na hora
de passar o duodécimo à Câmara de Vereadores,
normalmente a Câmara já bate o pé firme, isto é, quer
o seu percentual a partir do Orçamento. Eu briguei
muito com a Câmara porque queria repassar a partir
do efetivamente arrecadado no mês, que era o real.
Depois que saí da Prefeitura, visitei alguns
municípios que me pediram ajuda, em alguns delE*> o
PT estava participando e havia essa briga bem clara.

Temos também a realidade de muitos
municípios nos quais às vezes o prefeito aprova um
Orçamento maior para fugir da Câmara e acaba
caindo numa outra armadilha.

Eu acho que, com referência ao duodécimo de
repasse à Câmara de Vereadores, o projeto poderia
deixarde forma bem expllcita e clara que o percentual
incide sobre a lei orçamentária arrecadada no
período.

O Deputado Pedro Eugênio, com essa emenda,
vem complementar uma dúvida que tínhamos - não
êr8 nêm uma dúvida. era um certo receio - de aue a

maioria dos municípios pudesse automaticamente
querer chegar ao limite. Ele, com essa emenda,
apresenta um freio que reduz essa possibilidade, se
essa for uma vontade manifestada da maioria das
Câmaras de Vereadores do País.

No total, esta sugestão complementa e
aperfeiçoa ainda mais esse parecer. Quanto a esta
dúvida, eu acho que temos de fazer um esforço para
ela ficar bem clara.

No todo, o Relator está de parabéns, porque o
substitutivo expressa a realidade que foi o debate de
todos aqueles que passaram por esta Comissão e
fizeram suas sugestões.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 

Com a palavra o nobre Deputado Nicias Ribeiro, para
discutir a matéria.

O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados desta Comissão, sejam
as minhas primeiras palavras de congratulação ao
ilustre Deputado Átila Lins, Presidente desta
Comissão, e ao nosso ilustre Relator, Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, pelo brilhante trabalho
realizado.

Um dia desses, comentava, nesta Casa, que o
mais difícil é uma Comissão Especial chegar ao final
com tranqüilidade. Graças a Deus, estamos
conseguindo. Em seguida, quero pedir desculpas ao
Presidente, ao Relator e aos membros desta douta
Comissão pelo fato de ter-me mantido sempre
afastado dela, porque lamentavelmente havia uma
coincidência - eu também era membro de uma outra
Comissão que tratava do número de vereadores, e
desta PEC eu era o autor e não podia afastar-me de
lá, faltando a esta Comissão por esse motivo. Mas
estava acompanhando e torcendo de longe para que
os trabalhos de~ta Comissão pudesse chegar a bom
termo e ao seu final.

Tenho dito, Sr. Presidente, Sr. Relator e doutos
Deputados desta Comissão, que não é fácil ser
Deputado neste País, exatamente por ser um país
continental. Quando se tem um deputado como
Ronaldo Cezar Coelho, que vem do Rio de Janeiro e
que tem de ter uma visão das dimensões territoriais
deste País, com peculiaridades muito próprias de
determinadas regiões, fica difícil encontrar um meio
termo ou um denominador comum que possa atender
de maneira equânime todos os municípios.

Felicito-o pelo esforço. São mais de quatro mil
municípios neste País. Fui autor de uma emenda
constitucional que tentou brecar a fábrica de criação
de municípios no Brasil. Temos municípios de todo
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tipo e espécie a partir da Constituição de 1988. Há
municrpios com 1 mil e 500 habitantes.
Lamentavelmente foram criados, era legal e
constitucional.

Essa situação, que é uma realidade nossa,
implica necessariamente um trabalho muito mais
cuidadoso, um esforço muito maior para que se possa
chegar a uma legislação de bom teor. É por isso que
me permito - e peço perdão por discordar um pouco
- fazer algumas observações para pedir que o ilustre
Deputado Ronaldo Cezar Coelho pense um pouco
mais além do que já pensou, porque é exatamente no
começo do seu substitutivo, no inciso I, já com a nova
redação: 8% para municipios com população - creio
que faltou um "de" - de até 100 mil habitantes.

No inciso I, quando se determina 8%, e ar por
diante...

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - De até?

O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - De até
- parece-me que falta o "de até".

Queria pedir a permissão de V. Exa., Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, e dos ilustres membros desta
Comissão, porque na semana retrasada chegou uma
minuta em que havia o inciso " que determinava de
10%. Eu imaginava que iria encontrar exatamente
essa minuta ou algo parecido com ela.

No Brasil, temos coeficiente para repasse de
FPM. Se não me falha a memória, até 12 mil
habitantes, hoje, é 0,6. Depois, sobe para 0,8, vai
para 1, até 4,0.

Para o coeficiente 0,6, hoje, no mês de junho,
por exemplo, as prefeituras receberam numa faixa de
90 mil reais, com a queda que houve do FPM.

Quando V. Exa. diz que são 8% os municipios
de até 100 mil habitantes, talvez V. Exa., sua
Assessoria e esta Comissão não tenham percebido
que municrpios com 100 mil habitantes é um número
pequeno neste Pais. A grande avalanche é de 0,6,
principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Ora, se o FPM caiu para noventa mil reais no
mês de junho, mês passado, com a queda do FPM,
10% seriam nove mil reais. Diriam V. Exas. que o
FPM é apenas um repasse da União e que ainda teria
a receita própria dos municipios; deveria ter, mas não
tem. Os municipios pequenos não cobrem IPTU, não
cobrem INSS, até porque não têm prestação de
serviço. O Estado só repassa o ICMS, que é
pequeno, principalmente depois da desoneração. No
caso do Pará, e eu venho lá de cima, venho do Pará,
quando foram desoneradas as exportações, o meu

Estado teve um prejuizo brutal na arrecadação do
ICMS.

Na verdade, os municrpios pequenos
sobrevivem à custa do Fundo de Participação dos
municrpios. Ai, inviabilizariamos, ao meu ver, salvo
melhor jUfzo, o funcionamento das Câmaras
Municipais nesses pequenos municipios.

Dirão V. Exas., e eu concordaria, que os
legisladores dos respectivos estados cometeram
exageros quando transformaram vilarejos em
cidades, sedes de municfpio. Concordo com isso. No
entanto, é uma realidade deste Pafs continental que
se chama Brasil.

Por isso, peço vênia a V. Exa. para, dentro das
suas possibilidades e da possibilidade regimental,
que se faça um reestudo, principalmente quanto aos
municrpios pequenos. Eu manteria a minuta inicial
dos 10% nos municipios de até 10 mil, ou até ao mil
habitantes, para que pudéssemos ter um
funcionamento dessas Câmaras. Do contrário, não
teremos Câmaras Municipais funcionando nos
pequenfssimos municrpios do Norte e do Nordeste
brasileiro.

Faço este apelo a V. Exa., Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, considerando os seus estudos e
levantamentos e em função da própria minuta que me
chegou às mãos e que, confesso a V. Exa., ficaria feliz
da vida se fizesse parte do seu substitutivo, porque
atenderia exatamente os municipios pequenos.

Faço minhas as palavras do Deputado Luiz
Sérgio - S. Exa. foi Prefeito de Angra dos Reis e,
certamente, não sofreu as agruras dos municipios
pequeninos como Tabatinga, do Amazonas - ao
referir-se ao § 211., que trata das penalidades dos
prefeitos: "constitui crime de responsabilidade o
Prefeito Municipal efetuar repasse que supere os
limites definidos neste artigo" - quero parabenizá-lo
por esse dispositivo --,o, "e não enviar o repasse até o
dia 20 de cada mês".

Nesse ponto, volto a fazer um apelo a V. Exa.,
se puder: por que dia 20? O FPM é repassado em três
quotas: a primeira, no dia 10, a segunda, no dia 20, e
a terceira, no dia ao. No dia 10, um prefeito de
municipio pequeno paga os seus funcionários.
Acabou o dinheiro. O dinheiro chega no dia 20, talvez
não dê tempo de chegar à Câmara. Eu pediria só que
em vez de amarrar no dia 20, até o dia 25 de cada
mês, porque há municipios, no Estado do Pará, que
não têm banco e o dinheiro tem de ir de barco. Eis que
ocorra um acidente qualquer e já estará o Prefeito
responsabilizado criminalmente, porque não
conseguiu fazer o repasse no dia 20.
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É esse o nosso Brasil grande de cada dia, e cidades do Estado do Rio de Janeiro, em que,
temos de tentar legislar para ele. parece-me, a grande maioria iria reduzir o índice.

Acompanho o Deputado Luiz Sérgio na sua Essa é uma das preocupações. Não sei se o meu
preocupação, quando diz "ou enviá-lo, no caso do relato está correto. O Deputado Pedro Eugênio dizia
repasse, ao menor em relação à proporção fixada na que no seu Estado, Pernambuco, acontecia um
lei orçamentária". Preocupo-me, porque penso que desvio referente ao "até". E infelizmente temos de ter
deveria ter a lei orçamentária executada, esse cuidado, porque, no País, o "até" vira teto. Se
efetivamente executada, e essa palavra proporção, pode até...
na matemática, é o resultado do índice de Então, como a preocupação da Comissão, o
proporcionalidade. Como V. Exa., certamente, na sua tempo todo, foi de estar fazendo uma regulação, sem
formação acadêmica deve ser bacharel em Direito, querer atrapalhar o Executivo e muito menos as
ou seja, é advogado, e os advogados Câmaras Municipais, e o objetivo da reunião foi o de
acostumaram-se, ao longo de suas vidas permitir que tanto o Executivo quanto as Câmaras
profissionais, a discutir uma matéria chamada Municipais pudessem desenvolver o seu trabalho,
hermenêutica das leis e começam a discutir o espírito acredito que se pudermos levar esta proposta do
do legislador... Deputado Pedro Eugênio teremos mais tranqailidade

Concordo com V. Exa. quando, há pouco, dizia para alcançar o nosso objetivo, porque, com certeza,
que a Constituição deve ser clara em todos os lugares onde não há esses distúrbios vão começar a
sentidos. Essa questão da proporção, como a ter, e vai existir outro tipo de polêmica. Com certeza
questao orçamentária efetivamente executada, deve as médias e grandes cidades vão ter uma regulação
ficar bem clara para que não haja dúvida e para que nesse sentido e não estão aqui atrapalhando o seu
não apareça nenhum profissional do Direito criando funcionamento. Acredito que essa é a grande riqueza
dificuldades para os prefeitos do interior deste País, e da proposta deste relatório, esta é a preocupação.
que nós, membros desta Comissão, sejamos, no fu- Neste caso, deve continuar 8%.
turo, responsabilizados pelo problema que a eles Ontem, foi entregue o material aos gabinetes, e
possa ser imputado. vi que tinha mudado. Da primeira minuta até hoje, o

No mais, Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Deputado e a Comissão encaminharam sempre. E
cumprimento V. Exa. pelo seu esforço, pela sua ontem eu já tinha tomado conhecimento de que seria
dedicação, e aos membros desta douta Comissão 8%. Não que esteja achando que os pequenos
também pela participação permanente e pela busca municípios, Deputado, não mereçam ter Câmara, não
de se fazer o melhor em favor do nosso País. mereçam funcionar, mas vejo uma outra questão: os

Muito obrigado. municípios têm alguma renda. Não estou falando que
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) - têm grandes rendas, não, eu sei que existem

Com a palavra, ainda para discutir'a matéria, a nobre municípios pequenos, concordo com V Exa. Mas os
Deputada Maria do Carmo Lara. municípios não têm só a renda do FPM. E é uma

A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO maneira também de estimular os municípios a terem
LARA - Sr. Presidente, cumprimento a Mesa, o sua renda própria.
nosso Presidente, o nosso Relator, todos os O IPTU é um problema sério em várias cidades.
deputados e deputadas. Acredito que é preciso A questao não é cobrar exorbitantemente, mas virou
saudar o Relator e a Comissão pelo esforço, pela moda a isenção de IPTU. Considero séria essa
preocupação e por todo o trabalho feito, por toda a isenção para todo mundo. Sou a favor dessa receita,
discussão. E constato, como o próprio Deputado principalmente no Estatuto da cidade, que a
Ronaldo Cezar Coelho já o fez, a importância de Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior está
haver a limitação, mesmo que ainda não seja para aprovar, de se dar liberdade para que o prefeito
possível, diante do tamanho do nosso Pais. Ainda há possa fazer isso de maneira escalonada, no sentido
alguns distúrbios - vamos chamar de distúrbios, de não prejudicar os menos privilegiados, que têm
embora talvez não seja a melhor palavra. condição financeira menor.

Então, nesse ponto, acredito que devemos Deputado Ronaldo Cezar Coelho, não sei se as
estudar a proposta do Deputado Pedro Eugênio. coisas batem, mas deixo claro aqui, até para ajudar
Ontem, tivemos a oportunidade de conversar - eu na discussão da questao levantada pelo Deputado
ainda citei o exemplo que o senhor trouxe na reunião Luiz Sérgio. O final do art. 29 diz: "os gastos com
que tivemos aqui - sobre um levantamento das inativos não poderão ultrapassar os seguintes
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percentuais... - em seguida fala dos artigos da
Constituição - ...efetivamente realizados no
exercicio anterior". Isso deixa claro o que o Deputado
Luiz Sérgio disse. Será que isso nao irá virar uma'
pendência judicial? Quero reforçar esta a
preocupação. Tanto o Deputado Luiz Sérgio quanto o
Deputado Nicias Ribeiro disseram, e concordo, que
na mesma proposta há as duas questões. Mas essa
não irá resolver a questao do outro artigo. Precisamos
cuidar para que isso nao se torne, depois, uma lutaju
dicial e, mais uma vez, não estejamos atendendo o
objetivo.

Parabenizo o Presidente, o Relator e os demais
membros desta Comissão. Devemos mostrar a
importância desta proposta para que possamos,
quem sabe, votá-Ia no plenário da Câmara ainda este
ano. Esta proposta veio do Senado e irá voltar para lá.
Espero que em 2001 possamos dar condições para
que nossos Executivos e Câmaras tenham condições
de trabalho e nao interfiram nem façam luta polltica
em razão da questao do repasse, pois é o que vemos
pelo Brasil afora.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 

Concedo a palavra ao Deputado Eliseu Moura.
O SR. DEPUTADO ELlSEU MOURA - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. e Deputados,
minha preocupação é com o art. 111, § 211• No caso de
acontecer uma queda de arrecadaçao em
determinado ou determinados municipios, o Prefeito,
automaticamente, estará incurso em crime de
responsabilidade. Se houver queda de arrecadação,
e isso acontece a cada ano em diversos municipios
brasileiros, e o prefeito repassar o recurso, de acordo
com a Lei Orçamentária, irá incorrer em crime de
responsabilidade, descumprindo esse artigo.

Mas aqui diz que se ele não cumprir a Lei
Orçamentária também estará incurso em crime de
responsabilidade; ou seja, se houver queda de
arrecadação, o prefeito estará incurso em crime de
responsabilidade de uma maneira ou de outra.
Repetirei. O artigo diz o seguinte: "constitui crime de
responsabilidade do Prefeito Municipal efetuar
repasse que supere os limites definidos neste artigo."

A Lei Orçamentária é feita com base na
arrecadação do ano anterior. Se houver, no ano
subseqüente, perda de receita, conseqOentemente,
ao fazer o repasse dentro da Lei Orçamentária, o
prefeito irá superar esses limites previstos no art. 111

•

Por quê? Porque houve uma queda de receita. Ele irá
superar os limites, se cumprir a Lei Orçamentária. Se
ele não cumprir, aqui diz que estará incurso em crime

de responsabilidade, de qualquer maneira. De um
modo ou de outro, se houver queda na receita, estará
incurso em crime de responsabilidade. Se não
repassar, estará incurso, porque aqui diz: "se não
repassar, enviá-lo à menor, em relação à proporção
fixada na Lei Orçamentária".

Era apenas essa observação que tinha a fazer.
Parabenizo-o, porque se não fizemos o ideal, fizemos
o possivel, principalmente por estarmos em um Pais
tão desigual, com mais de cinco mil municipios, que
possuem uma divergência enorme de receita. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Concedo a palavra ao Deputado Confúcio Moura,
último orador inscrito.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Parlamentares,
temos visto que o controle dos gastos da Câmara e
do Senado são feitos basicamente pela imprensa. In
clusive os fundos existentes, de Previdência e outros
beneficios que tinham senadores e deputados no
passado já não existem mais. A imprensa
constantemente levanta esses dados. Há uma gritaria
na Câmara, por parte dos parlamentares, sobre a
questão dos subsidios, pois julgam deficientes e
insuficientes para a cobertura do exercício regular do
mandato. Mesmo assim, a Câmara e todas as
autoridades administrativas deste Poder sentem-se
impedidos de dar qualquer resposta aos
parlamentares, em decorrência da pressão externa
da imprensa.

As Câmaras de Vereadores e as Assembléias
Legislativas do Pais estão fora dos holofotes da
imprensa. Normalmente, ninguém fiscaliza uma
pequena Câmara de Vereadores. Não é interessante
para a grande mídia nacional fiscalizar uma cidade de
ao mil habitantes do Pais. Dessa forma, eles -passam
despercebidos da imprensa nacional, o que é muito
importante. Os escândalos pipocam pelo Pais afora
e, muitas vezes, são denunciados pelo Ministério
Público, como o que estamos vendo nas Câmaras de
Vereadores de São Paulo.

Pelo sim, pelo não, deixando de lado as outras
variáveis importantes, como, por exemplo, a questão
do desempenho de arrecadação municipal, das
receitas próprias, que passam fora da nossa
proposição atual, bem como a questão dos
municipios que possuem péssimo indice de
desempenho quanto ao desenvolvimento humano,
que não cuidam da educação, dos seus analfabetos,
não procuram escolarizar, cuja área da saúde não
recebe atenção, as estradas são péssimas e a
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segurança não existe, esses municípios serão
atendidos da mesma forma que um município que
trabalha cuidadosamente.

Deixadas de lado variáveis importantes para o
cálculo do repasse, baseado unicamente no índice
populacional, temos de taxar por baixo, não há outra
maneira. Pelo sim, pelo não, devemos taxar por
baixo, de 10%, 12%. Já que estamos sendo
equânimes e justos com todas as variáveis, temos de
taxar por baixo. Temos de fazer justiça, castigar a
todos, bons e maus, usando ó mesmo critério. Se
tivermos de errar, vamos errar por baixo, vamos
colocar, em vez de 10%, 8%, 7% ou 6%, mas temos
de castigar por baixo, para que não sejamos injustos
nas questões dos outros índices que são realmente
muito importantes.

Deixando de lado essas variáveis mais
complicadas, concordo. Acho que devemos
apresentar a matéria com ressalvas, feitas de
maneira inteligente por vários parlamentares, para
facilitar a vida dos prefeitos no que diz respeito às
demandas judiciais.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 

Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada
a discussão.

Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - Pela

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 

Concedo a palavra ao Deputado Nicias Ribeiro.
O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - Iria

solicitar um aparte ao Deputado Confúcio Moura, mas
não sabia se poderia fazê-lo.

Lembrando um grande brasileiro do passado: a
regra da igualdade consiste senão em quinhoar
desigualmente os desiguais, na medida em que eles
se desigualam. Tratar iguais com desigualdade ou
desiguais com igualdade é desigualdade flagrante, e
não igualdade real.

Era o que gostaria de dizer ao Relator e a nossa
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) - Na
forma do Regimento, art. 57, inciso XI, concedo a
palavra ao Relator, para que faça a réplica, por 20
minutos.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Sr. Presidente, este é um debate
realmente muito rico: de um lado temos o Deputado
Confúcio Moura, do outro, um grande orador do
Norte, que fala tão diretamente sobre as minhas
origens, a Ilha do Mosqueiro.

As intervenções foram muito ricas, fiquei
confuso em um ou outro ponto. Estou inteiramente
aberto ao debate, mas quero defender alguns pontos
sobre os quais divirjo.

Começaremos por uma questão que não ficou
muito clara. Até uma grande instituição, o IBAM, fez
toda uma proposta e tinha errado na premissa.
Vamos pensar juntos e ver se entendo as questões de
V. Exas.

No caput definimos a base da transferência, o
limite máximo da transferência, ou seja, o
efetivamente arrecadado no exercício anterior entre
receita pr6pria e transferências. Então, ali está
definido. Não trazemos para o exercício corrente
nenhum dos problemas da volatilidade, da queda de
receita ou de despesa. Onde estão as imensas
distorções hoje? Como é que uma Câmara teve 22%
do Orçamento, a outra teve 18% e o Juiz mandou
abrir o cofre do Banco do Brasil da cidade de Paraíba
do Sul para tirar o dinheiro e entregar para a Câmara
em espécie? Por quê? Porque aprovava uma
proporção do Orçamento do ano seguinte. O
Orçamento não se realizava, a Câmara dizia: "Não é
comigo. Não tem problema algum se vocês
aprovaram um orçamento irreal". O Prefeito Luiz
Sérgio assinou um contrato que estava no Orçamento
de um eventual empréstimo para a Usina Angra 111, e
não veio o dinheiro - não sei se é um caso concreto
o que estou citando -, mas ele estava no
Orçamento. Aí, o Prefeito diz: "Eu quero".

Ou seja, a proporção era na base de recursos
carimbados, mais recursos que iriam materializar-se
no ano seguinte. Olha que mudança estamos
fazendo. Estamos fazendo uma mudança radical
neste ponto. A base que servirá para o limite da
transferência, ou seja, para já ser tratada na Lei
Orçamentária, portanto, é o Orçamento do ano ante
rior efetivamente arrecadado.

Vamos, então,' começar a pensar juntos.
Arrecadou-se éTetivamente 100 no ano anterior de
receita pr6pria e transferências. A base está aqui
definida. Aquele município - se for município até
cem mil habitantes - s6 poderá votar numa lei
orçamentária 8% desse valor para a Câmara de
Vereadores do ano seguinte. Não está claro? Está.
Dividimos em duodécimos, e até o dia 20 o Prefeito
tem que repassar aquele duodécimo.

Quer dizer, não estamos discutindo execução
orçamentária do ano corrente. Ela não altera o
repasse da Câmara. O repasse da Câmara é fixado
pela Lei Orçamentária. É uma proporção do
Orçamento. O limite constitucional é que está lá atrás.



51950 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

Ou seja, não há crime de responsabilidade. Estou
correto? (Pausa.)

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR

COELHO - É que eu estava em dúvida. Só haverá
crime de responsabilidade se ele passar lá. .. O limite
constitucional é fixado em relação à receita efetiva do
ano anterior.

Acho que essa é uma questão que deixa clara a
execução orçamentária. Por que dia 20? Porque é
uma média dos dias 30, 10 e 20. Quer dizer, a
Cêmara tem três entradas de recursos. O Prefeito vai
ter que programar 4%, 5%, 6% do seu Orçamento du
rante o período. Ele vai ter que se programar. Do
Orçamento dele, 4%, 5%, 6% vai para a Cêmara. Ele
não vai poder alegar a volatilidade do IPTU - e
Cêmaras brasileiras normalmente não têm IPTU -,
não vai alegar essa volatilidade para não ter o
dinheiro no dia 20 para repassar.

A segunda questão é por que caímos de 8%
para 10%? Porque fizemos um estudo completo de
10% para 8%, em que para os municípios até 50 mil
habitantes não há o problema. O problema está nos
municípios para cima desse número.

Por exemplo, fizemos um estudo e concluímos
que a média dos 1.972 municípios até 10 mil
habitantes é de 5,97%. E vejam bem, estamos tirando
as despesas de inativos que eventualmente aquela
Camara tenha. Quer dizer, o limite é mais generoso
do que parece à primeira vista: 5,97%, até 10 mil
habitantes; 6,38%, até 50 mil habitantes; de 50 a 100
mil habitantes é 6,77%. Portanto, 8% é um limite
constitucional acima da prática de hoje. Mas V. Exa.
tem toda a razão, porque, quando decompomos em
regiões, na região Norte, até 10 mil habitantes é
9,14%. Então, estamos pedindo um ajuste de 9,14%
em 2001 para 8%.

Na região Norte é 9,14%. Na região Nordeste é
8,50%. Nas outras regiões o índice cai
dramaticamente. No Paraná é menos de 3%. Quer
dizer, há estados ou até regiões em que a despesa é
muito pequena.

Então, trago estes dados da amostra de' todos
os municípios brasileiros para mostrar que também
não conseguirramos fazer uma norma constitucional
que não exigisse um pequeno sacrifício de "uma
pequena parcela de municípios do País. ' .

Por exemplo, a capital do Rio de Janeiro está
com 7,29%. Não sei quanto ela gasta em inativos,
mas certamente vai ter que fazer um aperto
sígnificativo para ficar nos 5% da lei. Vai ter que fazer
'Im ajuste, porque se fizermos uma lei, uma emenda

constitucional que não signifique o limite
constitucional, as despesas que já vão no agregado a
2 bilhões de reais com a despesa legislativa de todos
os municípios... E aí faço coro com S. Exa., que se
manifestou sobre municípios de até 1.500 habitantes.

Tenho respondido muitas das propostas que me
fazem pela Internet e por carta, tais como: "Por que
não aproveita e rediscute a função de município
pequeno, que não deve ter Camara de Vereadores,
ou que o vereador não deve receber?" Ou: "Qual é a
organização institucional de um município de 5 mil
habitantes?" Mas, infelizmente, esse não é o objetivo
desta Comi':)são. Talvez devêssemos discutir mesmo
se estamos hoje com 5 mil e 507 municípios e se a
cada semana esse número não está aumentando, se
não estamos indo para 6 mil municípios a curto prazo.
Esse número cresceu muito rapidamente nos últimos
anos. Mas não estamos aqui para discutir isso.

Portanto, eu queria aferir a seguinte questão
também levantada, primeiramente, pelo Deputado
Pedro Eugênio: na hora em que se coloca 8%,
contrapõe-se com aquele que diz: "Não, vamos
colocar 10% para que hoje os municrpios não tenham
que sofrer um ajuste; vamos considerar os
municípios." Eu fui a favor de baixar para 8%, de
limitar entre 8% e 5%, porque acho que vai ser difícil
para aqueles que realmente têm que se submeter a
um sacrifício, ou porque não se ocupam de receita
própria ou porque estão gastando demais na função
legislativa.

Mas será verdade que, ao estabelecermos esse
teto constitucional, isso vai autorizar todas as
Camaras Municipais a discutir a sua lei
orçamentária? O Orçamento do município vai para o
teto só porque teve isso?

O teto de vereador hoje é de 4 mil e 500 reais. E
não é verdade isso no Brasil. Aqui os vereadores
ganham, em muitos casos, ao contrário, muito
menos. Entêo, se teto fosse piso, se eu aceitar isso
como verdade, deveriam receber 4 mil e 500 reais
todos os vereadores, porque esse é o limite da
emenda constitucional da lavra do Senador
baiano/carioca Nelson Carneiro. Se fosse teto, estava
todo mundo em 4 mil e .500 reais.

Quero questionar e discutir melhor esta
questão. Veja bem, Deputado Pedro Eugênio, já
abaixando de 10% para 8%, reconhecendo que, para
quem está gastando 5,97%, colocar 10% seria muito.
Entêo, colocamos 8%. Agora, de 8 a 5%, gua~da

coerência com o aprovado no Senado, com.· os
relatórios, inclusive o vencido do Senador Jefferson
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Péres e com o que existe hoje de gastos no Brasil.
Onde houver algum ajuste, é porque são casos que
realmente o merecem.

Acho que toquei, por alto, em todos os pontos
levantados na discussão.

Quero fazer uma proposta a esta Comissão.
Este substitutivo ficou aberto o tempo todo. Nunca
apresentei, em termos formais, para justamente todo
mundo poder debater. Todavia, a sociedade e ,a
imprensa estão cobrando - não que a imprensa nos
paute. Mas acho que temos de encerrar nossa
Comissão, levar a matéria para o plenário.

Assumo o seguinte compromisso: se essa
questão do 8%, que é contraditória no seio da
Comissão, abaixarmos mesmo, formos bastante
rigorosos, ou se abrirmos uma exceção para
municlpios da região Norte, onde acontece o
problema do 9,17% que se gasta hoje; se, estudando
melhor, chegarmos a essa conclusão,
comprometo-me, no ambiente da Comissão, de
comum acordo com todos os partidos (como já
trabalhei aprovando a lei dos planos de saúde, dos
remédios genéricos, leis dificllimas de serem
aprovadas), se continuarmos o debate, e
percebermos uma imperfeição que mereça uma
emenda de Plenário, assumo o compromisso 
repito, Deputado Pedro Eugênio - de eventualmente
abrir uma discussão e acolher uma emenda de
Plenário subscrita pelos partidos, pelos
parlamentares.

Sinceramente, como chegamos hoje aqui com o
maior número possivel de sugestões, concordo com
S. Exa. quando diz "índice de desenvolvimento
humano". Então, se a cidade não tiver aplicado em
educação e saúde, quer dizer, por conseqOência, que
não tem que haver Legislativo? Estamos ferindo a
democracia. Até onde vamos na história de que uma
carência municipal levaria a não haver Legielativo?
Será que não haveria o mlnimo para garantir o
Legislativo?

A posição que ficou contraditória é, de fato, se
deveria ser 8% ou 10%. Até a 1% se chegou. S. Exa.,
o Deputado Confúcio Moura, disse: "Tem que baixar e
ser absolutamente rigoroso, porque essa é a
expectativa da sociedade brasileira". A opinião da
sociedade brasileira é de que há excessos, não só no
Legislativo Municipal, mas no Estadual, de desp~sas

que deveriam ser contidas. O Legislativo tem 30, 20
parlamentares por gabinete. A prática do rebate, que
não é privilégio do Legislativo Municipal, faz com que,
às vezes, o subsidio do vereador seja muito elevado,

com 20, 30 funcionários, que ele pode indicar, até da
sua famllia, para o seu gabinete.

Quero propor que coloquemos em votação
como está este substitutivo e acordes de que, se
realmente nos convencermos de uma inconsistência,
acolheria, acompanharia uma emenda de Plenário.

Sr. Presidente, esta é a minha proposta.
O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) - V.

Exa. tem a palavra para uma questão de ordem.
" . O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, gostaria só de ter um esclarecimento do
nobre Relator, porque a questão apresentada pelo
Deputado Pedro Eugênio com relação à proibição
das prefeituras, nobre Relator, de não poder
aumentar as transferência, pelo menos 10%, porque
é uma questão tão simples o parágrafo único...

O SR. DEPUTADO 'RONALDO CEZAR
COELHO - Eu me perdi. Esta é a questão que não
tenho a segurança hoje. Discutimos isso diversas
vezes. Feri essa questão quando disse que teto não é
piso. Se teto fosse piso, todos os vereadores do Brasil
hoje ganhariam 4 mil e 500 reais, e ganham 400 reais.
Portanto, teto não é piso.

Estou questionando a premissa de S. Exa., o
Deputado Pedro Eugênio. É isso que quis deixar para
depois. Eu me perdi; não concluI bem. Quero deixar
para depois a exploração desta proposta de que seria
passivel estabelecer o seguinte - olha como fica
complicado: tenho um teto constitucional em função
da receita efetiva do ano anterior. AI existe uma
proporção, uma lei orçamentária votada com
duodécimos para a Câmara de Vereadores. A lei diz o
seguinte: "sobre o ano anterior, não pode aumentar
mais de 10%". Seria uma proposta ou um caminho. É
criar um constrangimento ao crescimento acelerado
das despesas.

Tenho dúvida de natureza legal. Podemos, de
tal maneira, invadir a questão de um ente federado,
de um municlpio? Ou seja, posso criar um
constrangimento dessa natureza para a Lei
Orçamentária? E se o Orçamento aumentou 50%
naquele ano em decorrência da construção do Porto
Sepetiba ou da inauguração do pólo petroquímico a
ou b ou das quatro fábricas de automóveis naquela
região do Paraná? Como é que faço uma
Constituição que diz: "você só pode aumentar o seu
orçamento em 10% no ano que vem". Só que
aumentou, não o repasse para a Câmara, mas o
orçamento em 50% no ano, 60%, 70%, porque
começou a funcionar uma determinada atividade



51952 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

econômica ou porque a economia daquela região
cresceu 5% ou 10%. Estão exportando manga por
três vezes o preço, e não se produzia nada ali.

Tenho uma imensa dúvida se consigo colocar
isso num mandamento constitucional, um limite à Lei
Orçamentária de um ente federado. t: esta a questão,
Deputado Pedro Eugênio. Estou aberto para debater,
criar, com a preliminar de que não acho que teto seja
piso, sinceramente não acho, porque a matéria é de
competência da Lei Orçamentária local. Agora, se
encontrarmos uma maneira - acho muito difícil -,
comprometo-me com uma emenda de plenário.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGêNIO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Gostaria apenas, já que fui eu
que levantei esta questão, de dizer que me sinto
contemplado por essa proposição do Sr. Relator de
que tenhamos tempo, aproveitando justamente esse
clima que foi construído aqui, de estarmos resolvendo
a questão de forma negociada e coletiva, sem que
esse tempo signifique não termos a proposta
aprovada.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO 
Gostaria, inclusive, de acrescentar que V. Exa. coloca
uma referência à uma variação de valores absolutos
que realmente suscita esse problema. Mas há que se
levar em conta a possibilidade de pensarmos a
questão da avaliação percentual do próprio índice,
que seria uma outra abordagem, o que mostra que
devemos realmente ter espaço para discussão no
âmbito da proposta que V. Exa. fez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Encerrada a discussão.

Em votação. (Pausa.)
Não há Deputados inscritos para encaminhar a

votação.
O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - Sr.

Presidente, quero levantar uma questão de ordem ao
Relator.

Primeiramente, quero dizer a V. Exa., Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, que, quando precisar de
advogado, V. Exa. será o contratado. V. Exa. tem uma
facilidade muito grande e muito profunda de
argumentação. Entretanto, no meio da sua
argumentação, V. Exa. esclareceu a mim, em particu
lar, a questão contida no art. 111 da redação, quando
trata da questão orçamentária efetivamente realizada
no exercício anterior. Perfeita a explicação de V. Exa.,
quando considerarmos que estamos tratando de
municípios velhos, de municípios que existam. Mas
gostaria de perguntar - daí a questão de ordem -,

uma vez que V. Exa. está aberto para qualquer
revisão no seu relatório, quer dizer, no seu
substitutivo, como é que ficaria um município
recém-criado. Estou fazendo uma emenda à
Constituição, e a Constituição deve, a priori, ser ad
aeternum.

Quando criarmos um município, não existindo o
exercício anterior, como é que seria? Acho que seria
de bom alvitre que houvesse algum dispositivo que
desse um tratamento para um município
recém-criado e recém-instalado e que, por
conseguinte, não tem nada de exercício anterior.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Existe uma tradição na criação dos novos
municípios: já que ele não foi criado do nada, então,
passa a ser considerada parte de receita do
município do qual ele foi desmembrado.

O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - Neste
Governo.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Essa tem sido a tradição na criação de
novos municípios para se fixarem percentuais, para
se fixarem, inclusive, percentuais em relação ao
FPM.

O SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO - Não é
este o entendimento da Corte de Justiça do meu
Estado. E lá, quando se criou o município,
começava-se do nada mesmo. A Câmara Municipal
se reunia para fazer o orçamento, inclusive, do
município novo, depois da sua posse: da posse dos
vereadores e da posse dos prefeitos. Por sermos uma
Federação e os tribunais estaduais, cada tribunal
entende de uma maneira. O meu estado, por
exemplo, não entende assim. Então, pediria a V. Exa.
que, se esse é entendimento da Comissão, fosse
colocado um parágrafo ou uma linha ou alguma
coisa, de tal forma que ficasse estabelecido, então,
que se obedeceria ao exercício anterior do município
mãe e, dessa forma, se evitaria qualquer discussão
posterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Encerrada a discussão.

Em votação o parecer do Relator.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Antes de encerrar a presente reunião, comunico

aos Srs. Deputados que os trabalhos da Comissão
Especial não se encerram, pois de acordo com o art.
197 do Regimento Interno é competência exclusiva
da Comissão elaborar a redação para o segundo
turno e a redação final, se for o caso, depois de
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apreciada a emenda constitucional no plenário da
Casa.

A Presidência quer agradecer a colaboração a
todos: à equipe técnica, ao Secretário, ao Relator,
pela sua eficiência, e aos Srs. Deputados a presença.
Agradeço, sobretudo, pela forma como
desenvolvemos nossos trabalhos e espero que esta
emenda realmente seja aprovada, porque me parece
que foi a melhor fórmula encontrada por todos para
limitar os gastos dos Legislativos Municipais.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, como V. Exa. já está encerrando, gostaria
de solicitar ao nobre Relator que faça, na hora da
redação, a correção do inciso I, sugerida pelo nobre
Deputado Nicias Ribeiro, "a população de até 100
mil", e a encaminhe a nossos gabinetes.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lins) 
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO NQ 33-A, DE 1999, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PERTINENTES AREPRESENTAÇÃO CLASSISTA
NA JUSTiÇA DO TRABALHO". (JUIZES

CLASSISTAS).

Ata da 1i1 Reunião, realizada em 19 de
outubro de 1999.(lnstalação da Comissão e
Eleição do Presidente e Vice-Presidentes)

Aos dezenove dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, às quinze horas e trinta
e oito minutos, no plenário três do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nI1 33-A, de 1999,
que "altera dispositivos da Constituição Federal
pertinentes à representação classista na Justiça do
Trabalho". Na forma do § 411 do art. 39 do Regimento
Interno, assumiu a Presidência dos trabalhos o
Deputado Nelson Marchezan. Compareceram os
Deputados Antônio Feijão, Avenzoar Arruda, Corauci
Sobrinho, Fernando Coruja, Jair Bolsonaro, Jair
Meneguelli, João Caldas, Lavoisier Maia, Marcelo
Déda, Marcia Fortes, Múcio Sá, Nelson Marchezan,
Neuton Lima, Paulo Magalhães, Pedro Henry, Veda
Crusius, membros titulares; Almeida de Jesus,
Anivaldo Vale, Átila Lins, Custódio Mattos, Fernando
Ferro, Francisco Rodrigues, Hugo Biehl, Ricardo
Barros, Ronaldo Cezar Coelho, membros suplentes.
Não compareceram os Deputados Agnelo Queiroz,

Alberto Mourão, Cezar Schirmer, Cleuber Carneiro,
Delfim Netto, Gustavo Fruet, Jaime Martins, Jorge
Tadeu Mudalen, José Chaves, José Lourenço, Luiz
Carlos Hauly, Ricardo Berzoini, Roberto Jefferson,
Romel Anizio e Rubens Furlan. Havendo número reg
imental, o Presidente iniciou a reunião. Ordem do
Dia: Instalação da Comissão e eleição do Presidente
e dos Vice-Presidentes. Iniciada a reunião, o
Presidente comunicou ao Plenário que foram
indicados pelas Lideranças dos Partidos para os car
gos de Presidente o Deputado Pedro Henry, pelo
PSDB; Primeiro Vice-Presidente o Deputado Alberto
Mourão, pelo PMDB; Segundo Vice-Presidente o
Deputado Marcelo Déda, pelo PT; e Terceiro
Vice-Presidente o Deputado Jair Bolsonaro, pelo
PPB. Antes da votação, o Presidente convidou para
compor a Mesa o Deputado Jair Meneguelli, para
auxiliá-lo nos trabalhos. Em seguida, o r 1sidente
deu inicio a votação, procedendo a chamat..i nominal
dos parlamentares membros da Comissão.
Encerrada a votação e aberta a urna, verificou-se a
coincidência entre o número de sobrecartas e o
número de votantes. Apurados os votos, obteve-se o
seguinte resultado: para Presidente o Deputado
Pedro Henry; para Primeiro Vice-Presidente o
Deputado Alberto Mourão; para Segundo
Vice-Presidente o Deputado Marcelo Déda; e para
Terceiro Vice-Presidente o Deputado Jair Bolsonaro.
Foram apurados dezoito votos favoráveis à chapa e
um voto em branco. Participaram da votação os
Deputados Corauci Sobrinho, Lavoisier Maia, Neuton
Lima, Paulo Magalhães, Múcio Sá, Antônio Feijão.
Nelson Marchezan, Pedro Henry, Avenzoar Arruda,
Jair Meneguelli, Marcelo Déda, Jair Bolsonaro,
Fernando Coruja, Átila Lins, Anivaldo Vale, Custódio
Mattos, Ronaldo Cezar Coelho, Fernando Ferro e
Hugo Biehl. Durante a votação, o Deputado Nelson
Marchezan transferiu a presidência dos trabalhos ao
Deputado Jair Meneguelli. Proclamado o resultado, o
Presidente declarou o Deputado Pedro Henry
empossado e passou-lhe a Presidência da Mesa.
Após a posse, o Presidente declarou também os
demais eleitos empossados. Usando da competêncic
regimental, o Presidente designou para Relator dé
matéria, o Deputado Paulo Magalhães. Informou
ainda, que a fase de recebimento de emendas à
Proposta teria inicio a partir de amanhã, dia vinte de
outubro, por dez sessões. Fizeram uso da palavra o
Senhor Presidente, o Relator designado DeputadC'
Paulo Magalhães, e o Deputado Jair Meneguelli. Pc
fim. o Presidente encerrou a reunião às dezesse
horas e trinta e um minutos, antes convocandc
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próxima para o dia vinte e sete de outubro próximo, às
quatorze horas. Os trabalhos foram gravados, e as
notas taquigráficas, após decodificadas, serão
publicadas juntamente com esta Ata no Diário da
Câmara dos Deputados. E, para constar, eu , Marcos
Figueira de Almeida, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputado Pedro Henry.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Havendo número legal, declaro aberta
a presente reunião, convocada pelo Presidente desta
Casa, nos termos regimentais, para instalação da
Comissão e eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes.

Na forma do art. 39, § 411, do Regimento Interno,
compete-me assumir a Presidência dos trabalhos,
não há por que dizer a razão.

Esclareço aos nobre pares que esta Comissão é
composta de 31 Deputados titulares e igual número
de suplentes, em conformidade com o Ato da
Presidência que passo a ler:

Nos termos do § 2S! do art. 202 do
Regimento Intemo, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a, no
prazo de quarenta sessões, proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição de nº 33,
de 1999, do Senado Federa', que altera
dispositivos da Constituição Federal pertinentes
à representação classista na Justiça do
Trabalho.

Resolve: 1)Designar para compô-Ia, na
for. na il1t::icada pelas Lideranças, os
Deputados constantes da relação anexa;

2)Collvocar os membros ora
designados para a reunião de instalação a
realizar-se no dia 13 de outubro,
quarta-feira, às 14 horas, no plenário n!l8.

Brasflia, 13 de outubro de 1999. - Michel
Temer.

É preciso ler a lista dos S'~ Deputados?
O quorum exigido par.... a eleição desta

Comissão é de 16 Deputados (maioria absoluta) e foi
atingido.

Peço a compreensão dos Srs. o-eputados no
sentido de que permaneçam no recinto até o término
desta reunião.

Antes de iniciar o processo de votação, desejo
esclarecer a V. Exas. que, por acordo das Lideranças,
encontram-se sobre a mesa de votação as seguintes
indicações para comporem a chapa: para Presidente,
o nobre Deputado Pedro Henry, indicado pelo PSDB;
para Vice-Presidente, o nobre Deputado Alberto

Mourão, indicado pelo PMDB; para Segundo
Vice-Presidente, o nobre Deputado Marcelo Déda,
indicado pelo PT; para Terceiro Vice-Presidente,
Deputado Jair Bolsonaro, indicado pelo PPB.

Há ainda cédulas em branco para Presidente e
Vice-Presidentes, caso a escolha não recaia nos
nomes indicados, o que não recomendo.

A medida que forem sendo chamados os.Srs.
Deputados, depois de assinarem a folha de votaçãõe
de posse da sobrecarta, devem dirigir-se ao local de
votação e selecionar suas cédulas, colocando-as no
envelope que será depositado na urna.

Não é necessário suspender a reunião.
Convido o Deputado JairMeneguelli para auxiliara

Presidência durante o processo de votação.
Procederei à chamada dos membros titulares e

em seguida a dos suplentes, até que se complete o
número da referida bancada.

(Processo de votação)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Marchezan) - Queria que a Assessoria avisasse os
Srs. Deputados, para quem vou passar a ligar
também agora.

Vamos manter a votação em aberto a fim de que
os Srs. Deputados, que já foram avisados, tenham
tempo de aqui chegar para votar.

Convido o Deputado Jair Meneguelli a assumir a
Presidência, uma vez que tenho de sair em função de
rápido compromisso fora. S. Exa. dará
prosseguimento aos trabalhos.

(Processo de votação)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair

Meneguelli) - Para ficar registrado, chamo os
Deputados Antonio Feijão e Marcelo Déda para
votarem.

O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Já
votei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair
Meneguelli) - É só para registrar.

Convido o Deputado Jair Bolsonaro, do PPB,
para votar. (Pausa.)

Convido o Deputado Fernando Ferro para votar.
(Pausa.)

Convido o Deputado Avenzoar Arruda para
votar. (Pausa.)

Convido o nobre Deputado Ronaldo Cezar
Coelho para votar. (Pausa.)

Convido o Deputado Corauci Sobrinho para
votar. (Pausa.)

Convido o Deputado Anival,do Vale para votar.
(Pausa.)
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Convido os Deputados Lavoisier Maia e Atila
Lins para votarem. (Pausa.)

Convido o Deputado Múcio Sá para votar.
(Pausa.)

Convido o Deputado Hugo Biehl para votar.
(Pausa.)

Convido o Deputado Fernando Coruja para
votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair
Meneguelli) - Atingido o qUQrum regimental, encerro
a votação.

Convido o Deputado Paulo Magalhães para
auxiliar no escrutínio. (Pausa.)

Informo que o número de sobrecartas coincide
com o número de votantes.

Passa-se, agora, à apuração dos votos.
São dezenove assinaturas e dezenove

sobrecartas,
(Pausa na gravação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair

Meneguelli) - Vou proclamar o resultado: foram da
dos dezoito votos "sim" aos Deputados Pedro Henry,
para Presidente; Alberto Mourão, Primeiro
Vice-Presidente; Marcelo Déda, Segundo
Vice-Presidente; e Jair Bolsonaro, como Terceiro
Vice-Presidente, e um voto em branco.

Está eleito o Deputado Pedro Henry, a quem
convido para presidir a sessão daqui para a frente.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Henry) 
Quero agradecer ao Deputado Jair Meneguelli por ter
presidido esta reunião de instalação da Comissão.

Quero declarar empossados os Srs. Deputados
Alberto Mourão, Primeiro Vice-Presidente; Marcelo
Déda, Segundo Vice-Presidente e Jair Bolsonaro,
Terceiro Vice-Presidente.

Nos termos do art. 41, inciso VI, do Regimento
Interno, designo para a Relatoria da Comissão o Sr.
Deputado Paulo Magalhães, a quem convido para
compor a Mesa.

Quero passar a palavra ao ilustre Relator,
Deputado Paulo Magalhães. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, Srs.. Deputados, quero agradecer a
indicação de meu nome para a Relatoria. Acredito
que juntos, nós e os membros desta Comissão,
poderemos realizar um bom trabalho, fazer justiça e,
o que é mais importante, honrar esta Casa
Legislativa.

O SR. PRESIDEftoITE (Deputado Pedro Henry) 
Comunico aos Srs. Deputados que, de acordo com o

Regimento Interno, a partir de amanhã terá início o
prazo de dez sessões para recebimento de emendas.

Esclareço que as emendas deverão ser
apresentadas com o quorum mínimo de um terço de
assinaturas de Deputados, ou seja, 171 assinaturas.

Os formulários para apresentação das emendas
estão disponíveis na Secretaria da Comissão.

As emendas deverão ser apresentadas em
quatro vias, sendo uma original e três cópias.

O prazo para exame do mérito da proposição é
de 40 sessões, a partir da constituição da Comissão,
contadas a partir de ontem.

Contam-se os prazos por sessões ordinárias
realizadas na Câmara dos Deputados.

Antes de franquear a palavra aos senhores
membros, lembro que a próxima reunião será para
elaborarmos o roteiro dos trabalhos. Sendo assim,
solicito aos Srs. Deputados que desejarem sugerir
nomes a serem ouvidos em audiência pública por
esta Comissão, que apresentem requerimentos por
escrito à Secretaria da Comissão.

Peço ainda aos nobres pares que se
inscreveram para falar que declinem seus nomes
para efeito de identificação junto à Taquigrafia.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jair
Meneguelli.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Não
preciso mais declinar meu nome, uma vez que o Sr.
Presidente já o fez.

Quero apenas cumprimentar o Sr. Presidente e
o Sr. Relator. Na próxima reunião discutiremos o
roteiro dos trabalhos. Por isso, será prudente
convidarmos a participar das audiências públicas da
Comissão defensores da manutenção do cargo de
juízes classistas, assim como aqueles que entendem
que o mesmo deva ser extinto. Dessa forma, teremos
uma discussão democrática e, junto com o Relator,
que tem a incumbência de elaborar o relatório,
apresentaremos uma ótima peça a ser votada no
plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Henry) _.

Quero agradecer ao ilustre Deputado Jair Meneguelli
as palavras de incentivo. Sr. Relator, quero advertir os
membros da Comissão para o fato de que esta
Presidência vai procurar agilizar ao máximo nossos
trabalhos, a fim de que, no prazo regimental,
possamos analisar o mérito. da questão, de extrema
importância e relevância para todo o sistema
judiciário e principalmente para a Nação brasileira. A
sociedade brasileira quer um posicionamento do
Congresso Nacional, e é mais do que justo que este
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se manifeste, por meio desta Comissão Especial, no
sentido de atender aos anseios da sociedade
brasileira.

Agradeço sinceramente o apoio a todos os
parlamentares que nesta data me conduziram à
condição de Presidente desta Comissão Especial.
Vamos, na forma regimental, conduzir os trabalhos
com a maior serenidade. Peço a Deus que nos
ilumine para que, juntos, possamos construir uma
solução que agrade à sociedade brasileira como um

todo e responda à incumbência que o Congresso
Nacional nos delegou.

Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, convoco a próxima reunião para o próximo
dia 27, quarta-feira, visto que dia 28 é feriado - Dia
do Funcionário Público. Na oportunidade, o ilustre
Deputado Paulo Magalhães apresentará um relatório
de como vamos conduzir nossos trabalhos. Então,
marco para o dia 27, quarta-feira, às 14h, a próxima
reunião desta Comissão.

Está encerrada a presente reunião.
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Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge ..............•...• PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino ........•........... PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo ....•..... PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST .
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB



Sérgio Novais .......•........... PSB
Ubiratan Aguiar ............•.... PSDB
Vicente Arruda .......•...•...... PSDB

Piauí
Átila Lira •...•.•......••......• PSDB
B. Sá ...•.••.••..........••••... PSDB
Ciro Nogueira ..........••......• PFL
Gessivaldo Isaias ..•.•.........• PMDB
Heráclito Fortes ..........•••.•• PFL
João Henrique ...••.....•••....•• PMDB
Mussa Demes .................•..• PFL
Paes Landim............••...•..• PFL
Themístocles Sampaio ........•..• PMDB
Well ington Dias ................• PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado ....•............. PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá .......•.........•...... PMDB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano ..•............. PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro .........•...... PPB
Inaldo Leitão ..•.•....•.••.•.... PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique •.•...•••.......•.. PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ......••......... PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
I'(~ rnando Ferro •........••....... PT
~1"llzaga Patriota ...........•.... PSB
i llucêncio Oliveira ...•.......... PFL
JOdO Colaço ............•........ PMDB
Joaquim Francisco ..........•.... PFL
Joel de Hollanda .........•...... PFL
José Chaves .............•....... PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar .............•.•... PSL
Luiz Piauhylino ...........•..... PSDB
Marcos de Jesus ........•........ PST
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa ........••...•••..•• PPB
Pedro Eugênio .....•.....••••.•.• PPS
Ricardo Fiuza .....••..•.•••••••• PFL
Salatiel Carvalho ....••....••••. PMDB
Sérgio Guerra .....•••..••••••••• PSDB
Severino Cavalcanti ••••.•••••••• PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro ....•.•••.••••• PTB
Augusto Farias ..•..•..•••••••••• PPB
Givaldo Carimbão ....••.••••••••• PSB
Helenildo Ribeiro ........••••.•• PSDB
João Caldas ..••...••••.••••..••• PL
José Thomaz Nonô •.....•.•••••••• PFL
Luiz Dantas ...•.....•.....••..•• PST
Olavo Calheiros ...............•. PMDB
Regis Cavalcante •......••...•••• PPS

Sergipe
Adelscn Ribeiro ...••..•.•.•..•.• PSDB
Augusto Franco .......•......•••• PSDB
Cleonâncio Fonseca .•..•.•••••••• PPB
Jorge Alberto .•.......•••••..••• PMDB
José Teles •••.•....•..•.•••••••• PSDB
Marcelo Déda ........•........••• PT
Pedro Valadares ..••••...••.•.••• PSB
Sérgio Reis •.••.........•••..••• PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz .•...•..••......••• PFL
Claudio Caj ado ......•.•..••••••. PFL
Coriolano Sales ......••..•••.••• PMDB
Euj ácio Simões •........•......•• PL
Félix Mendonça ••..•..•••••.•.••• PTB
Francistônio Pinto ••.••.•..••.•• PMDB
Geddel Vieira Lima•••.•..••••••• PMDB
Geraldo Simões .........••••..••• PT
Gerson Gabrielli ..•...•••••••••• PFL
Haroldo Lima ..••......••••••..•• PCdoB
Jaime Fernandes ..•.••.....•.•••• PFL
Jairo Azi .....•.••......•••...•• PFL
Jairo Carneiro ..•....•.•••..•.•• PFL
Jaques Wagner .•~.........••.• PT
João Almeida ..•.........•.•...•• PSDB
João Leão ..................•••••PSDB
Jonival Lucas Junior ••...••.•.•• PPB
Jorge Khoury ..•.••......••.••..• PFL
José Carlos Aleluia .....•••••..• PFL
José Lourenço ....•...•....•••••• PFL
José Rocha ........•..•...•..•..• PFL
José Ronaldo ..•••..•..•••••••••• PFL
Jutahy Junior .•.•....•...•..•••• PSDB
Leur Lomanto ....•.....••. '••••••• PFL
Luiz Moreira ..........•..•••.•.. PFL
Manoel Castro .......••.•..•••••• PFL
Mário Negromonte .•.•....••••..•• PSDB
Nelson Pellegrino •..•..••••••.•• PT
Nilo Coelho •.••...••••..•...•.•• PSDB
Paulo Braga .•..•.....••.••.•.••• PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano •.•••.•.•..•••• PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa .........•.•....... PSDB
Ursicino Queiroz ........•....••• PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro ••.•......•...... PT
Yvonilton Gonçalves ..•.......... PPB

Minas Gerai.s
Ademir Lucas .............••..... PSDB
Aécio Neves .............•....... PSDB
Antônio do Valle ..........•..... PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio ...................••. PL
Carlos Melles .........•.....••.. PFL
Carlos Mosconi. PSDB
Cleuber Carneiro ............•... PFL
Custódio Mattos ...•••...••.....• PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira ......••...••.•.•.. PPB
Eduardo Barbosa ........•.....•.. PSDB
Eliseu Resende ..•............... PFL
Fernando Diniz ....•.•.•....•.... PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto •............. PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti •...•••..... PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins ...•.....•......... PFL
João Fassarella ..........•...•.. PT
João Magalhães .....•..........•• PMDB
João Magno ....•.•..........••.... PT
José Militão .•............•...•. PSDB
Júlio Delgado ..........••...••.. PMDB
Lael Varella .........•••........ PFL
Lincoln Portela ..........•...... PST
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira ..........•......... PMDB
Mário de Oliveira ........•....•. PMDB
Narcio Rodrigues ...•....•....... PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo Leão ••.........•••..•.... PPB
Olimpio Pires ...••.....•........ PDT
Osmânio Pereira ...............•• PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues ......•.....•. PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant. .•....•....•.•...• PFL
Romel Anizio •..........•........ PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos .•••........ PFL
Saraiva Felipe .........•.....•.. PMDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende ......•............ PMDB
Zezé Perrella PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa ..•..................... PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana ............•..... PT
Celso Jacob ..........•.......... PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes ...........•...... PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes •...•............... PTB
Eurico Miranda .........•.•...... PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PPB
Iédio Rosa ..•................... PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
Jorge Wilson••...•...•...•....•• PMDB
José Carlos Coutinho .....•...... PFL
Laura Carneiro .•..•............. PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro ................•... PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer .•.................. PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira ..•..........•..... PDT
Pastor Valdeci Paíva ..•.....•..• P8T
Paulo Baltazar ~ PSB



Paulo Fei j ó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho •........... PSDB
Rubem Medina ....••.............. PFL
Simão Sessim....••.............. PPB
Vivaldo Barbosa •........•....... PDT
Wanderley Martins PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin •............... PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir •................. PSDB
Antonio Palocci ................• PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara ............•........... PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio ..............•..... PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci ~obrinho PFL
Cunha Bueno ....••.•....••.••.... PPB
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi •.•...•..••.... PTB
Edinho Araújo ..••••••..••.....••PPS
Eduardo Jorge .............•..... PT
Emerson Kapaz PPS
Evilásio Farias .....•.•......... PSB
Fernando Zuppo ......•.••••...... PDT
Gilberto Kassab ...•............. PFL
Iara Bernardi ...•.•.....•....... PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto ...••.••••..•. PPS
João Paulo .......•....•••.•..••• PT
Jorge Tadeu Mudalen ....••..•••.. PMDB
José de Abreu••.•••••..•..•••.•. PTN
José Dirceu•••.••.........•..... PT
José Genoíno PT
José índio ...•.•••.••.••••.•.... PMDB
José Machado .....•...........•.. PT
José Roberto Batochio ..••••..•.. PDT
Julio Semeghini ••••...••••...... PSDB
Lamartine Posella •••............ PMDB
Luiz Antonio Fleury........••... PTB
Luiza Erundina .....•......••••.• PSB
Maluly Netto ....•.•....•..•.•.•• PFL
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Mil ton Monti. PMDB
Moreira Ferreira .......•.•...... PFL
Nelo Rodolfo ..........•...•..... PMDB
Nelson Marquezelli .•••.......... PTB
Neuton Lima .......•............. PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino R08Si ............•.•....... PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry.........•........•.. PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra •..•..•.......•..... PMDB
Welinton Fagundes .....•...••.... PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ......•.•....•.... PCdoB
Alberto Fraga ••.......•......... PMDB
Geraldo Magela ..•...•••......... PT
Jorge Pinheiro ..••......•.•.•..• PMDB
Maria Abadia ...•................ PSDB
Paulo Octávio .........•......... PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha .......•......... PMDB

Goiás
Barbosa Neto .•••..•••••.....•••. PMDB
Euler Morais ..............•...•. PMDB
Geovan Freitas ................•. PMDB
Jovair Arantes ..•............... PSDB
Juquinha ..................•..... PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt ...••...•.....•• PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira .•............. PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves ...••............... PMDB
Pedro Wilson .....•.............. PT



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha ...............••... PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ....•........•.. PT
Flávio Derzi ...•..........•..... PMDB
João Grandão ..................•. PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano ................•. PSDB
Nelson Trad....•................ PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka ...•.........••.... PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo ...........•..... PFL
Airton Roveda ................•.. PFL
Alex Canziani PSDB
Basilio Villani PSDB
Chico da Princesa ••............. PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha .......•............. PT
Flávio Arns .....•....•.......... PSDB
GU3tavo Fruet .....•............. PMDB
Hermes Parcianello ..•........... PMDB
Iris Simões .................•... PTB
Ivanio 'Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez ...•........ PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto ..••.......•.•.• PFL
Luiz Carlos Hauly...•........... PSDB
Márcio Matos ............•....... PT
Max Rosenmann .••....•...•....... PSDB
Moacir Micheletto .......•...•... PMDB
Nelson Meurer .......•...•...••.. PPB
Odílio Balbinotti ...•........••. PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio .....•........... PMDB
Padre Roque .............•..•...• PT
Ricardo Barros ......•........... PPB
Rubens Bueno ................••.. PPS
Santos Filho .•......•...•....... PFL
Werner Wanderer ...•.....•....... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ..••.• PFL
Carlito Merss •.................. PT
Edinho Be z PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja .....••.......•.. PDT
Gervásio Silva ....•............. PFL
Hugo Bíehl PPB
João Matos ••.............•...... PMDB
João Pizzolatti ...•........•.... PPB
José Carlos Vieíra ..•..••....... PFL
Luci Choinacki .......••.......•• PT

Pedro Bittencourt ......•.....•.. PFL
Raimundo Colombo .............•.. PFL
Renato Vianna ...•...••....••.... PMDB
Serafim Venzon ••......••.•..•••. PDT
Vicente Caropreso ••.•••....•.•.. PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto .............•••..... PT
Airton Dipp ...•....••••.••••..•• PDT
Alceu Collares .....••••..••••... PDT
Augusto Nardes •........•....•••. PPB
Caio Riela ........•...••........ PTB
Cezar Schirmer .••...•••....••... PMDB
Darcísio Perondi .......••...••.. PMDB
Enio Bacci ...•....•.....•....•.. PDT
Esther Grossi ....•.•.••....•.... PT
Fernando Marroni ......•...••.... PT
Fetter Júnior .•...•....••.•..•.. PPB
Germano Rigotto ......•.......••. PMDB
Henrique Fontana .•••..••..••••.. PT
Júlio Redecker .......••...•....• PPB
Luis Carlos Heinze .......•...... PPB
Luiz Mainardi ..........•....••.. PT
Marcos Rolim...•........•....... PT
Mendes Ribeiro Filho ••...••...•. PMDB
Nelson Marchezan .....••..•••...• PSDB
Nelson Proença••..•....•....•... PMDB
Osvaldo Biolchi. ...••.....•..... PMDB
Paulo José Gouvêa ..•...•..•.•... PL
Paulo Paim....•......•.•.••...•• PT
Pompeo de Mattos ...•......••.... PDT
Roberto Argenta .••..••..•.•..••. PHDBS
Synval Guazzelli. ••..••.••••.••. PMDB
Telmo Kirst ...•...••......•••.•• PPB
Valdeci Oliveira .••.•••.•••..••. PT
Waldir Schmidt .••.....•••••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante .....••.•..• PT
Yeda Crusius .•..•••..•..••..••.. PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLrTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1ll Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2ll Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo OCtávio
Sérgio Barcellos

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Átila Ura
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PTB

PFL

PDT

PPB

PSOB

PMOB
Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

lris Simões
Uno Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
39 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo RebelB. (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Udia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho
PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Giovannl Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Joâo Caldas
Luiz Dantas

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelll
Nilton Capixaba

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odnio Balbinottl
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adauto Pereira (PFL)
carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Malles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
JoeI de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderva
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco'PL, P5T, PMN, PSO, P5L
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Mussa Demes (PFL)

POT
Femando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Roberto Jefferson

Eber Silva
Pompeo de Mattos

1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar i Inácio Arruda

.Bloco F\L, PS,T, PMN, PSOB, PSL
Pastor ValdeCl Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMOB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José lndio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi
1 vaga 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
lbrahim Abi·Ackel Vadão Gomes

PTB
Caío Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Suplentes

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

Alberto Goldmann
Aloízio Sántos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Duilio Pisaneschi

Fernando Coruja



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSDB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
NUton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

PFL

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1º Vice-Presidente: José Machado (PT)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3º Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo OCtávio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL Rubem Medina

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2º Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

1 vaga Remi Trinta PMDB

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

PSDB

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
SUas Câmara

PMDB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

A1oizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PT

PPB

PTB

POT

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp



Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900169051701117012

Bloco PSB, PCdoB
Clementlno Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Mllhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1" VIce-PresIdente: Max Rosenmann (PSDB)
2" VIce-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3" Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
íris Simões

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

AntônioJorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt

Neuton Lima (PFL)
Olímpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Luciano Bivar

PT

Titulares
PFL

PMDB

PPB

PSDB

PTB

POT

Evllásio Farias
1 vaga

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
OdelmoLeão

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Uma
Pedro Novais

Batinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Roberto Brant

Rodrigo Maia (PTB )
1 vaga

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/698916955

Basílio Víllani (PSDB)
Félix Mendonça

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

PFL

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
22 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Luiz Dantas

Femando Gabeira (PV)
PPS

secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Pre8ldente: Maria Elvira (PMDB)
1" VIce-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2" Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3lI VIce-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Tltul.....

PFL
C81cita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbo8a Moreira Ferreira
NIce Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Femandes
1 vaga Santos Filho

PMOB
GastA0 Vieira Alberto Mourão
Joio Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
MarIa Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Blolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Femandes
F14v1o Ama Feu Rosa
Mansa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Femando Marron! Iara Bemardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Unhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
WaIfrido Mares Guia José Carlos Martinez

POT
Eber Silva Celso Jacob

1 vaga

Eduardo Seabra (PTB)



José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros

PMDB Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB

Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba
3 vagas PDT

Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDS)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furtan
Wilson Braga

2 vagas

PMDB

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-S6 _ Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacei (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté BezerraSuplentes

PSDB
Dr. Heleno

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Adão Pretto
Antonio C. Siscaia
Avenzoar Arruda

PPB
Cunha Bueno

Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB
Regis Cavalcante (PPS)

PDT
Fernando Zuppo

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Serafim Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Max Mauro

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

PFL
Airton Dipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
2 vagas

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho .
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinackí
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê· Ferreira
Oliveirà FilllQ
Pedro eorrê{i



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

PTB

PDT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Or. Hélio
Serafim Venzon

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
12 Vice·Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)
32 Vice·Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Luiza Erundina
1 vaga

PTN

PPS

Ojalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga

1 vaga

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Oemes

Paulo Braga
Rubem Medina

Suplentes

PFL

Olavo Calheiros (PMOB)
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 a 6976

PV

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto Gessivaldo lsaias
Hermes Parcianello Jorge Costa
João Henrique Múcio Sá
Marcelo Teixeira Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSDB
Aloízio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Or. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Roberto Rocha Paulo Feijó
Romeu Queiroz Ricarte de Freitas
Silvio Torres Sérgio Reis
1 vaga Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMOB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMOB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Ouilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Luís Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMOB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMOB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Coiombo

,José Borba (PMOB)Cabo Júlio

Suplentes

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSDB
Alex Canziani Arthur Virgílio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Fátima Pelaes (PSOB) Narcio Rodrigues (PSOB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo /I
Telefones: 318-6987/69901700417007

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318·2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMOB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSOB)
Titulares



João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PMDB
Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge

Badu Picanço Nilmário Miranda José Dirceu
Eduardo Seabra (PTB) Paulo Delgado Marcado Déda

Nilson Pinto Virgílio Guimarães Milton Temer
Pedro Henry Waldomiro Fioravante Waldir Pires

Ricarte de Freitas PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira

José Pimentel Cunha Bueno Robério Araújo
Márcio Matos Jairo Bolsonaro 3 vagas

1 vaga Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

João Tota PTB
Sérgio Barros (PDT) José Carlos Elias Eduardo Seabra

1 vaga 1 vaga Renildo Leal
POT

Renildo Leal José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Agnaldo Muniz Bloco PSB, PCdoB

PSOB

PT

~MOB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

PDT
Eurípedes Miranda

PFL

Josué Bengtson

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2Q Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

2 vagas

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli

Pauderney Avelino

PFL
Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3Q Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Suplentes

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
~ Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
19 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2g Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3g Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Rodrigo Maia (PTB)
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani

Manoel Sa/viano
Sílvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abílio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
,Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49,84,89,90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
19 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTS)
1º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Renildo Leal

Padre Roque
1 vaga

Jonival Lucas Junior
José Janene

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

POT

PTB

PPB

PFL

PSOB

PMDB

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Magno Malta

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luís Eduardo

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Wanderley Martins Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N5I 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITAVIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 151

DO ARTIGO N5I 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 251 DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N5I
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Remi Trinta

Pedro Canedo
Sérgio Reis

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

1 vaga

Suplentes

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Sadu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

6 vagas

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMOB

Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Zulaiê Cobra

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma



Roberto Brant
Vittorio Medioli

2 vagas Herculano Anghinetti
José Linhares

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1Q Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aro/do Cedraz (PFL)

PTB

PPB

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

lris Simões
Renildo Leal

TeIma de Souza
3 vagas

Suplentes

Dr. Hélio

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo OCtávio
Wilson Braga

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

Fernando Coruja

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

PT

PTB

PFL

POT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

Alceu Collares

Titulares

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Caio Riela
Rodrigo Maia

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Coriolano Sales

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"

Bloco (PSB, PCdoB)

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basnio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

lris Simões
Murilo Domingos

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgnio Guimarães

3 vagas

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PT

PFL

PPB

PSOB

PMOB

Arnaldo Faria de Sá

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Marcia Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Neiva Moreira

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Titulares



Djalma Paes Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar Uncoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
3º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

Aníbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé índio (PMOB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Celso Jacob

Adauto Pereira
Or. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

1 vaga

Alcione Athayde
José Unhares
Robério Araújo

Almerinda de Carvalho
Aracely de Paula
Betinho Rosado
José Lourenço
Roland Lavigne
Rubens Furlan
Wemer Wanderer

Ana Catarina
Armando Abílio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N!! OS, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Udia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

Henrique Fontana
José Pimentel
VirgRio Guimarães
Walter Pinheiro

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSOB) Iris Simões
Walfrido Mares Guia Renildo Leal

Or. Hélio

PT

PDT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Alceu Collares

Celso Giglio
Max Mauro

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Antonio Palecei
Or. Resinha
Femando Ferre
Gilmar Machado

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3º Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga



Sérgio Miranda Eduardo Campos
Bloco (PL, P5T, PMN, PSO, PSL)

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-7067

Almir Sá
Edmar Moreira Murilo Domingos

Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Flávio Derzi
Freire Júnior
Milton Menti

1 vaga

Suplentes

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton remer

José cartos Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Rodrigo Maia (prB)

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PFL

PTS

POT

PPS

PSOB

PMOB

Enio Bacci Pompeo de Mattos
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-B

Titulares

Eclrnar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELAT'VOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoíni (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Suplentes

1 vaga

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PFL

POT

PTS

PPS

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Salomão

Murila Domingos
Rodrigo Maia

8etillho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Carlito Merss
Femando Marroni
Geraldo Magela
Joã<' Fassarella

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N2 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199Autor. Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1DVice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3D Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
TItulares

A1olzio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Armando Monteiro
carlos Dunda
Cezar SChirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais
1 vaga



PPB
Ary Kara Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias Eurico Miranda

José Carlos Elias Gerson Peres 1 vaga
Renildo Leal

PTB
Nelson Marquezelli Max Mauro
1 vaga Ntllon Capixaba

Coriolano Sales POT
Enio Bacci Coriolano Sales

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Suplentes

4 vagas

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PT

PFL

PSDB

PMDB

Titulares

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Heienildo Ribeiro
João castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
111 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3lI Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo /I
Telefone:318·7062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nt 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 511 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Suplentes

3 vagas

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntOnloGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argente

Alorzio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

Ângeia Guadagnln
Antonio PaJoccI

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PUDB

Celso Gigio
1 vaga

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do carmo Lara
Teima de Souza

Airton Dipp

ConfúcIo Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themrstocles sampaio

Telefone: 318-7061

COMISSAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nt 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUIÇAo FEDERAL"

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
RaImundo Santos
Roberto Pessoa
Vllmar Rocha

ProposIçIo: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
111 Vice-Presidente: Themrstocles sampaio (PMDB)
2lI VICe-Presidente: Teima de Souza (PT)
3lI Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

TItulares

Alberto GoIdman
Jovalr Arantes
Nlclas Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Cunha Bueno
E1iseu Moura
José Janene

Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCcloB)

Vanessa Grazziotin
José Antonio

Bloco (PSDA. PC do B)
Djalma Paes

Bloco (pL, PST, PUN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus
Secretária: Adia Calheiros Bispo

Pastor Valdeci Paiva Bloco (PL. PST, PMN, PSO. PSL)
Bispo Wanderval I ((ln,lIela V.l'.conr.cllos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar (h· (.1',11 ..



João Grandão
Padre Roque

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Suplentes

2 vagas

2 vagas

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

Jorge Costa

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Eurípedes Miranda

Elton Rohnelt
Expedito Júnior

Francisco Rodrigues
Luís Barbosa

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

PT

PFL

PT

PTB

POT

PTB

PPB

PPB

PSDB

PSDB

PMOB

PMDB

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:

Eicione Barbalho
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
Pauderney Avelino
Zila Bezerra

Badu Picanço
João Castelo
Nilson Pinto

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Sérgio Barros (PSDB)

João Tota
Luiz Fernando

Titulares

Nilton Capixaba

Almir Sá
Oliveira Filho

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CP), Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Renildo Leal Josué Bengtson

PDT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

POT

Bloco (PSB, PcdoB)

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luis Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Titulares

Olimpio Pires

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)

Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A' APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL



Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Suplentes

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Titulares

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PPS
1 vaga Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

4 vagas

6 vagas

Celso Giglio
Celso Jacob Max Mauro

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonô
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Rubem Medina

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318·7051

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
Eujácio Simões Robério Araújo

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV

Sérgio Miranda

Bloco PSB,PC do B

Eduardo Campos

Eber Silva
POT

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)



Regls Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala l6S-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
311 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
TItulares Suplentes

PPS
1 vaga Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Femando Marroni (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2lI Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

lincoln Porteia João Caldas

Titulares Suplentes
Antônio Geraldo PFL
Cesar Bandeira José Carlos Vieira Gervásio Silva

Eduardo Paes Pedro Bittencourt Raimundo Colombo
Francisco Garcia PMOB
Pedro Bittencourt Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral
Raimundo Santos Renato Vianna 1 vaga
Werner Wanderer

PSOB
Vicente Caropreso Nelson Marchezan
Veda Crusius 1 vaga

Philemon Rodrigues PT
5 vagas Fernando Marroni Carlito Merss

POT
Caio Rlela lris Simões

Hugo Biehl
PTB

PPB

Luis Carlos Heinze

Pompeo de Mattos Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa Pastor Va/deci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nll 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7ll DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Coriolano Sales

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Rlela
Fernando Gonçalves

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

José Roberto Batochio

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustlano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenlldo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rollm



Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1º Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
22 Vice·Presidente:
32 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Edl':lrd() .', '" I" e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

2 vagas

Eurico Miranda
Simão Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Renildo Leal

Custódn..\ .'Aattos
feu Rosa

C~zar ~ lirmf .
Lo\ nano ~igotlo

vac"~',

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

Arthur Virgílio
2 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Ba ~ellos

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

Eduardo Seabra

Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Almir Sá
Gerson Peres

Sérgio Barros

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Ssala 139·B
Telefone: 318-6879/318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Rita Camara
Zaire Rezende
1 vaga

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada

Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
(vanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMOB
Ana Catarina Osmar Serraglio
Igor Avelino Osvaldo Biolchi
João Mendes Themístocles Sampaio
Lamartine PoseUa 3 vagas
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

PSOB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
Celso Jacob Neuton Lima (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇAo E DESTINAÇAo DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇAo E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBieNTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
12 Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
22 Vice·Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice·Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PPS



PV

PFL

Bloco PSB,PCdoB
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 33, DE 1999,
QUE"ALTERA DISPOSITIVOS DA

1 vaga

4 vagas

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

1 vaga

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Carlos Cury
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lornanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lamanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
,Vilmar Rocha

PMOB
Oarcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

PSOB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga

PT
Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

por
Neiva Moreira

Joaquim Francisco Aldir Cabral
José Carlos Aleluia Corauci Sobrinho

PMOS
Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho

PSOB
Chico da Princesa Aloízio Santos
Coronel Garcia Chiquinho Feitosa

PT
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Ary Kara João Tota

PTB
Duilio Pisaneschi 1 vaga

Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Ricardo Ferraço
Maria Abadia Saulo Pedrosa
Paulo Kobayashi 1 vaga

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos B/scala

PPS
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fetler Júnior Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTS
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

POT
Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoS)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
TE'lefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NR 9503,
. DE'1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE

TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice·Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice·Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

por
Or. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Linealn Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo li, sala 165·B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318·2140



PPB
Delfim Netto Hugo Biehl
Jair Bolsonaro Pedro Corrêa
Romel Anizio Ricardo Barros

PTB
Roberto Jefferson Eduardo Seabra

PDT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Almeida d. Jesus

PPS
Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo fi, Sala 165-B
Telefone 318-B430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nll 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE .
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PPS

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

4 vagas

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Rubens Bueno Márcio Bittar
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL

Paulo José Gouvêa De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

6 vagas

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Anivaldo Vale
Arthur Virgílio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PFL

PSDB

PMDB

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá



PPS

Bloco (PSB, PcdoB)
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo /I, Sala 165-B

Fax: 318-2140

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Znnaldo Coutinho

1 vaga

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Cmlos I3lscaJa
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellinglon Dias

PT

PTB

PP8

PSDB

PMDB

Amaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Coronel G;m;!"
Uno R()'~' ,I

MarClm VIC()Jll!)

Moroni Torgl'1I1 (PFL)
Paulo Foijó
Zulaiê Cobra

Ormldo Mal)ela
,joHI' 111!'r:PlI

MIIIl:Oii Holirn
NlJI' ,011 Pulll'IJlltlO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO" DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 79 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Telefone: 318-8428

PDr
Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST; PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Airton Cascavel Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Luiz Antonio Fleury
Serafim Venzon

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Badu Picanço
Danílo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Armando Abílio
Osmânio Pereira

4 vagas

Suplentes

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonílton Gonçalves

1 vaga

pr

PFL

prB

por

PPB

PSDB

PMDB

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Titulares

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 601, DE 1998,
QU~ "All'ERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 69 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
12 Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)

C81so Russomano
José Unhares
i vaga

Eber Silva

Eduardo Seabra
1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Ana Catarina
Euler Morais
Fernando Diníz
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença

Ange!a Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilrnar Machado
Iara Bernardi



Telefone.: 318 6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N2 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Fernand,) Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Garini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318 0767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR DISPOSITIVO AO ART. 195 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL (RECURSO DA
SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
111 Vice-Presidente: Milton Monti (PMOB)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3q Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSOB)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Ouatros
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
1Q Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2Q Vice-Presidente: José Unhares (PPS)
3Q Vice-Presidente: Henrique Fontana (PT)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)
Titulares Suplentes

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Femando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fatter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

6 vagas

Aloízio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

João Pizzolatti
Luís Carlos Heinze

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Francisco Coelho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Paes Landim
Ursicino Queirc

Arrnarldo Ab'!i-~

Dõr;~'3io Pemna'
Jorge Alberto
Lídia Quinan (PSOB)
Maria Elvira
Pinheiro Landim

Arnon Beze'ra
Carlos M03~ :mi
Nelson Marchezan
r):;mânio Pereira (PMOB)
;:;"L<;~,i Guerra
'Jicente Caropreso

Arlindo Chinaolia
Or. Rosinha .
Eduardo Jorge
Henriqu6 Fontana

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Fernando Gonçalves
'=\oberto Jefferson

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Jairo Azi
José Ronaldo

2 vagas

Confúcio Moura
Jorge Costa

Ricardo Noronha
Teté Bezerra

2 vagas

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Pedro Henry
-1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Palocci
Carlos Santana

Maria do Carmo Lara

Nillon Baiano
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV

PV

Jandir2 Feghali Evilásio Farias
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Pedro Canedo Marcos de Jesus

Fernando Gabeira 1 vaga
Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

Enio Bacci
POT

Bloco (PSB, pCnaB)

vaga

vaga

Celso Giglio Ai.1on Dipp
PTB

POT

Bloco (PSB, PCdoB
José Antonio

Duilio Pisaneschi

Enio Bacci



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

SíNTESE DOS TRABA! ' (", . C:OMISSAO DE
CONSTITUiÇÃO, JUS) 1/ ,1\ I tIl. REDAÇÃO

-CLJI~

ISBN: 85·7365..Q42·7

RS 6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365-{)45-1

R$1,43

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-{)41·9

R$ 3,30

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

COMISSÂOOo;
OONl$n"rUlçAO
r-: IlJS'llÇA, L De

RF.DACAl)

ISBN: 85·736~51-6

RS11,OO

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PRECO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31,00
R$ 96.60

R$ 127.60
R$ 0.30
R$ 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug = 020002
gestão = 02902

R$ 62.00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta nO 920001-2. Banco do
Brasil. Agência 3602-1. conta nO 170500-8. ou recibo de depósito vIa FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP. mdlcando a assmatura pretendIda. conforme tabela de códigos
indentificadores abaixo discnmmado:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Têcnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARI~ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODERES SINO - BRASILIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.219/0005-49

Obs.: Não sera recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. ServlC;:o de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas. com José Leite. Ivamr Duarte
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.



SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

ENADO
FEDERAL

EDiÇÃO DE HOJE: 448 PÁGINAS


